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Soler & Palau is de uitvinder van de stilste buisventilatoren 

op de markt. Zeer geschikt voor ruimten waar een laag 

geluidsniveau gewenst is. Bijvoorbeeld omdat er gewerkt 

of gestudeerd wordt. Geluidsniveau vanaf 24 dB(A) en 

capaciteiten tot 1.700 m3/h. De ventilatoren van Soler & Palau 

zijn overtuigend stil. Wel zo rustig.  

(076) 542 3450  |  info-holland@solerpalau.com
www.solerpalau.nl
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TIEN VRAGEN AAN

Tieneke Wilms tienekewilms@vakmedianet.nl            @TienekeWilms

“Ik ben wel commercieel, maar ik wil wel 
een langetermijnrelatie opbouwen met mijn 
klanten. Soms betekent dat ook 
een opdracht weigeren.”
   Jeroen Hollanders, Vestigingsmanager Air Group

REDACTIONEEL / INHOUD

Verplichte erkenning cv-installateurs 
op hoofdlijnen

Branchevereniging Uneto-VNI heeft een toelichting gegeven op de 

plannen voor de verplichte erkenning van cv-installateurs.

Wennen aan beperkte 
warmwatercapaciteit warmtepompen

De hoeveelheid warm water is in warmtepompinstallaties door het 

gebruik van boilers altijd gebonden aan een bepaalde capaciteit. Voor 

veel mensen die een nieuwe woning betrekken is dat een tegenvaller. 

omdat ze gewend zijn aan een onbeperkte stroom warm tapwater uit de 

cv-installatie. 

Gelijk speelveld

De certifi ceringsregeling voor cv-installateurs werd in december 

opnieuw uitgesteld, maar dat betekent volgens vakspecialist klimaat-

techniek Fred Vos geen afstel.
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Koude douche   Voor bewoners van een nieuwbouwwoning met een warmtepomp 

is het vaak even wennen. Want rustig wakker worden onder een warme regendouche is er door 

de beperkte capaciteit van het boilervat niet altijd bij. Bewoners goed voorlichten voorkomt al 

veel problemen, leggen adviseurs uit. En daarnaast zijn er tal van alter-

natieve of additionele technische oplossingen, ook voor aardgasloze 

gebouwen (p. 18). Een zonneboiler is zo’n optie om duurzaam 

water te verwarmen. In combinatie met zonnecollectoren of PVT-

panelen, bijvoorbeeld. Er komen steeds geavanceerdere systemen 

op de markt, met een steeds hoger rendement (p. 34). Genoeg 

mogelijkheden dus om uw klanten die koude douche te 

besparen.
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INTERVIEW
“Het beroep installateur gaat veel meer 
inhouden dan alleen maar pijpen  
aan elkaar maken.”
  Haico van Nunen, adviseur bij de BouwhulpGroep

INHOUD

38
Warmtapwaterbereiding met zonnecollectoren

De markt voor zonneboilers is in 2017 opnieuw fors gegroeid ten opzichte 

van het jaar daarvoor. Ook het aantal zonneboileraanbieders neemt sterk 

toe. Een overzicht van de ‘stand der techniek’.

34
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Betere luchtkwaliteit  
tegen lagere kosten

De basisschool De Blauwe Ster in Monnickendam heeft een vooruitstre-

vende all electric-oplossing - met een omkeerbare VRF lucht-luchtwarm-

tepomp, twee LBK’s, CO2-opnemers en dimbare infraroodpanelen voor 

de verwarming.

Beter binnenklimaat door  
nieuwe regels voor filters

Levert de nieuwe ‘filternorm’ ISO 16980 straks een broodnodige bijdrage 

aan een beter binnenklimaat? 

‘CO2-emissie, daar moet het eigenlijk over gaan’

Een aantal flats in De Bilt hebben een duurzaam jasje gekregen.  

Een kijkje bij deze Nul-op-de-meter (NOM) portiekflats en een gesprek 

met Chiel Boonstra van de Verduurzamers.

Is de installatiebranche klaar voor 
een energieneutraal Nederland?

In 2050 moet Nederland volledig energieneutraal zijn, zo pleit de over-

heid. Het verminderen van aardgasverbruik is hierbij een belangrijke 

maatregel. Cv-installaties worden op grote schaal vervangen door warm-

tepompen. Is de installatiebranche hier al klaar voor?
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NIEUWS

TNO onderzoekt veiligheid 
Topline cv-ketels uit 2006-2009
Onderzoeksorganisatie TNO gaat op 
verzoek van Nefit onderzoek doen 
naar mogelijke verhoogde veilig-
heidsrisico’s van de Topline cv-ketels 
uit 2006 tot en met 2009. TNO ver-
wacht het onderzoek binnen enkele 
maanden af te ronden.

Nefit kondigde dit onderzoek aan na de com-

motie die in ontstond naar aanleiding van een 

item in RTL Nieuws. Volgens twee deskundigen 

in die uitzending zouden duizenden Topline cv-

ketels geproduceerd tussen 2006 en 2009 

brandgevaarlijk zijn en het risico op koolmo-

noxidevergiftiging vergroten.

Problemen met warmtewisselaar

Het probleem zat volgens de deskundigen in de 

warmtewisselaar van de cv-ketel, die door de 

hitte kan vervormen en heet rookgas kan lek-

ken. Ook zou koolmonoxide uit de ketel kunnen 

ontsnappen. Volgens RTL Nieuws had de ketel-

leverancier verzuimd een terugroepactie voor 

de warmtewisselaars op te zetten en zou het 

bedrijf de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-

riteit (NVWA) niet goed hebben geïnformeerd 

over de problemen en de veiligheidsrisico’s.

Geen verhoogd veiligheidsrisico

Nefit-Bosch ontkende dit en herhaalt ook bij de 

aankondiging van dit onderzoek dat het bedrijf 

naar eer en geweten heeft gehandeld. “In 

Nederland zijn in de periode 2006-2009 

128.900 Topline toestellen verkocht. Nefit 

heeft in 2009 bij de NVWA (destijds nog VWA) 

problemen gemeld met de cv-ketels van het 

type Topline. Naar aanleiding van deze melding 

zijn passende maatregelen getroffen. In 2016 

werd de lopende corrigerende actie opge-

schaald, waarbij eindgebruikers en installa-

teurs in februari 2017 middels een brief werden 

opgeroepen de originele brander van deze toe-

stellen tijdens regulier onderhoud, uiterlijk eind 

2018, te laten vervangen. Nefit herhaalt dat 

eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat 

er geen verhoogd veiligheidsrisico is wanneer 

de originele brander is vervangen.

Kamervragen veiligheid cv-ketels

Onlangs antwoordde minister Bruins op 

Kamervragen dat bij deze toestellen het gevaar 

van koolmonoxidevergiftiging niet aannemelijk 

lijkt. De minister gaf ook aan dat Nefit geen 

informatie heeft verzwegen voor de NVWA en 

dat Nefit zich heeft gehouden aan de wettelijke 

verplichtingen voor wat betreft het melden van 

problemen met cv-ketels. “Het is mij niet 

bekend dat Nefit informatie heeft verzwegen 

en foutieve informatie heeft verstrekt aan de 

NVWA”, zegt minister Bruins in zijn beantwoor-

ding-kamervragen-over-onveilige-cv-ketels. 

Volgens de minister heeft Nefit tot twee keer 

toe problemen gemeld met de TopLine-ketels 

typen B3L en B3M, respectievelijk in 2009 en 

in 2012. Naar aanleiding van die meldingen zijn 

in overleg met de NVWA telkens ‘passende’ 

maatregelen genomen.

Onderzoeksvragen afgestemd met 

NVWA en adviseur

Nefit heeft voor TNO onderzoeksvragen gefor-

muleerd en laten toetsen door de Nederlandse 

Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Het 

onderzoek is volgens Nefit gericht op een ‘open 

waarheidsvinding’ omtrent mogelijke verhoog-

de veiligheidsrisico’s bij Topline cv-ketels uit 

2006 tot en met 2009. Uit het onderzoek moet 

ook blijken of de sinds 2009 door Nefit in 

afstemming met de NVWA genomen maatrege-

len al dan niet toereikend zijn. Om de neutrali-

teit van het onderzoek te waarborgen, zijn de 

onderzoeksvragen vooraf afgestemd met de 

NVWA en getoetst door onafhankelijk adviseur 

Harm Valk, senior adviseur en partner bij Nie-

man Raadgevende Ingenieurs.

Kosteloos vervangen originele brander

In afwachting van de onderzoeksresultaten, 

heeft Nefit verschillende maatregelen geno-

men om de gebruikers van deze toestellen 

tegemoet te komen. Zo is het vervangen van de 

originele brander door de installateur tijdens 

regulier onderhoud kosteloos. Deze preventie-

ve actie loopt tot en met 31 december 2018. 

Constateert de installateur dat de warmtewis-

selaar van het toestel defect is, dan wordt deze 

onder garantie vervangen.

Tijdelijke coulanceregeling vervangen 

warmtewisselaar

Tot eind 2018 geldt een coulanceregeling: bij 

vervanging van een defecte warmtewisselaar 

brengt Nefit in afwijking van de garantiebepa-

lingen tijdelijk geen voorrijkosten en arbeids-

loon in rekening. Deze tijdelijke coulancerege-

ling is van toepassing op Topline toestellen uit 

2006–2009 en geldt met terugwerkende 

kracht. Eerder door Nefit verstuurde facturen 

voor vervanging van een defecte warmtewisse-

laar zullen aan de installateurs worden gecredi-

teerd.

Inruil van huidige cv-toestel

In plaats van kosteloze vervanging van de oude 

brander of een defecte warmtewisselaar kun-

nen gebruikers ook kiezen voor inruil van hun 

huidige toestel. Bij aankoop van een nieuw 

Nefit HR-toestel of Nefit warmtepomp ontvan-

gen zij voor hun toestel uit 2006 tot en met 

2009 een inruilbedrag van 600 euro of 785 

euro inclusief BTW, afhankelijk van het type 

Topline.

Meer informatie: www.nefit.nl/topline.
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Minister beantwoordt Kamervragen  
over veiligheid cv-ketels
Minister Bruins van Medische 
Zorg en Sport beantwoordde op 
29 januari 2018 de vragen van het 
Kamerlid Beckerman (SP) over 
onveilige cv-ketels. De SP stelde die 
vragen naar aanleiding van de onrust 
ontstaan door de problemen met de 
Nefit-TopLine cv-ketels en de media-
aandacht daarvoor.

In eerste instantie wilde de SP weten of Nefit 

volgens de minister inderdaad informatie had 

verzwegen tegenover de Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit (NVWA). Dat werd onder 

meer gesuggereerd in een uitzending van RTL-

nieuws over de TopLine cv-ketels van Nefit. Vol-

gens twee deskundigen zouden duizenden van 

die ketels brandgevaarlijk zijn en het risico op 

koolmonoxidevergiftiging vergroten.

Problemen met warmtewisselaar

Het probleem zat volgens de deskundigen in de 

warmtewisselaar van de cv-ketel, die door de 

hitte kan vervormen en heet rookgas kan lek-

ken. Ook zou koolmonoxide uit de ketel kunnen 

ontsnappen. Volgens RTL Nieuws had de ketel-

leverancier verzuimd een terugroepactie voor 

de warmtewisselaars op te zetten en zou het de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) niet goed hebben geïnformeerd. Nefit-

Bosch ontkende dit en verklaarde: “Alle ons 

bekende incidenten, relevante feiten en rap-

porten zijn gedeeld met de verantwoordelijke 

autoriteiten.”

Drie meldingen van problemen

“Het is mij niet bekend dat Nefit informatie 

heeft verzwegen en foutieve informatie heeft 

verstrekt aan de NVWA”, zegt minister Bruins 

in zijn beantwoording-kamervragen-over-

onveilige-cv-ketels. Volgens de minister heeft 

Nefit tot twee keer toe problemen gemeld met 

de TopLine-ketels typen B3L en B3M, respec-

tievelijk in 2009 en in 2012. Naar aanleiding 

van die meldingen zijn in overleg met de NVWA 

telkens ‘passende’ maatregelen genomen.

Onderzoek NVWA bij Nefit

In 2016 klopte een ex-werknemer van Nefit aan 

bij de NVWA. Deze gaf aan dat de problemen 

met de types B3L en B3M “ernstiger waren dan 

eender aangenomen.” Daarop heeft de NVWA 

een onderzoek bij Nefit ingesteld. “Het bleek 

dat bij Nefit meer incidenten bekend waren met 

het type B3M en dat daaronder ook incidenten 

waren waarbij brand buiten de cv-ketel was 

ontstaan. Dit was aanleiding voor de NVWA om 

van een hoger risico uit te gaan en van Nefit te 

verlangen dat de lopende corrigerende actie 

rond het type B3M werd opgeschaald, waarbij 

het publiek en in bijzonder de bezitters van de 

bewuste cv-ketels geïnformeerd zouden wor-

den over het risico”, zo reconstrueert minister 

Bruins de feiten.

Alle incidenten gemeld

“Op grond van de Warenwet (artikel 21) is een 

fabrikant/handelaar niet verplicht om nieuwe 

gelijksoortige incidenten met eenzelfde pro-

duct telkens opnieuw te melden”, zegt minister 

Bruins ter verdediging van Nefit-Bosch. De 

fabrikant heeft met de NVWA echter een ande-

re afspraak gemaakt. “Tijdens het onderzoek 

bij Nefit is afgesproken dat alle incidenten 

waarbij het type B3M betrokken is en die bij 

Nefit bekend worden aan de NVWA zullen wor-

den gemeld. De reden daarvoor is dat de NVWA 

wil kunnen bepalen of de door Nefit gekozen 

corrigerende actie afdoende is, dan wel dat 

deze opnieuw moet worden opgeschaald.”

Risico op brand en CO-vergiftiging

Een tweede vraag van kamerlid Beckerman 

ging over hoe groot het risico op brand en op 

koolmonoxidevergiftiging door de TopLine-

ketels nu werkelijk is. De minister antwoordde 

daarop het volgende: “Volgens informatie van 

Nefit zijn in Nederland circa 128.900 stuks 

Topline ketels van het type B3M verkocht. Of de 

gebruikers daarvan daadwerkelijk worden 

blootgesteld aan mogelijk gevaar op een kool-

monoxidevergiftiging, lijkt gezien de construc-

tie van de cv-ketels niet aannemelijk, maar zal 

nader worden onderzocht.”

Aard en omvang incidenten

Op een vraag naar aard en omvang van de 

gemelde incidenten, gaf de minister het ant-

woord dat ook Nefit eerder had gegeven naar 

aanleiding van de uitzending in RTL. Nefit heeft 

de NVWA medegedeeld dat 180 incidenten met 

de cv-ketels te wijten waren aan onjuist geslo-

ten branderklemmen. In 10 van deze 180 geval-

len is smelt-/brandschade aan de buitenkant 

en/of buiten het toestel gemeld. In de andere 

gevallen bleef de schade binnen het toestel.

Sinds 2016 heeft Nefit 25 nieuwe incidenten 

met de cv-ketels van het type B3M gemeld. Van 

deze incidenten is nog niet bekend wat er pre-

cies aan de hand is geweest. Bij 23 van deze 25 

incidenten is smelt- of brandschade vermeld.

Verplichte woning-APK en 

erkenningsregeling

Tot slot wilde de SP nog weten of de minister 

plannen had om een verplichte periodieke keu-

ring van woninginstallaties in te voeren. Vol-

gens de minister gaat dat niet gebeuren. Wel 

gaat de overheid werk maken van de verplichte 

erkenningsregeling voor installateurs van gas-

verbrandingstoestellen, zoals geadviseerd 

door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) 

in haar rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en 

onbegrepen gevaar’.
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Wie betaalt de rekening naar gasloos?
Dat was de centrale vraag op het ope-
ningsdebat van de vakbeurs VSK. In het 
debat ging het over de vraag wie uitein-
delijk de rekening gaat betalen voor de 
verduurzaming van de woningenvoor-
raad, een proces dat ook lijkt te worden 
beïnvloed door het versneld dichtdraai-
en van de Groningse gaskraan.

Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra: “Mensen 

zijn zich onvoldoende bewust van de persoonlijke 

consequenties van politieke keuzes. Er ligt een 

grote opgave om daarvoor een breed draagvlak 

te creëren.”

Verduurzamen met financiële 

regelingen

Terpstra riep pensioenfondsen, banken en over-

heid op na te denken over financiële regelingen 

waarmee het voor de burger aantrekkelijk wordt 

gemaakt te investeren in verduurzamen. “Tech-

nisch gezien zijn er verschillende wegen die naar 

Rome leiden”, vertelt Terpstra. “Die zijn niet alle-

maal uitgekristalliseerd. Het zal de komende 

jaren trial and error worden, maar laat de consu-

ment vooral kiezen welke weg hij wil bewandelen.”

Installatiebranche verantwoordelijk 

voor bewustwording

“Aan de branche de vraag hoe wij de consument 

zo helder mogelijk kunnen informeren. Nu heeft 

hij geen idee wat er allemaal mogelijk is. Daar 

begint bewustwording. Die bewustwording is een 

verantwoordelijkheid van de installatiebranche.”

Kosten voor de consument

Henk Sijbring, voorzitter van de vereniging van 

ketelleveranciers VFK, heeft moeite met het ‘fra-

men’ van de kosten voor de consument. Volgens 

berekeningen van Ecofys zouden die neerkomen 

op zo’n 18 duizend euro per huis. Dat kan volgens 

Sijbring veel voordeliger met de hybride warmte-

pomp: “Dan kom je met drie- tot vierduizend euro 

al een heel eind. Het schermen van zulke hoge 

bedragen staat haaks op het creëren van draag-

vlak.”

Meer wegen naar Rome

Volgens Terpstra heeft het geen zin de beste 

mogelijkheden met elkaar te bevechten. “Tech-

niek is één, draagvlak is twee. Met het noemen 

van bedragen van achttienduizend euro bereik je 

alleen de elite die het kan betalen. Mij gaat het 

om die burger in de Betuwe. Die schrikt van zo’n 

bedrag. Daarom moeten we naar financieringsar-

rangementen. Daar ligt echt een verantwoorde-

lijkheid bij banken, pensioenfondsen en overhe-

den. Die moeten het institutionele gesprek 

hiervoor starten. We moeten de - financiële - 

onzekerheid bij de burger wegnemen.”

Verplicht verduurzamen

Michiel van Werven, Managing Consultant Beren-

schot, pleit echter voor een hardere lijn, naar ana-

logie wat gemeenten nu doen met het al dan niet 

toestaan van dieselauto’s in milieuzones. Hij vindt 

dat de overheid eisen mag stellen van de huisin-

stallaties voor wat betreft bouwjaar en een ver-

plicht rendement. “We moeten veel harder door-

pakken als we de doelstellingen willen bereiken.”

Tekort aan vakmensen

Blijft de vraag of de sector sowieso wel in staat is 

daadwerkelijk als spelbepaler op te treden als er 

nu al een tekort aan vaklieden is. Terpstra ziet het 

gebrek aan goed gekwalificeerde mensen als een 

veelkoppig monster, waar hij ‘wel een uur over 

kan praten. “Zo ingewikkeld is het. Op de arbeids-

markt moet de installatiesector concurreren met 

de zorg, de politie en ga zo maar door. Het is een 

strijd om human capital. We zullen al onze inventi-

viteit en creativiteit moeten inzetten.”

Kwaliteitseisen van ‘failsafe’ cv-ketels  
in kaart gebracht
In het rapport ‘Kwaliteitseisen voor 
het installeren van moderne hr-
ketels’ kunnen installatiebedrijven 
en opdrachtgevers lezen wat de 
voorwaarden zijn voor een goed 
geïnstalleerde en veilige cv-ketel. Het 
document kan ook als een bestek-
tekst worden gebruikt.

De publicatie, die begin februari verscheen, is 

een initiatief van brancheverenigingen VFK, 

ROGAFA, Uneto-VNI en stichting KvINL. Het 

bevat een overzicht van alle eisen die gelden 

voor de installatie van hoog rendement cv-

ketels voor centrale verwarming en warm tap-

water. Het rapport behandelt ook de kwaliteit-

seisen voor de gasleiding, rookgasafvoer en 

verbrandingsluchttoevoer in zowel nieuwbouw 

als bestaande bouw. ’Kwaliteitseisen voor het 

installeren van moderne hr-ketels’ kan zelfs als 

contractstuk worden gebruikt in de overeen-

komst tussen opdrachtgever en installatiebe-

drijf, als een soort bestektekst, zo stellen de 

auteurs. “Bij oplevering kan dan worden vast-

gesteld of de installatie voldoet aan het over-

eengekomen kwaliteitsniveau. De oplevering is 

immers het moment waarop wordt vastgesteld 

wat het werkelijke kwaliteitsniveau van het 

opgeleverde is, of de partijen daarover goed 

geïnformeerd zijn en wat mogelijk consequen-

ties zijn voor verrekening of verbetering.”

De samenstellers wijzen erop dat deze publica-

tie een privaatrechtelijk document is. Het rap-

port is ook niet bedoeld als een montagevoor-

schrift. Voor aanvullende informatie of 

interpretatie verwijzen de samenstellers naar 

de relevante praktijkrichtlijnen (NPR’s), zoals 

de NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ 

en andere documenten. Daarnaast hangt de 

publicatie samen met nationale en Europese 

publiekrechtelijke wetten, regels en voorschrif-

ten voor de installatie van hr-ketels.



Om de levensduur van uw dakconstructie te verlengen, is ventilatie 
een must. Daarom komt Ubbink met de FlatRoofVent, een krachtige 
platdak constructie ontluchter. Om er zeker van te zijn dat bouw-
vocht en/of condensatievocht op de lange termijn geen kans krijgt 
om uw constructie aan te tasten, is het noodzakelijk om het platte 
dak te kunnen ventileren/ontluchten. De FlatRoofVent is hier de
perfecte oplossing!  

Met de FlatRoofVent, de krachtige 
platdak constructie ontluchter!

www.ubbink.nl/flatroofvent

Geef vocht 
een uitlaatklep! 

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!



www.ithodaalderop.nl/smartboilers

Zelfl erende Smartboilers 
voor comfort én 
energiebesparing

* Door natuurlijke wisselingen in de opbrengst van zonne- en windenergie en het verschil in energiebehoefte per moment van de dag, kunnen 
duurzame energiebronnen niet altijd volledig worden gebruikt. De Green Energy Smartboiler gebruikt de overcapaciteit aan zonne- en windenergie 
om tussentijds te verwarmen. 

Energiebesparing door verwarmen naar 

warmwaterbehoefte

 - Smartregeling voor 10% energiebesparing

 - Boostfunctie voor extra warm water

Energiebesparing door verwarmen naar 

warmwaterbehoefte en beschikbare zonne- 

en windenergie

 - Smartregeling + app functionaliteit voor 

12% energiebesparing

 - Efficiënte benutting van groene energie

 - App voor online bediening, inzicht in 

energieverbruik en extra functionaliteiten voor 

gebruiker

 - Efficiënt gebruik duurzame energie*

Leverbaar medio 2018

Slimmere boilers voor meer comfort, energiebesparing en extra functionaliteiten

Itho Daalderop komt als eerste leverancier met 

een compleet nieuwe generatie elektrische boilers; 

de Smartboiler en de Green Energy Smartboiler. 

De basis voor deze boilers vormt de technologie 

waarmee de boilers zelflerend worden. Hierdoor leert 

de boiler op basis van het verbruikspatroon van de 

gebruiker en past het moment van opwarmen van het 

water daarop aan. Het opwarmen wordt zodoende 

uitgesteld, waardoor stilstandsverliezen geminimali-

seerd worden. En dit is een stuk energiezuiniger.

B
M

B
M
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De ventilatiewarmtepomp Warm-
teWinner van Eneco kost voorlopig 
meer dan hij oplevert, becijferde de 
Telegraaf. Dat concludeerde de krant 
op basis van de resultaten van een 
twee jaar durend proefproject van 
Eneco bij een aantal huishoudens.

Volgens Joeri Kamp, directeur Smart Energy bij 

Eneco, mogen uit de tests echter geen algeme-

ne conclusies worden getrokken. “We hebben 

de pilots uitgevoerd onder geïnteresseerde 

huishoudens en daaruit bleek dat er grote ver-

schillen waren. Maar dit is niet representatief 

voor de Nederlandse woningvoorraad.”

De uiteindelijke besparing op gas met de 

WarmteWinner bleek sterk af te hangen van het 

type woning en hoeveel er in de woning ver-

warmd en geventileerd wordt. “De gemiddelde 

winst tijdens de testperiode lag rond 220 kuub 

gas op een huishouden dat normaal zo’n dui-

zend kuub verbruikte”, vertelt Kamp.

Dat de beloofde gasbesparing van zestig pro-

cent in de praktijk tegenvalt, gaf Essent al eer-

der toe. Dat is volgens de energieleverancier te 

verklaren doordat huishoudens minder 

gebruikmaken van hun ventilatiesysteem dan 

vooraf berekend. “Soms staat de ventilatiebox 

zelfs gewoon uit. Omdat de Warmtewinner ven-

tilatielucht nodig heeft, wordt de woning na 

installatie van de ventilatiepomp beter geventi-

leerd. Maar dat doet ook het besparingseff ect 

enigszins teniet: de woning koelt daardoor ook 

af, zodat er juist meer gestookt moet worden.”

Stroomverbruik neemt toe

Volgens de Telegraaf nam ook het stroomver-

bruik bij toepassing van de WarmteWinner in de 

meeste gevallen echter onevenredig toe. “De 

lagere gasnota compenseert vaak niet eens de 

hogere stroomrekening”, zo schrijft de krant. 

“Na aftrek van de servicekosten is de terugver-

dientijd ook bij ideale omstandigheden zo’n 

twaalf jaar.” De krant gaat daarbij uit van een 

gemiddelde aanschafprijs van 2.500 euro, 

waarvoor de klant via de ISDE-regeling nog 

1.500 euro subsidie kan krijgen.

Volgens Eneco is de CO2-reductie die een venti-

latiewarmtepomp oplevert voor klanten ook 

een belangrijk verkoopargument. Daar valt vol-

gens de Telegraaf ook wel wat op af te dingen. 

In het ideale geval - als daar honderd procent 

groene stroom tegenover staat - zorgt de 

hybride warmtepomp voor een jaarlijkse reduc-

tie van 1.200 kilo CO2. Het gemiddelde resul-

taat uit de test was echter vierhonderd kilo per 

jaar.

Besparing gas met WarmteWinner valt tegen

Zonnepanelen worden steeds vaker 
ingezet om op gas te besparen, 
merkt Erik de Leeuw, algemeen 
directeur van Solarwatt Benelux.

Solarwatt merkt dat de afgelopen maanden de 

vraag naar zonnepanelen toeneemt. Volgens 

het bedrijf steeg de verkoop ten opzichte van 

dezelfde periode vorig jaar met 50 procent. 

“Een positieve en logische ontwikkeling”, zegt 

Erik de Leeuw. Hij wijst op de discussie over de 

gaswinning.

Consumenten stellen hogere eisen

Nu de overheid heeft besloten om de gaswin-

ning in Noord-Nederland drastisch terug te 

dringen, neemt het belang van duurzame elek-

triciteitsopwekking volgens De Leeuw verder 

toe.  En zullen bedrijven en consumenten daar-

door steeds hogere eisen stellen aan de kwali-

teit van hun systemen voor het opwekken van 

zonne-energie. Ook is het nodig slimme syste-

men in te zetten om de zelf opgewekte energie 

direct te gebruiken of deze tijdelijk op te slaan.

De Leeuw wijst op de noodzakelijke overstap op 

elektrische energie, nu de gaswinning drastisch 

teruggedraaid wordt. “Daardoor zal de vraag 

naar stroom fl ink toenemen. Tot nu toe werden 

zonnepanelen vooral geïnstalleerd om kosten 

te besparen op stroomverbruik. Nu worden ze 

ook ingezet om op gas te besparen.”

Warmtepomp in plaats van cv-ketel

Steeds meer mensen verwarmen hun huis met 

een warmtepomp in plaats van een cv-ketel. De 

Leeuw: “De warmtepomp bespaart gas, maar 

kost wel meer elektriciteit. Daarnaast stijgt de 

populariteit van elektrisch koken en elektrisch 

rijden. Dat betekent een sterk toenemende 

vraag naar stroom die duurzaam opgewekt en 

opgeslagen moet worden.”

Volgens De Leeuw zorgt deze trend voor een 

grotere behoefte aan hoogwaardige zonne-

panelen die niet snel degraderen en beter 

Verkoop zonnepanelen blijft stijgen
bestand zijn tegen weersinvloeden. Daarnaast 

stijgt de vraag naar slimme systemen om 

ervoor te zorgen dat bedrijven en consumenten 

energie kunnen bewaren. Zo ontwikkelde Solar-

watt een thuisaccu-systeem met software die 

apparaten met een tijdelijke fl exibele energie-

vraag kan inschakelen, als het aanbod hoog is.

Systemen optimaal op elkaar 

afstemmen

Volgens De Leeuw kan Nederland op dit gebied 

leren van Duitsland, waar zonne-energie in snel 

tempo werd uitgerold, maar er te weinig oog 

was voor het eff ectief opslaan waardoor over-

schotten ontstonden. “We hebben systemen 

nodig die optimaal op elkaar zijn afgestemd 

zodat panelen, accu’s en alle stroom verbrui-

kende apparaten maximaal samenwerken”,  Op 

die manier kan zonne-energie een centrale rol 

spelen bij het verminderen van de afhankelijk-

heid van aardgas.” Om verschillende installa-

tiecomponenten goed op elkaar af te stemmen 

is vaak veel rekenwerk nodig. Diverse leveran-

ciers bedachten daarom prefab energiemodu-

les voor woningbouw en renovatie. 



Kranen voor utiliteiten

Sanitaire toestellen in rvs

Toegankelĳkheid en hygiëne accessoires

DESIGN

VANDAALBESTENDIGHEID

GEMAKKELIJK ONDERHOUD

DELABIE biedt een volledig assortiment 
design producten aan met een strakke lĳn 

en tĳdloos ontwerp, die perfect passen in elk 

type publiek gebouw en in elke installatie.

Uw gids naar veilig werken
Veiligheids Zakboekje 2018

Met het Veiligheids Zakboekje heeft u een handig 

hulpmiddel, waarmee u eenvoudig (on)gevaarlijke 

situaties beoordeelt.

In het boek komt aan de orde:

 Persoonlijke bescherming 

 Werken op hoogte 

 De werkplek 

 Gereedschap en machines 

 Werkzaamheden 

 Transport 

 Regels en instructies 

Met behulp van honderden tips, voorschriften en 

checklist voor bijna alle werksituaties verhoogt u het 

niveau van veilig werken. 

Meer informatie of bestellen?
www.vakmedianetshop.nl/veiligheidszakboekje 
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10 VRAGEN AAN

01   Waarom hebt u voor dit vak 
gekozen?

Als intercedent van een uitzendbureau plaatste 

ik ooit twee mensen bij een koeltechnisch 

bedrijf met focus op airconditioning. Ik zag 

daar zelf ook toekomst in. Door steeds warme-

re zomers en het veranderende klimaat, is er 

steeds meer behoefte aan comfort. Ik ben toen 

begonnen als monteur met als doel ooit mijn 

eigen bedrijf te starten. Nu ben ik vestigings-

manager en kan ik op termijn eigenaar worden.

02    
Wat is uw specialisatie? 

Airconditioning en warmtepompsystemen, van 

single-split tot de meest uitgebreide VRF-sys-

temen. Ik adviseer klanten over welk systeem 

het beste past bij hun behoefte. Ik ga graag de 

langetermijnrelatie aan en blijf ook na opleve-

ring beschikbaar voor advies, service, onder-

houd en nazorg.

03   Welke opleiding heeft u als 
laatste gevolgd?

Klimaattechniek Algemeen (Kli-A), om klanten 

nog beter te kunnen adviseren.

04   Op welk project bent u het 
trotst en waarom?

Op het gemeentehuis in Maasbracht, waaraan 

wij werken in onderaanneming van Breman 

Utiliteit Zuid. Bijna alle facetten van ons vak 

komen hier aan bod. Wij installeren er een 

VRF-systeem van LG dat kan verwarmen én 

koelen tegelijkertijd waardoor energie-uitwis-

seling mogelijk is, een warmtepompsysteem 

Jeroen Hollanders
Functie Vestigingsmanager
Leeftijd 37
Bedrijf Air Group B.V.
Plaats Echt-Susteren (hoofdvestiging: Breda)
Aantal medewerkers Vijf in vestiging Echt- 
Susteren, 27 medewerkers in totaal

Tekst  Tieneke Wilms
Beeld  NFP Photography

met vloerverwarming en warmtepompsyste-

men op luchtbehandelingskasten, een soort 

grote wtw-units. 

05   Hoe verkoopt u zichzelf  
bij uw klanten?

Door gewoon eerlijk te zijn. Ik ben wel 

commercieel, maar ik wil een langetermijnrela-

tie opbouwen met mijn klanten. Soms betekent 

dat ook een opdracht weigeren, bijvoorbeeld 

als concurrenten een te lage prijs afgeven, 

en/of een systeem adviseren waar ik niet 

achter sta. 

06    Wat kan volgens u echt  
niet meer?

Dat mensen airconditioningsystemen en/of 

warmtepompsystemen kunnen kopen bij 

bouwmarkten en die zelf kunnen ophangen of 

laten ophangen door iemand zonder vakkennis.

07   Welke nieuwe techniek of 
welk nieuw product heeft de 
toekomst?

De warmtepomp. Door de subsidies van de 

overheid en het streven naar aardgasloze 

gebouwen in 2050, zal die nog populairder wor-

den. Energetisch is de warmtepomp heel goed, 

met een rendement van wel 1 op 4 bij het juiste 

merk. Het veelbelovendste is de lucht-water-

warmtepomp in combinatie met zonnepanelen.

08   Wat zou u in uw vak willen 
veranderen?

Er zijn helaas ook onkundige mensen werk-

zaam in ons vakgebied. Die verkopen alleen op 

basis van prijs. Maar als installaties op de 

verkeerde manier worden toegepast, zorgen ze 

alleen voor hinder. Het is van belang dat er een 

juist advies is en de installatie op de juiste 

manier wordt toegepast.

09   Waar zou u zich verder in  
willen bekwamen?

Ik blijf me verdiepen in het vakgebied, want de 

techniek ontwikkelt zich supersnel. Maar ik ben 

nu vooral bezig met hoe ik mijn organisatie op 

een goede manier kan opbouwen en laten 

groeien. 

10   Hoe ziet uw werk er over  
vijf jaar uit?

De markt voor verwarmingstechniek veran-

dert, waardoor we over vijf jaar veel meer 

samenwerken met loodgieters vanuit onze 

eigen specialismen. Wij zien heil in een goede 

samenwerking met W-installateurs en willen dit 

ook graag. Hier zijn we nu al volop mee bezig.
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Erkende installateur - Veiligheid - Koolmonoxide

REGELGEVING

“Door de certificeringsregeling wordt voorko-

men dat iemand zonder papieren of kennis, cv-

installaties plaatst of onderhoudt. Want het 

beroep van installatiemonteur is nu feitelijk een 

vrij beroep. Iedereen die dat wil, jij of ik of het 

klusbedrijf om de hoek, mag aan ketelonder-

houd doen.” Daarom werkt de overheid 

momenteel aan een nieuw certificeringsstelstel 

legt Fred Vos, vakspecialist klimaattechniek bij 

Uneto VNI, uit. 

Meer zekerheid

De certificeringsreling voor cv-installateurs is 

het directe gevolg van het rapport van de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid uit november 

2015. Hierin werden de gevolgen van koolmo-

noxide in kaart gebracht en bleek dat de huidi-

ge kwaliteitsregelingen onvoldoende waarbor-

gen voor veiligheid opleveren. 

Meteen na het uitkomen van het rapport stelde 

Uneto-VNI zich achter de aanbeveling van de 

Onderzoeksraad om te komen tot een wettelijke 

erkenningsregeling voor installatiebedrijven die 

cv-ketels plaatsen en onderhouden. Vos: “De 

regeling moet meer zekerheid bieden over de 

gehele installatie. Alle onderdelen daarvan moe-

ten voldoen aan de vereisten, dat is inclusief 

rookgas- en luchtafvoeren en de cv-ketel zelf. 

Wat ons betreft worden daar ook de gasleidin-

gen en de plaatsing van de koolmonoxidemeter 

Gelijk speelveld door certificerings-
regeling cv-installateurs

De certificeringsregeling voor cv-installateurs werd in december opnieuw  

uitgesteld, maar dat betekent volgen vakspecialist klimaattechniek Fred Vos  

van Uneto-VNI geenszins afstel. De overheid kan na een ontluisterend rapport 

over koolmonoxide uit 2015 niet meer om de invoering van certificering heen. 

Tekst Joop van Vlerken Beeld Uneto-VNI

aan toegevoegd. Dat staat nu niet in de plannen 

voor de regeling, maar het zou wel logisch zijn. 

Als de installateur toch aan de slag is, kan hij 

deze aspecten net zo goed meenemen.” 

Uitstel

Uneto-VNI pleit nu dus ruim twee jaar voor het 

invoeren van een certificeringsregeling voor cv-

installateurs. De regeling zou eigenlijk per 1 

januari 2019 ingevoerd worden, maar in 

december kondigde minister Ollongren van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan 

dat ze de regeling pas vanaf halverwege 2019 in 

kan voeren. Wel is het wetsvoorstel in januari 

via een internetconsultatie openbaar gemaakt. 

Vos: “Het ministerie heeft blijkbaar nog wat 

meer tijd nodig. Er vindt op dit moment uitge-

breid onderzoek plaats naar de haalbaarheid 

en de kosten van de regeling. Wij hebben al bij 

het ministerie duidelijk gemaakt dat onze ach-

terban grote behoefte heeft aan duidelijkheid. 

Het heeft ook wel het een en ander te beteke-

nen. Er moet bijvoorbeeld een onafhankelijke 

commissie komen die de erkenningsregeling 

uitvoert en controleert.” 

Vos benadrukt dat het om uitstel, maar zeker 

niet om afstel van de regeling gaat. “De resulta-

ten uit het rapport van de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid waren heel duidelijk. Daar kan nie-

mand omheen. De problemen met veiligheid zijn 

sindsdien niet veranderd. Daarom moet de rege-

ling er echt komen.” De wetswijziging wordt na 

de internetconsultatie in het tweede kwartaal 

van 2018 aan de Tweede Kamer verzonden. 

Gelijk speelveld

Tot 2007 was er overigens de Vestigingswet die 

de certificering van installatiebedrijven regelde. 

Die werd door de liberalisering van wetgeving 

afgeschaft. Iedereen mag dus vanaf 2007 een 

cv-ketel onderhouden of aansluiten. 

Vos: “We hebben bij Uneto-VNI altijd gezegd dat 

dat geen goed idee was. Door het open te gooien 

kwam er een markt vrij voor gasinstallaties en 

-verbrandingstoestellen en kon iedereen die dat 

wilde deze gaan installeren en onderhouden. Na 

het loslaten van de wettelijke certificering is er 

wel privaatrechtelijke certificering voor in de 

plaats gekomen, zoals KViNL die nu kwaliteits-

borging binnen de installatiesector regelt. Maar 

dat is niet verplicht waardoor er nog steeds heel 

veel bedrijven zijn die niet aan de voorwaarden 

voor deze kwaliteitsborging kunnen of willen vol-

doen. Daarom zijn we ook voor een wettelijke 

certificeringsregeling, zodat je weer kunt spre-

‘Als het wettelijk geregeld is, moet 
iedereen aan dezelfde eisen voldoen’
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REGELGEVING

Bedrijven die al gediplomeerd zijn, moeten straks hooguit wat bijspijkeren om aan de nieuwe  

certificeringseisen te voldoen.

Dat er gecontroleerd moet worden is zeker, “anders is het een wassen neus.”

ken van gelijke monniken, gelijke kappen. Als het 

wettelijk geregeld is, moet iedereen aan dezelf-

de eisen voldoen, waardoor een gelijk speelveld 

ontstaat.” 

Bijspijkeren

Vos wijst erop dat het succes van een nieuwe 

regeling afhankelijk is van controle. Wie dat 

precies gaat doen is volgens Vos nog niet vast-

gesteld, maar hij noemt de certificerende 

instellingen en gemeenten als mogelijke con-

trolerende instanties. “Maar dat er gecontro-

leerd moet worden is zeker, anders is het een 

wassen neus. De overheid kan ervoor zorgen 

dat gemeenten en certificerende instellingen 

voldoende ruimte krijgen om ook daadwerkelijk 

te controleren of de certificeringseisen ook 

nageleefd worden.” 

De nieuwe regeling wordt na invoering onder-

deel van het Bouwbesluit 2012 en schrijft geen 

exacte werkwijze voor. Dit betekent dat de 

installatiesector binnen de randvoorwaarden 

zelf beoordelingsrichtlijnen mag ontwikkelen. 

“Het wordt een kaderregeling die uitgevoerd 

wordt door een onafhankelijke organisatie. En 

bedrijven die aan de eisen voldoen worden her-

kenbaar via een logo, zodat de eindklant ook 

kan zien of hij met een betrouwbare partij in 

zee gaat.” Het zou volgens Vos best kunnen dat 

een organisatie als KvINL straks de regeling uit 

gaat voeren. “Het is daarom ook niet zo dat de 

certificaten die bedrijven nu al vrijwillig behaald 

hebben per definitie waardeloos worden. 

Bedrijven die al in vergaande mate gediplo-

meerd of gecertificeerd zijn, moeten hooguit 

wat bijspijkeren om aan de nieuwe certifice-

ringseisen te voldoen.” 

Kosten

Misschien nog de grootste verandering in de 

voorstellen voor de nieuwe regeling, is dat er 

niet alleen meer eisen gesteld worden aan de 

bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren, 

maar ook aan de monteurs. “Dat betekent dus 

dat iedereen die aan een installatie werkt, 

gecertificeerd moet zijn. Naar verwachting zal 

men via een praktijktoets de vereiste kennis 

moeten aantonen. Dat geldt voor alle werkne-

mers van installatiebedrijven, maar dus ook 

voor de zzp’ers en eenmanszaken.” 

Voor die laatste categorie betekent het dat ze 

flink moeten investeren in het behalen van deze 

certificering. Volgens Vos is het uitgangspunt 

van Uneto-VNI dat de het behalen van de certi-

ficering ook voor zzp’ers en eenmanszaken 

betaalbaar moet zijn. “Maar ik zal zeker niet 

ontkennen dat dit geld en inspanning gaat kos-

ten. En bedrijven voor wie cv-onderhoud geen 

primaire inkomstenbron is, zullen afwegen hoe-

veel geld ze ermee verdienen tegenover de kos-

ten voor opleiding en certificering.”

Vos verwacht niet dat door de invoer van de 

regeling het personeelstekort in de installatie-

sector nog groter wordt. “Ik denk juist dat het 

een positief effect zal hebben op het imago van 

het vak, zodat meer mensen voor de opleiding 

gaan kiezen en er dus uiteindelijk meer installa-

teurs bij komen”, besluit hij. 
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Certificering - Erkenningsregeling - Gastoestellen

REGELGEVING

Vanaf medio 2019 mogen alleen gecertificeer-

de cv-installateurs gasverbrandingsinstallaties 

plaatsen en onderhouden. Met deze verplichte 

erkenningsregeling komt de overheid tegemoet 

aan een aanbeveling van de Onderzoeksraad 

voor de Veiligheid uit 2015. In het rapport 

‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen 

gevaar’ bracht de Onderzoeksraad de oorzaken 

en gevolgen van koolmonoxidevergiftiging in 

kaart. Volgens het rapport bleken de bestaan-

de kwaliteitsregelingen de veiligheid van cv-

installaties onvoldoende te garanderen.

Wettelijke erkenningsregeling

Branchevereniging Uneto-VNI drong er sinds 

het verschijnen van het rapport over koolmo-

noxide bij de overheid op aan snel werk te 

maken van een wettelijke erkenningsregeling 

voor installatiebedrijven die cv-ketels plaatsen 

en onderhouden. De regeling zou eigenlijk per 1 

januari 2019 ingevoerd worden, maar in 

december kondigde minister Ollongren van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan 

dat ze de regeling pas vanaf halverwege 2019 

kan invoeren. Wel is de aanpassing van de 

Woningwet, die nodig is om de wettelijke certi-

ficeringsregeling in te voeren, op 31 januari via 

een internetconsultatie openbaar gemaakt. Op 

dit wetsvoorstel konden belanghebbenden tot 

28 februari 2018 reageren.

 

Verplichte erkenning  
cv-installateurs op hoofdlijnen
Branchevereniging Uneto-VNI heeft een toelichting gegeven op de plannen  

voor de verplichte erkenning van cv-installateurs. Dat deed de vereniging naar 

aanleiding van het wetsvoorstel dat op 31 januari 2018 is gepubliceerd.

Tekst   Tieneke Wilms   

Hoofdlijnen certificering toegelicht

Uneto-VNI heeft voor de installatiebranche 

alvast de hoofdlijnen van het wetsvoorstel toe-

gelicht. Dat deed de vereniging op de vakbeurs 

VSK en op de eigen website. Nog niet alles is 

duidelijk, maar uit het wetsvoorstel vallen 

alvast de volgende conclusies te trekken.

 

Welke toestellen vallen onder  

de certificeringsregeling?

Cv-ketels, geisers, gasmoederhaarden en gas-

sfeerhaarden vallen straks onder een wettelijke 

certificeringsregeling. Gasinstallaties boven de 

100 kilowatt, gasfornuizen, andere gaskook-

toestellen, heteluchtkanonnen en terraska-

chels vallen niet onder de regeling.

 

Hoe ‘verplicht’ is de 

certificeringsregeling?

Na invoering van de wetswijziging die in de loop 

van 2019 plaatsvindt, mogen alléén gecertifi-

ceerde installatiebedrijven met vakbekwame 

medewerkers nog werkzaamheden aan gasver-

brandingsinstallaties uitvoeren. Bedrijven die 

niet beschikken over de certificering zijn straks 

in overtreding. Gemeenten zijn verantwoorde-

lijk voor controle. Bij het ontbreken van een 

certificaat kan de gemeente zowel de installa-

teur als de opdrachtgever (burger en zakelijke 

opdrachtgever) een dwangsom opleggen.

 

Voor welke werkzaamheden geldt de 

certificeringsregeling?

De certificering geldt voor het inbedrijfstellen 

na het plaatsen en onderhouden van gastoe-

stellen (waaronder cv-ketels, geisers en 

gashaarden), werkzaamheden aan de rookgas-

afvoer en de luchttoevoer. Overige werkzaam-

heden aan gasleidingen en warmteafgifte-sys-

temen leiden niet tot een risico op 

koolmonoxidevergiftiging en vallen niet onder 

de certificering.

 

Opleidings- en 

vakbekwaamheidseisen 

gecertificeerde monteurs

Medewerkers die aan gasverbrandingsinstalla-

ties werken, moeten straks voldoen aan de 

minimumeisen voor opleiding en vakbekwaam-

heid die de overheid stelt. Wat dat precies 

inhoudt, is nog niet bekend, zegt Uneto-VNI. 

Uneto-VNI heeft hiervoor een voorstel neerge-

legd, en is daarover nog in gesprek met het 

ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Koolmonoxidepreventie centraal

De certificeringsregeling stelt in ieder geval 

eisen aan de beroepscompetenties voor kool-

monoxidepreventie. De monteur die het gas-

toestel in gebruik stelt, moet voldoen aan deze 

eisen. De installatie mag pas in gebruik worden 

gesteld als de monteur heeft gecontroleerd of 
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REGELGEVING

Door de regeling ontstaat er weer een gelijk speelveld voor installateurs.

er geen risico bestaat op het vrijkomen van 

koolmonoxide. Ook de rookgasafvoer, luchttoe-

voer en de veiligheid van de gehele installatie 

moet hij beoordelen.

 

Afmelden van installaties

Een monteur controleert na uitvoering van de 

werkzaamheden of er geen risico bestaat op 

het vrijkomen van koolmonoxide. Daarbij con-

troleert hij de rookgasafvoer en luchttoevoer, 

ook als hieraan geen werkzaamheden zijn uit-

gevoerd. Vervolgens meldt het bedrijf de afge-

ronde werkzaamheden en inbedrijfstelling bij 

de certificerende instelling. Die controleert op 

basis van steekproeven de uitgevoerde werk-

zaamheden door het gecertificeerde bedrijf.

 

Certificerende instellingen en  

soorten certificaten

De certificerende instelling beoordeelt het 

installatiebedrijf zowel bij de aanvraag van het 

certificaat, als bij steekproeven van uitgevoerde 

werkzaamheden en bij administratieve audits. 

De overheid stelt de randvoorwaarden voor de 

certificeringsregeling vast, maar biedt certifice-

rende instellingen de ruimte om met elkaar te 

concurreren. Hierdoor worden de certificerings-

kosten zo laag mogelijk gehouden. Er kunnen 

specifieke certificaten komen, bijvoorbeeld voor 

de eerste aanleg bij nieuwbouw, werkzaamhe-

den bij onderhoud en reparatie of werkzaamhe-

den aan collectieve rookgasafvoeren.

 

Voorgeschreven beeldmerk

Gecertificeerde bedrijven zijn straks verplicht 

om een voorgeschreven beeldmerk te gebrui-

ken. Hiermee is het voor consumenten duidelijk 

dat zij te maken hebben met een gecertificeerd 

bedrijf dat voldoet aan de wettelijke eisen. De 

overheid kan optreden tegen installateurs die 

ten onrechte het beeldmerk voeren.

 

Online register erkende 

installatiebedrijven

Er komt een online register waarop alle gecerti-

ficeerde bedrijven vermeld staan. De overheid 

wijst particulieren en opdrachtgevers via een 

communicatiecampagne op het (online)regis-

ter om een (nieuw) installatiebedrijf uit te kie-

zen, of om te controleren of de huisinstallateur 

is gecertificeerd. Ook brengt de overheid via 

deze campagne het verbod om een niet-gecer-

tificeerde installateur in te schakelen, onder de 

aandacht.

 

Kosten voor de installateur

De installateur krijgt te maken met de volgende 

kosten:

•  Voorbereiding en aanvraag van het proces-

certificaat.

• Bijscholing en kwalificatie van monteurs.

•  Inschrijving in een register en legitimatiebe-

wijzen die aantonen dat monteurs werkzaam 

zijn bij een gecertificeerd installatiebedrijf.

•  Uitvoeren van de werkzaamheden volgens de 

certificeringseisen. De werkzaamheden zul-

len in de praktijk meer tijd gaan kosten dan 

nu het geval is. Denk aan procedures voor het 

afhandelen van klachten of andere/uitgebrei-

dere metingen bij de inbedrijfsstelling en het 

documenteren hiervan. Dit leidt tot structu-

rele administratieve lasten.

•  Periodieke controle (audit) door de certifice-

rende instelling.

•  Afmelden van de werkzaamheden en steek-

proefcontroles.

•  Betaling van jaarlijks licentiekosten aan de 

certificerende instellingen.

 

Gelijk speelveld voor installateurs

Uneto-VNI is in grote lijnen positief over het 

voorstel, zo zegt de brancheorganisatie. “De 

regeling zorgt voor een hoger kwaliteitsniveau 

waardoor we het aantal koolmonoxideongeval-

len kunnen terugdringen.” Ook is de vereniging 

blij dat de regeling gaat gelden voor álle bedrij-

ven en werknemers die gasverbrandingsinstal-

laties plaatsen en onderhouden. Als die aan 

dezelfde eisen moeten voldoen, ontstaat er 

weer een gelijk speelveld voor installateurs.

 

Ook een afmeldregister

Om diezelfde reden vindt Uneto-VNI het online-

register en wettelijk voorgeschreven beeld-

merk een goed idee: “Zo wordt het kaf van het 

koren gescheiden”. Alleen hoort daar volgens 

de brancheorganisatie ook een centraal 

afmeldregister bij.

 

Praktische gevolgen voor  

de installateur

Daarnaast is er behoefte aan meer duidelijk-

heid wat betreft de praktische consequenties 

voor de installateur, zegt Uneto-VNI. “Wij heb-

ben voorstellen voor de opleidingseisen 

gedaan; die zien we graag terug in de regeling.”

Als andere ‘punten van zorg’ noemt Uneto-VNI 

de betaalbaarheid van de certificeringsregeling 

voor kleinbedrijf en zzp’er en de specifieke pro-

blemen bij collectieve rookgasafvoersystemen 

in gestapelde bouw. Die vragen volgens de 

branchevereniging om een aparte certifice-

ringsregeling. 



18 Gawalo
Maart-April 2018

Tapwater - Boilervat - Capaciteit

MARKT

“In alle nieuwe woningen is de warmtevraag 

minimaal, dus de capaciteit van de warmte-

pomp hoeft niet groot te zijn. Dat biedt grote 

voordelen als je kijkt naar het energieverbruik 

voor verwarming, maar de beschikbaarheid 

van warm tapwater is een aandachtspunt.” 

Volgens Marco Kranenburg, bedrijfsleider con-

sument en service bij Era Contour, moeten 

mensen accepteren dat de oneindige stroom 

warm tapwater die we met de cv-ketel gewend 

zijn, verleden tijd is. 

“Veel mensen die in een nieuwbouwwoning met 

een warmtepomp terechtkomen, moeten dan 

ook wennen. Als het warm water uit het boiler-

vat op is, duurt het wel even voordat het weer 

opgewarmd is. Het is dus erg belangrijk om de 

capaciteit van het warm tapwater af te stem-

men op het gebruik.

Dat betekent dat je als bouwer moet anticipe-

ren, maar dat zijn de meeste bouwers niet 

gewend, vertelt Kranenburg. “Ze bouwen 

gewoon vijftig woningen voor gemiddelde 

gezinnen en dan komt het regelmatig voor dat 

gezinnen de capaciteit van het warm tapwater 

tegen vinden vallen.” 

Niet lang douchen

Veel ontwikkelaars kiezen in een standaard rij-

Wennen aan warmwatercapaciteit 
warmtepompen
De hoeveelheid warm water is in warmtepompinstallaties door het gebruik van 

boilers altijd gebonden aan een bepaalde capaciteit. Voor veel mensen die een 

nieuwe woning betrekken is dat een tegenvaller, omdat ze gewend zijn aan een 

onbeperkte stroom warm tapwater uit de cv-installatie. Maar als de boiler goed is 

afgestemd op de behoefte van de gebruiker hoeft het geen probleem te zijn. En er 

zijn nog andere oplossingen om de hoeveelheid warm tapwater uit te breiden.

Tekst  Joop van Vlerken   

woning voor een warmtepompboiler van 150 

liter. Kranenburg: “Voor een gezin van vier per-

sonen is dat normaalgesproken voldoende. Dat 

is gemiddeld genomen en betekent dus dat dit 

voor de meeste mensen toereikend zal zijn. 

Maar er zijn ook mensen die in hun nieuwe 

woning graag een regendouche willen. Dan kun 

je met een boilervat van honderdenvijftig liter 

niet lang douchen.” 

Installatieadviseur Peter Heijboer van DWA 

noemt een boilercapaciteit van honderdenvijf-

tig liter voor een eengezinswoning beperkt. 

“Maar het is lekker goedkoop en om die reden 

wordt het nog veel toegepast in de woning-

bouw. Normaal gesproken zou ik voor een der-

gelijke woning altijd voor minimaal tweehon-

derd liter kiezen.” 

Verschil

Rik van Coolwijk, specialist energie en milieu bij 

Techniplan Adviseurs, benadrukt de verschillen 

tussen warmtepompen en cv-ketels. Hij vindt 

dat je om die reden ook anders naar de warm-

watercapaciteit moet kijken. “De warmtepomp 

is echt een heel ander apparaat dan een cv-

ketel met een compleet verschillende techniek. 

Een warmtepomp heeft heel veel voordelen 

tegenover een cv-ketel. Hij is veel zuiniger en 

milieuvriendelijker en kan in veel gevallen in de 

zomer ook koelen. Maar een nadeel is inder-

daad dat je niet over een constante stroom van 

warm water beschikt.” En zelfs dat nadeel is 

beperkt, vindt Van Coolwijk. “Als je een warm-

tepompsysteem met een boiler hebt die goed 

op je verbruik is afgestemd, is er eigenlijk geen 

probleem.”

Oplossingen

Bovendien zijn er tal van oplossingen in gasloze 

gebouwen die nu al volop toegepast worden, 

vertelt Van Coolwijk. “Er is echt van alles te ver-

zinnen. In appartementengebouwen zie je bij-

voorbeeld dat er bij het gebruik van een wko-

systeem voor ruimteverwarming en koeling in 

iedere woning afzonderlijk een boosterwarmte-

pomp met een boiler wordt geïnstalleerd om 

tapwater te maken van 60°C. Of dat warmte uit 

het warmtenet gebruikt wordt voor het warm 

tapwater terwijl de woning door wko of warmte-

pompen verwarmd wordt.” 

Een goedwerkende oplossing om de warmwa-

‘Er zijn ook mensen die in hun nieuwe 
woning graag een regendouche willen’
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Nadeel van de warmtepomp is  dat je niet over een constante stroom van warm water beschikt.

Zorg voor  een warmtepompsysteem met een boiler die goed op het verbruik is afgestemd.

tercapaciteit te vergroten, is volgens Heijboer 

de douche-wtw. “Hiermee vergroot je de capa-

citeit zonder extra energie te gebruiken. Een 

andere oplossing is de keuken los te koppelen 

van de warmtepompboiler en daar een Quoo-

ker of close-in-boiler te installeren. Dit is vooral 

interessant als de warmtepompinstallatie op 

zolder staat, omdat het dan lang duurt om het 

water in de keuken te verwarmen.” 

Grotere boiler

Een andere oplossing is een veel grotere boiler 

installeren, maar daar is Heijboer niet enthou-

siast over. “Een grotere boiler vergt extra ruim-

tebeslag omdat deze naast de warmtepomp 

moet worden geplaatst. Verder wil je juist ener-

gie besparen en dan is het ongunstig om tel-

kens grote hoeveelheden water te moeten ver-

warmen. Het is veel handiger om een knop op 

de installatie te zetten waarmee je via de warm-

tepompfunctie de boiler een keer extra kunt 

laten verwarmen. Als het warm tapwater dan 

bijna op is, kan de bewoner binnen een uur 

weer beschikken over een nieuwe voorraad.”

Elektrisch

Naarmate er meer gasloos gebouwd wordt, 

verwacht Van Coolwijk dat elektrische boilers 

steeds vaker toegepast worden. “Maar die zijn, 

zeker als je het vergelijkt met een warmte-

pompsysteem, erg inefficiënt.” Ook Kranen-

burg vindt elektrische boilers en doorstroom-

verwarmers geen duurzame oplossingen. “Het 

gebruiken van elektriciteit voor verwarming 

van water is niet gunstig. Je kunt dat natuurlijk 

wel optimaliseren, maar het blijft veel ineffici-

enter dan het verwarmen met een warmte-

pomp.” 

Het dimensioneren van een warmtepomp op 

het benodigde vermogen voor tapwater is vol-

gens Van Coolwijk niet slim. “Je hebt hierdoor 

een warmtepomp nodig van een hoog vermo-

gen, dat is duur en bovendien kunnen warmte-

pompen niet goed tegen constant aan- en uit-

schakelen. Ze werken het best als ze een 

langere tijd op maximaal vermogen kunnen 

draaien om een buffervat te vullen.” 

Voorlichting

Veel problemen met warm tapwater kunnen 

volgens Kranenburg voorkomen worden door 

goede voorlichting. “Als wij een woning opleve-

ren, informeren we mensen over de hoeveel-

heid warm tapwater. We leggen hen de bereke-
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AANDACHTSPUNTEN WARM TAPWATER IN COMBINATIE MET EEN WARMTEPOMP

1   Zorg voor een groot genoeg boilervat. Een te klein boilervat beperkt het comfort van bewoners. 

2   Een te groot boilervat is ook niet handig in verband met het energieverbruik dat nodig is om grote  

hoeveelheden water op temperatuur te houden.

3   Elektrische boilers of doorstroomverwarmers kunnen in sommige situaties een optie zijn, maar zijn 

energetisch heel ongunstig tegenover warmtepomptechniek. 

4   Als een warmtenet beschikbaar is, kan dat gebruikt worden voor het warm tapwater, ook als de woning 

verwarmd wordt met een warmtepomp.

5   Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet er rekening mee worden gehouden dat boilers en warmte-

pompen veel ruimte in beslag nemen.

6   Wtw’s en waterbesparende douchekoppen kunnen de tapwaterbehoefte verminderen, waardoor een  

kleinere boiler volstaat. 

7   Door gebruik van een close-in-boiler of een Quooker kan de keuken losgekoppeld worden van de boiler, 

waardoor meer warm tapwater overblijft voor douche en bad. 

8   Voorlichting over de combinatie van warmtepomp en warm tapwater kan teleurstellingen over de  

beschikbaarheid van warm tapwater voorkomen.

9   Comfort is voor bewoners heel belangrijk, maar ook zij moeten zich realiseren dat duurzamer leven  

consequenties heeft. 

10  Het dimensioneren van een warmtepomp op het benodigde vermogen voor tapwater is  

onverstandig en duur. 

ningen voor en laten de consequenties zien.” 

Daarnaast is het belangrijk dat de installatie-

sector op de hoogte is van de mogelijke oplos-

singen en die op een goede manier uitlegt aan 

de klant, voegt Van Coolwijk toe. “Er zijn op dit 

moment genoeg standaardoplossingen voor 

bijna alle situaties en de meeste grotere instal-

lateurs kennen die wel. Dat zijn producten die 

gewoon te bestellen zijn.”

Comfort

Mensen die veel warm tapwater verbruiken, 

adviseert Van Coolwijk een flinke boiler te 

nemen. “Zeker voor grotere woningen met meer-

dere badkamers kan een boilervat van vijfhon-

derd liter best. Een boiler heeft ook voordelen. 

Je kunt bijvoorbeeld makkelijk het bad vol laten 

lopen en tegelijkertijd douchen. Vroeger kwam 

het geregeld voor dat mensen een boiler hadden 

naast een cv-installatie, voor extra comfort.” 

Want dat comfort een belangrijk element is in de 

discussie over warm tapwater, daar zijn de heren 

het wel over eens. En dat een beperkte hoeveel-

heid warm tapwater voor veel mensen een 

tegenvaller is, snapt Kranenburg goed. “Maar als 

we duurzamer willen leven, heeft dat wel conse-

quenties.” Van Coolwijk beaamt dat. “We gaan 

van het gas af en moeten gewoon verder. We 

kunnen niet meer bouwen zoals we dat altijd 

gedaan hebben. Daarom moeten we op zoek 

naar andere oplossingen en die hebben voor- en 

nadelen”, besluit hij. 
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De Blauwe Ster is een school waar kinderen de 

ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En die 

ontwikkeling vindt plaats in een compleet gere-

noveerd gebouw. Aan twee kanten van de 

school is mei vorig jaar een stuk aangebouwd, 

het hele gebouw is verder goed geïsoleerd en 

geheel van het gas af. “De school werd altijd 

traditioneel verwarmd door middel van cv-

ketels en radiatoren. Van ventilatie was nauwe-

lijks sprake. Per klaslokaal was aan radiatoren 

Betere luchtkwaliteit  
tegen lagere kosten
Een goed binnenklimaat is belangrijk. Zeker voor basisscholen. Leerlingen 

presteren er beter door en er is minder ziekteverzuim onder leraren en leerlingen, 

zo ervaart de oecumenische basisschool De Blauwe Ster in Monnickendam. Een 

vooruitstrevende all electric-oplossing - met een omkeerbare VRF lucht/lucht 

warmtepomp, twee LBK’s, CO2-opnemers en dimbare infraroodpanelen voor de 

verwarming - bewijst daar zijn meerwaarde.

Tekst  Martijn Louws   

zo’n 5.500 watt aan cv-capaciteit opgesteld”, 

vertelt Jaap Winder van Winder Techniek. Zijn 

ontwerp staat aan de basis van de transitie die 

de school heeft gemaakt op het gebied van ver-

warmen, koelen en ventileren. “Het heeft best 

wat voeten in aarde gehad. Een voorbeeld? 

Nou, we kwamen er bijvoorbeeld achter dat de 

plafonds hier tweeëneenhalve meter hoog zijn 

en dat er nauwelijks ruimte tussen het plafond 

en het dak zat voor de luchtkanalen voor de 

bijna twintig ruimten. Die lopen nu voor een 

groot gedeelte buitenom, over het dak”, vertelt 

werktuigbouwkundig adviseur Winder.

 

belangrijke schakel

Op dat dak staat ook de VRF lucht warmte-

pomp van Mitsubishi met een rendement van 

vierhonderd procent. “Je stopt er één kilowatt 

aan elektriciteit in en je krijgt er vier kilowatt 

aan warmte voor terug”, glundert Winder. Van-

zelfsprekend is dit een belangrijke schakel in de 

gehele installatie, stelt Winder. “Deze omkeer-

bare VRF warmtepomp met DX-blok staat in de 

uitblaaslucht van de luchtbehandelingskasten 

(lbk’s) en pakt de restwarmte of restkoude uit 

de uitblaaslucht. De ventilatie toevoerlucht 

naar de leslokalen en de overige ruimten wordt 

hiermee op een efficiënte manier na-verwarmd 

en in de zomer na-gekoeld. Bij min 10 graden 

Celsius buiten, dan blaast de installatie lucht 

van 23 graden Celsius in en is het 20 graden 

Celsius buiten, dan wordt er lucht van even-

eens 20 graden Celsius het gebouw ingeblazen. 

En als het warmer is dan 24 graden Celsius, 

dan gaat de warmtepomp in de koudestand.” 

De efficiency is ook gezocht in de verwarming 

van de leslokalen en ruimten door middel van 

dimbare infraroodpanelen (IFR). “In totaal zijn 

er 110 IFR-panelen geïnstalleerd in de plafonds. 

Deze IFR-panelen zijn voorzien van een com-

fortregeling, waardoor de leraren de mogelijk-

heid hebben om de temperatuur per ruimte 

met drie graden Celsius te verhogen of te verla-

gen. “Infraroodverwarming werkt anders dan 

centrale verwarming met radiatoren of vloer-

verwarming. In plaats van lucht op te warmen, 

straalt infraroodverwarming de leraren en leer-

lingen in de ruimten direct aan. Door deze 

panelen te combineren met de ventilatie ont-

staat een heel aangename en goed regelbare 

‘Als het warmer is dan 24 graden 
Celsius, dan gaat de warmtepomp in  
de koudestand’

VOORDEEL KLIMAATINSTALLATIE

Het voordeel van de klimaatinstallatie met om-

keerbare VRF warmtepomp en dimbare infrarood-

panelen voor verwarming in vergelijking met  

traditionele oplossingen, zijn:

- koelen, verwarmen en ventileren in een ....   ;

- het ziekteverzuim daalt; 

-  concentratie van leerlingen is beter; 

- leerprestaties verbeteren; 

-  lagere investering dan wanneer wordt gekozen 

voor een traditionele cv-installatie;

- all-electric;

- geen ketelhuis;

-  goedkope en eigen stroom door grote aanslui-

ting in verband met 150 stuks 275 Wp  

UV-zonnepanelen.
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Met de renovatie heeft De Blauwe Ster ook een verduurzamingsslag gemaakt.

De vierkante IFR-panelen (links) in het plafond  zorgen, in combinatie met ventilatie (rechts), voor een goed regelbare temperatuur.

temperatuur in de leslokalen en overige ruim-

ten in de school”, legt Winder uit.

Setpoint

Bij het starten van de ventilatie wordt het set-

point van de IFR-panelen in de ruimten ver-

laagd en schakelen deze automatisch uit. De 

ventilatie met warmtepomp neemt de verwar-

ming dan over. Winder licht het toe: “Als de 

leerlingen via de entree binnenkomen, zorgt dit 

ervoor dat CO2 PPM oploopt en bij 500 PPM 

start automatisch de ventilatie-installatie. De 

ventilatie is voorzien van een warmtewiel, recir-

culatiekleppen en omkeerbare warmtepomp 

DX die zorgt dat de aanvoertemperatuur van de 

lucht weersafhankelijk wordt aangevoerd.” 

Volgens Winder is het verschil met de oude 

situatie enorm. “Met alleen conventiewarmte 

via de radiatoren en nauwelijks ventilatie was 

de luchtkwaliteit ronduit slecht te noemen.” 

Bovendien kunnen bij te weinig ventilatie in 

klaslokalen klachten als geurhinder, oogirrita-

tie, hoofdpijn en meer dan normale vermoeid-

heid voorkomen. Winder: “CO2 veroorzaakt 

deze effecten overigens niet zelf: klachten ont-

staan door te hoge concentraties van andere 

stoffen die zich ophopen of door te weinig zuur-

stof. Er zijn aanwijzingen dat door een slechte 

binnenluchtkwaliteit op scholen de leerpresta-

ties van kinderen verminderen. Verder zijn er 

aanwijzingen dat bij hoge CO2-concentraties in 

klaslokalen de gezondheidsklachten toenemen, 

zo hebben ze hier ook ervaren. Nu met de nieu-

we klimaatinstallatie is het ziekteverzuim onder 

leraren en leerlingen veel lager.” 

Aanvoerlucht

Dat het huidige binnenklimaat is geoptimali-

seerd is ook te danken aan de twee luchtbehan-

delingskasten met beide een CO2-regeling, een 

verse lucht hoeveelheidsregeling en een recir-

culatie regeling. “Ieder lokaal heeft 615 kub 

aanvoerlucht nodig. Deze lucht wordt via 

geluidsarme roosters (minder dan 35 dB(A) 

decibel, red.) de lokalen en overige ruimten 

ingeblazen. In beide centraal geplaatste lbk’s, 

die zorgen voor de aanvoer- en afvoerlucht van 

alle lokalen en ruimten, is een CO2-regeling 

geplaatst. Als er minder dan ongeveer 500 

PPM CO2 in de retourlucht wordt gemeten, 

wordt er geen verse koude buitenlucht (in de 

winter) of te warme buitenlucht (in de zomer) 

aangevoerd. Als het CO2-aandeel boven de 550 

PPM komt, dan gaat de buitenluchtklep voor 

een bepaalde deel open en de recirculatieklep 

voor een bepaald deel dicht”, aldus Winder. 

Hij vertelt dat de precieze afstelling tijd heeft 

gekost. “Dat is een kwestie van monitoren en 

fine tunen. Bij een oplopend CO2-aandeel in de 

lucht, draaien de toe- en afvoerventilatoren op 

hogere toeren.” Die ventilatoren zorgen overi-

gens ook voor de gewenste druk in het luchtka-

naal. “De druk wordt geregeld op een instelbare 

stooklijn op basis van CO2-waarden in het 

retourkanaal. Bij laag CO2-gehalte in de retour-

lucht, bijvoorbeeld wanneer de school tijdens 
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De VRF lucht warmtepomp van Mitsubishi op het dak met een rendement van vierhonderd procent.

De pv-panelen op het dak met achteraan twee luchtbehandelingskasten.

Vanwege de beperkte ruimte tussen het plafond en het dak lopen de luchtkanalen voor een groot gedeelte 

buitenom, over het dak.

vakanties is gesloten en leerlingen en leraren 

afwezig zijn, wordt er minder buitenlucht toe-

gelaten. Hierdoor wordt veel energie 

bespaard”, zegt Winder.

Begrenzing

In de zomer en winter verschillen de instellin-

gen. Zo is er een maximale begrenzing bij het 

koelen in de zomer. “Bij een koelvraag wordt 

het toerental van de ventilator bijgesteld. Zo 

kan bij een buitentemperatuur van 23 graden 

Celsius bijvoorbeeld meer koele lucht met een 

lagere relatieve luchtvochtigheid de lokalen in 

worden gebracht.” Winder legt het verder uit: 

“Door de druk over het relatief kleine verwarm- 

en koelblok eenmalig af te stellen zal de buiten-

unit niet op hoge of lage druk uitvallen. En 

omdat het blok, waar ongeveer een derde van 

de totale lucht door gaat, zeer sterk kan wor-

den afgekoeld, haalt deze alle vocht uit een der-

de van de lucht. Het resultaat? In de zomer is 

de luchtvochtigheid in de leslokalen en overige 

ruimten ideaal. Dit werkt comfort verhogend, 

de lichamen van de leerlingen en het onderwij-

zend personeel kunnen de warmte hierdoor 

makkelijker kwijt.” Het koelen en ontvochtigen 

in de zomer is volgens Winder hierdoor een 

prettige bijkomstigheid. “En het klimaatsys-

teem kan dit doordat de VRF warmtepomp kan 

worden omgekeerd en zo dankzij het DX-blok 

veel vocht uit de toevoerlucht kan halen.”

Lagere investering

Behalve dat de installatie de luchtkwaliteit opti-

maliseert in de school, bespaart het de school 

ook kosten. “De gebruikskosten laag, dankzij 

de All Electric-oplossing. De verwarming wordt 

immers verzorgd door infrarood panelen, die 

dimbaar zijn uitgevoerd en standaard bij warm-

tevraag starten op een vermogen van dertig 

procent. Immers, onder de dertig procent ver-

mogen is de stralingswarmte niet voelbaar voor 

de mens en de wandthermostaat. Dat percen-

tage loopt natuurlijk (vergelijkbaar met een cv, 

red.) op wanneer er meer warmte via de wand-

thermostaat per ruimte wordt gevraagd. Groot 

voordeel, en duurzaam tegelijk, verder is dat de 

stroom voor de installatie zelf wordt opgewekt 

met 150 stuks 275 Wp UV-zonnepanelen. Zo 

grijpt alles ineen: men realiseert ten opzichte 

van de oude situatie een betere luchtkwaliteit 

tegen ook nog eens lagere investering en 

exploitatiekosten.”  
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Renovatie - NOM - Pilot

PROJECT

In 2016 voerde Jorritsma Bouw in opdracht van 

Accolade groot onderhoud uit aan 114 apparte-

menten in portiekflats. Ze werden bovendien 

geïsoleerd en kregen zodoende een upgrade 

naar energielabel B. Binnen dezelfde opdracht 

viel een pilotproject van een portiekflat met 

twaalf appartementen, die in zijn geheel Nul-

op-de-meter (NOM) moesten worden. Hendrik 

Wetting, hoofd Calculatie bij Breman Drachten, 

geeft tekst en uitleg.

Open mind

Alleen voor de twaalf appartementen is 

gestreefd naar NOM. Het betrof een try out, 

vertelt Wetting. “Geen andere portiekflats 

waren NOM in deze gemeente. We hebben 

gekozen voor deze appartementen, omdat het 

een overzichtelijk aantal betreft en we de ver-

wachting hadden, dat de bewoners er wel open 

voor zouden staan.”

Het was de grote vraag of Jorritsma, Accolade 

en Breman de twaalf appartementen NOM kon-

den maken. Altijd spannend, wanneer het een 

pilot betreft. “We wilden vooral met z’n allen 

veel kennis opdoen”, vertelt Wetting.

Met een open mind gingen de drie partijen om 

tafel. Wetting: “Wie kan wie waarin helpen? 

Daar zijn we voortdurend vanuit gegaan. Ver-

volgens hebben we gekeken welke producten 

Met open mind naar  
Nul-op-de-meter
Na de oorlog ontstond er een bouwgolf in stedelijke gebied: transformatie,  

herontwikkeling, verdichting. De portiekflats moesten gesloopt worden voor 

nieuwbouw. De crisis gooide echter roet in het eten. De sloop ging niet door.  

De flats staan er nog steeds, maar nu in een duurzaam jasje. Een kijkje bij  

het pilotproject portiekflat Drachten.

Tekst  Betty Rombout

welke besparingen opleveren en wat voor 

impact deze hebben op de bewoner, zowel tij-

dens de renovatie als in het gebruik. We heb-

ben dus niet alleen gekeken naar geld en pres-

tatie. De beschikbare ruimte was wel een 

afweging; de appartementen zijn klein.”

Weinig ruimte

Uiteindelijk werd gekozen voor het installeren 

van een drietal hoofdcomponenten. Als eerste 

de Climarad in de woonkamer, voor een op 

energiezuinige manier gezond en comfortabel 

binnenklimaat. Hendrik Wetting: “Het betreft 

een warmteterugwinning-unit (WTW), die ach-

ter de woonkamerradiator geplaatst is. Het 

voert schone lucht toe en vervuilde lucht af. 

Het systeem, dat overigens al meer dan tien 

jaar op de markt is, sluit bijzonder goed aan bij 

de beschikbare ruimte. Meestal heb je met een 

WTW-unit veel ruimte nodig. In deze apparte-

menten hebben we weinig oppervlak. Daar wil 

je niet veel van ‘afsnoepen’ voor de bewoner. 

De Climarad past hier goed in.”

Op het balkon

Naast de Climarad werd een Alpha Innotec 

luchtwaterwarmtepomp geïnstalleerd. Wet-

ting: “De buitenunit, waar de warmteuitwisse-

ling plaatsvindt, bevindt zich op het dak. De 

binnenunit hebben we geplaatst in de voormali-

ge balkonkast. De binnenunit bevat de tapwa-

terboiler, buffervat, de pompen en de overige 

techniek. Waarom op het balkon? Let wel, het 

balkon is veranderd in een wintertuin. Er is glas 

voor gekomen. Er stond al een buitenkast op. 

Dit was voor ons – gezien de ruimte voor de 

bewoners - de enige goede plek voor een groot 

toestel als binnenunit.”

Waarom niet gekozen voor een waterwater-

warmtepomp? Wetting: “Deze heeft een bron in 

de grond. Hiervoor moet je boren. Prijstech-

nisch was dit niet gunstig. Ook heeft het voor 

bewoners tijdens de bouw meer impact. Een 

waterwaterwarmtepomp kent een hoger ren-

dement. Maar je moet per project afwegen of 

dit voordeel ook de hogere kosten dekt.”

Zonnepanelen aan gevels

Tot slot zijn er zonnepanelen geplaatst. Maar 

niet alleen op het dak. Daar was te weinig ruim-

te. “Dus hebben we ook in de gevel zonnepane-

len geplaatst”, vertelt Wetting. “Dat was een 

enorme leuke puzzel, samen met de aannemer, 

Prijstechnisch was een 
waterwaterwarmtepomp niet gunstig
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De portiekflat met twaalf appartementen in Drachten moest nul-op-de-meter (NOM) worden.

Accolade heeft ervoor gekozen om de huur iets te verhogen. Dit weegt ruimschoots op tegen het uitblijven van 

de energierekening.

Naast de beglazing (triple glass) en isolatie van de 

beganegrondvloer zijn de appartementen rondom 

voorzien van een zestien cm dik isolatiepakket.

architect en Welstand. Veel gesprekken volg-

den, alsook duidelijke tekeningen. Want ja, met 

Welstand maak je afspraken als er nog niets 

staat. We hebben ze kunnen overtuigen, dat 

panelen aan de gevel niet lelijk hoeven te zijn. 

Integendeel. Punt is, dat het nog maar weinig 

wordt toegepast. Er bevinden zich nu vier hori-

zontale banen onder de kozijnen. Deze zijn 

mooi sluitend en vallen weg in het gevelvlak. De 

voorkant van de panelen zitten evenwijdig aan 

de overige afwerkingen van de flat. Het is een 

netjes geheel geworden.”

Bouwkundige aanvullingen

In het pilotproject zijn ook andere duurzame 

technieken en materialen gebruikt. Naast de 

beglazing (triple glass) en isolatie van de bega-

negrondvloer zijn de appartementen rondom 

voorzien van een zestien cm dik isolatiepakket. 

De woningen zijn bovendien all electric; de keu-

ken bevat onder andere een inductiekookplaat. 

NOM

Het pilotproject is in september vorig jaar afge-

rond. Het is nog te kort dag om te zeggen, dat 

de woningen inderdaad NOM zijn. “De winter is 

net pas begonnen, dus we kunnen nog niet 

alles controleren”, aldus Wetting. 

Echter, geschat wordt, dat zo’n 4.500 kWh per 

appartement gegenereerd zal worden door de 

zonnepanelen. Daar zal ongeveer 2.000 kWh 

afgaan voor gebouwgebonden installaties. De 

bewoners krijgen een bundel van 2.500 kWh 

per jaar, waar ze het huishoudelijk verbruik 

mee kunnen verrekenen. Blijven ze daar bin-

nen, dan ‘vervalt’ de energierekening. Wetting: 

“Accolade heeft ervoor gekozen om de huur 

iets te verhogen. Dit weegt echter ruimschoots 

op tegen het uitblijven van de energierekening. 

Verbruiken bewoners meer dan de bundel, dan 

krijgen ze voor het extra verbruik aan het eind 

van het jaar een rekening.”

App

Om het energieverbruik te monitoren heeft Jor-

ritsma een app beschikbaar gesteld die door 

middel van de slimme meter in de meterkast de 

gegevens verzameld. De app geeft inzicht in 

het verbruik van huishoudelijke apparatuur en 

de opwekking zonnepanelen aan zowel bewo-

ners, Accolade als de aannemer. Hendrik Wet-

ting: “Ook zien we wat er aan tapwater wordt 

verbruikt. Ligt het nog wel binnen ‘het norma-

le’? Sluit de bewoner een groot zeeaquarium 

aan met een enorm verwarmingselement, dan 

is hij aan het einde van het jaar niet NOM. Overi-

gens, blijkt hij meer dan de norm aan energie te 

verbruiken, dan wordt hij daarin wel door Acco-

lade gecoacht.”

Geen adviseur

Bij het pilotproject is de adviseur alleen betrok-

ken geweest bij toetsing van installaties. Waar-

om deze keuze? Wetting: “De lijnen zijn korter 

zonder adviseur. Bovendien zijn wij samen met 

de aannemer gericht op de maakbaarheid en 

niet zozeer op de theoretische waarde.”

Het pilotproject in Drachten lijkt een succes. 

Inmiddels zijn ook andere NOM-projecten in 

portiekflats gestart in Noord-Nederland. 



Ventilatie - Filters - ISO 16980

REGELGEVING

De aandacht voor een gezond binnenklimaat 

groeit. Maar voorlopig lijkt het nog voorname-

lijk een onderwerp voor theoretische discus-

sies tussen wetenschappers, beleidsmensen 

en adviseurs.  

Ondertussen blijft de kwaliteit van de binnen-

lucht in onze gebouwen ver onder de maat. Met 

als gevolg dat bewoners en eindgebruikers 

gezondheidsklachten hebben als hoofdpijn, 

Beter binnenklimaat door  
nieuwe regels voor filters?

De norm ISO 16980 vervangt vanaf medio 2018 de Europese norm EN779. Het 

grote verschil tussen de nieuwe en oude richtlijn is dat de filters van ventilatie-

units worden geclassificeerd op basis van de grootte van de fijnstofdeeltjes die 

worden afgevangen. Levert deze nieuwe norm straks een broodnodige bijdrage 

aan een beter binnenklimaat?

Tekst  Katja van Roosmalen

benauwdheid en concentratieproblemen.

De oorzaak van die klachten is in de meeste 

gevallen te veel fijnstof. Ook in gebouwen met 

luchtbehandelings- of ventilatiesystemen 

wordt het stof in de aangezogen lucht niet vol-

doende door de filters tegengehouden. 

Een andere oorzaak is dat filters in de ventila-

tie-units vaak te vochtig zijn, en daardoor niet 

goed functioneren. Wat is daartegen te doen? 

En brengt de nieuwe norm ISO 16980 daar ver-

andering in? We vroegen het Eef van der Velden 

van Systemair.

Indeling filters naar grootte 

fijnstofdeeltjes

ISO 16980 vervangt vanaf medio 2018 de 

EN779-norm. Het grote verschil tussen de 

nieuwe en oude richtlijn is dat de filters van 

ventilatie-units worden geclassificeerd op basis 

van de grootte van de fijnstofdeeltjes die wor-

den afgevangen. De filters worden verdeeld in 

vier categorieën en voor ieder nieuw filter geldt 

dat het vijftig procent van het fijnstof moet 

afvangen. Het meest grove filter vangt bijvoor-

beeld zand, haar en pluizen af. 

Vervolgens zijn er nog drie kwalificaties die het 

rendement van de filters bepalen op basis van 

de grootte van de deeltjes: PM 1 (virussen, 

nanopartikelen en uitlaatgassen), PM 2.5 (bac-

teriën, schimmelsporen en pollen) en PM 10 

(pollen, stof, steenstof, stof van landbouw). 

Van der Velden: “De eisen aan filters zijn aange-

past om gezondheidsklachten tegen te gaan. 

Met name de deeltjes met afmetingen tussen 

de 0.001 en 0.01 mm (PM1) zorgen voor veel 

lichamelijke klachten.” 

Vangstkwaliteit van filters

De wijziging van de wetgeving is volgens Van 

der Velden belangrijk omdat niet iedere F7-fil-

ter voldoet aan de eisen. “Het doel van de oude 

richtlijn was de toevoerlucht goed filteren en de 

filters op tijd vervangen en zo de kwaliteit te 

waarborgen. De nieuwe ISO 16980 drukt de 

vangstkwaliteit van filters uit in fijnstofklassen. 

Een F7-filter wordt dan minimaal een 

ePM1≥50%. Dit betekent dat minimaal vijftig 

procent van de deeltjes met een equivalent dia-

meter van 1 μm worden afgevangen. F9 wordt 

ePM1≥80%.” 

Maar waarom gaat de ISO-norm uit van vijftig 

‘Met alleen het vervangen van de 
filters ben je er natuurlijk niet’

Met alleen het vervangen van de filters, ben je er 

natuurlijk niet.

Gawalo
Maart-April 201828
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REGELGEVING

De aandacht voor een gezond binnenklimaat lijkt vooralsnog een onderwerp voor theoretische discussies 

tussen wetenschappers, beleidsmensen en adviseurs. 

procent? “Omdat een filter schoon getest 

wordt. Als het filter langer in gebruik is, gaat hij 

meer stof afvangen. Die vijftig procent loopt 

dus alleen maar op.”

Filters vervangen en 

luchtbehandelingskast renoveren

Maar wat betekenen die veranderingen in de 

praktijk? “Meestal is het mogelijk om alleen de 

filters te vervangen en zijn er geen aanpassin-

gen aan de installatie nodig”, weet Van der Vel-

den. “Maar dat betekent niet dat ze zo maar 

een-op-een vervangen kunnen worden. Andere 

filters gebruiken betekent namelijk ook dat er 

een andere weerstand en doorstroom van lucht 

is. Daarom is het belangrijk om de doorvoer te 

meten en eventueel de bestaande ventilator op 

te toeren of een nieuwe ventilator te plaatsen.” 

Hij wijst erop dat het bijna nooit noodzakelijk is 

om het hele luchtbehandelingsysteem te ver-

vangen. “Filters zijn te vernieuwen en dat geldt 

ook voor andere onderdelen van luchtbehande-

lingskasten. Renovatie is een goede optie 

omdat nieuwe luchtbehandelingskasten twintig 

tot dertig procent groter zijn. Daardoor passen 

ze vaak niet in een technische ruimte. Door cor-

rosie te bestrijden, energiezuinige motoren te 

monteren en regeltechniek op de motoren te 

plaatsen, kan de luchtbehandelingskast weer 

decennia mee. Bovendien is door alleen al het 

reviseren van de motor al een beter energiela-

bel te krijgen.”

Regelmatig onderhoud 

ventilatiesysteem nodig

Wordt de kwaliteit van de binnenlucht nu door 

alleen het plaatsen van andere filters signifi-

cant beter? “Het is een stap in de goede rich-

ting, maar met alleen het vervangen van de fil-

ters ben je er natuurlijk niet. Er zijn veel meer 

punten waar installateurs rekening mee moe-

ten houden. Neem bijvoorbeeld het jaarlijkse 

onderhoud en de vervanging van de filters. 

Daar wordt wel eens een loopje mee genomen, 

terwijl juist regelmatige controles nodig zijn 

voor de kwaliteitsborging.”

Ga liever tussendoor even kijken, stelt Van der 

Velden. “Alleen al door je neus in de kast te ste-

ken, zie je vaak hoe het ervoor staat en of het 

systeem goed werkt. Tijdens zo’n tussentijdse 

controle zie je namelijk direct of de filters 

gelijkmatig vervuild zijn. Daarnaast is de 

afdichting tussen het filter en het frame (en de 

filters onderling) is een punt van aandacht. En 

dan is er nog de nauwkeurigheid van werken. 

Laat je tijdens het onderhoud een stofzak val-

len, dan dwarrelt het fijnstof alle richtingen uit. 

Daarnaast is het vervuilde vocht in de filters 

zeer agressief, persoonlijke beschermingsmid-

delen zijn daarom aan te raden.”

Luchtvochtigheid in gebouwen

En dan is er nog de luchtvochtigheid. Ideaal is 

een luchtvochtigheid in gebouwen van veertig 

tot zestig procent, maar dit wordt bijna ner-

gens bereikt. Een van de oorzaken is ons natte 

klimaat. “Gemiddeld is de luchtvochtigheid van 

de buitenlucht in Nederland tachtig procent, 

maar van september tot maart is de luchtvoch-

tigheid  hoger. Dat heeft grote invloed op de 

ventilatie-units - en in het verlengde ook op de 

kwaliteit van de binnenlucht - omdat bacteriën 

zich nestelen in de filters. Er is een eis die zegt 

dat de lucht die de filters inkomt niet meer dan 

tachtig procent vocht mag bevatten. Als je dat 

in Nederland wilt bereiken, moet je dus maatre-

gelen treffen voor de filters. Dat doet echter 

bijna niemand.” 

Want, wat gebeurt er als de aangezogen lucht 

vochtiger is? “Dan worden de filters nat en kun-

nen ze ‘doorslaan’, ontstaat er corrosie en ook 

de installatie werkt dan niet optimaal omdat de 

weerstand hoger is. Wat we wel regelmatig zien 

is dat er voor de filters, bij de aanzuigopening, 

een druppelvanger geïnstalleerd wordt.” Van 

der Velde trekt het nut daarvan echter in twij-

fel. “Zo’n druppelvanger houdt bijvoorbeeld 

geen mist tegen. Alleen als de regen horizon-

taal naar binnen waait, heeft dat zin.” 

Te hoge luchtvochtigheid voorkomen

Als een druppelvanger voor het filter geen 

effect heeft, wat moet een installateur dan 

doen? “Ten eerste de aanzuigsnelheden op 

roosters en in kanalen laag houden. Kanalen 

mogen dus niet te klein zijn, want dat vergroot 

de snelheid. En eventueel kan je een druppel-

vanger achter de filters plaatsen. Dat voorkomt 

niet dat filters nat worden, maar je houdt wel 

veel water buiten de rest van de luchtbehande-

lingskast. Wij adviseren om de luchtsnelheid 

onder de een meter per seconde te houden. 

Dat geeft vocht de tijd om druppels te vormen 

die via de lekbak worden afgevoerd. Is de snel-

heid hoger dan zuigt de installatie de druppel 

naar binnen.”

Van der Velden denkt dat het beter is om de 

lucht al te conditioneren voordat het de filters 

bereikt. “In Engeland is het heel gewoon om de 

lucht die aangezogen wordt eerst met drie gra-

den Celsius voor te verwarmen. Daardoor daalt 

de luchtvochtigheid beneden de tachtig pro-

cent. Het grote voordeel is dat de filters droog 

blijven en de weerstand laag. En het is energe-

tisch ook veel beter, elektromotoren gaan lan-

ger mee, er is minder kans op corrosie én er is 

minder aangroei van bacteriën. Op de lange 

duur kan het zelfs goedkoper zijn om zo’n extra 

installatie ervoor te plaatsen, omdat het de 

levensduur van de kast aanzienlijk verlengt.” 
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Installateur - Gasloos - Omslag

Als het aan de tweede kamer ligt mag zelfs al 

vanaf 2019 bij wet een nieuwbouwwoning niet 

meer worden aangesloten op gas. De installa-

tiebranche is hier in ieder geval nog niet klaar 

voor. Dat geldt zeker voor de kleine installa-

teursbedrijven. Er dient met spoed een inhaal-

slag gemaakt te worden.

 

Hybride warmtepomp

De wetswijziging is niet de enige oorzaak van 

de versnelde opkomst van warmtepompen. Zo 

heeft de hybride warmtepomp zijn intrede 

gedaan. De hybride warmtepomp is erg 

geschikt om te plaatsen in de bestaande 

woningbouw. Bij deze variant vormt de water-

pomp de basis, en verwarmt de cv-ketel bij 

indien nodig. Maar ook in warmtepompen voor 

nieuwbouwwoningen gaan de ontwikkelingen 

hard. Daar komt de all electric-warmtepomp nu 

bij. Bij deze variant komt de cv-ketel helemaal 

te vervallen. De groei van het aantal zonnepa-

nelen in Nederland is de derde reden dat 

steeds meer huizen worden voorzien van een 

warmtepomp. Met de elektriciteit die je opwekt 

wordt dan de warmtepomp gevoed.

 

Nieuwe denkwijze

Deze omslag stelt nieuwe eisen aan installa-

teurs met betrekking tot kennis en vaardighe-

den. Maar nog belangrijker: het vereist een 

andere denkwijze. Dit geldt voor het installe-

ren, in bedrijf stellen, onderhouden én oplos-

sen van storingen. De traditionele cv-ketel ver-

brandt aardgas, zodat het water in kranen en 

radiatoren wordt verwarmd. De warmtepomp 

haalt warmte-energie uit grondwater of buiten-

lucht en een koudemiddel zet deze energie om 

in warmte. Deze wordt vervolgens benut in de 

boiler of, bij voorkeur, voor vloerverwarming of 

convectoren.

De omslag in denken heeft te maken met het 

begrijpen hoe warmtewisselaars in combinatie 

met de ‘magische’ koelkringloop zorgen voor 

warmteopwekking. Het begrip hiervan is de 

belangrijkste stap voor installateurs. Deze 

andere denkwijze zal men in de toekomst nodig 

hebben, want technieken om restwarmte te 

benutten zullen ook in huisinstallaties meer en 

meer gebruikt gaan worden. Wat ik in de prak-

tijk vaak zie is dat grote installatiebedrijven hun 

medewerkers al klaargestoomd hebben voor 

deze verandering. Hierbij hebben hun mede-

werkers de benodigde trainingen gevolgd. Veel 

kleinere installatiebedrijven en zzp’ers blijven 

achter op deze ontwikkeling.

 

Installateur versneld klaarstomen

Om dergelijke organisaties klaar te maken voor 

de verandering is het zaak om verder te gaan 

dan alleen de installateurs te voorzien van de 

juiste opleiding. Er komt meer bij kijken. Denk 

aan de klantenservicemedewerker. De warmte-

pomp moet hem ook iets zeggen, zodat de juis-

te vragen worden gesteld.

Ook verkopers en adviseurs hebben voldoende 

kennis nodig. Zij moeten bijvoorbeeld kunnen 

beoordelen of een woning voldoende geïso-

leerd is voor een warmtepomp, en welke vari-

ant het best past bij de situatie.

Hierbij stuit je wel direct op een probleem. Hoe 

maak je tijd vrij voor het trainen van jouw 

medewerkers als je al tijd tekort komt om het 

normale werk rond te krijgen? Om medewer-

kers versneld klaar te stomen, biedt modulair 

opleiden uitkomst. Door middel van korte trai-

ningen, wordt overgebracht wat de cursist 

nodig heeft om morgen te beginnen.

 

Overheidsinitiatieven voor duurzame 

energie

De overheid nam al eerder initiatieven op het 

gebied van duurzame energie. Om minder gas 

en meer duurzame warmte te gebruiken werd 

de Investeringssubsidie Duurzame Energie 

(ISDE) in 2015 in het leven geroepen. Particu-

lieren en zakelijke gebruikers ontvangen een 

tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboi-

lers, warmtepompen, biomassaketels en pal-

letkachels. Dit zorgt voor energiebesparing en 

dringt de CO2-uitstoot terug. Door de laatste 

wetswijziging worden organisaties gedwongen 

hun dienstverlening uit te breiden en aan te 

passen. Ondanks dat de eerste stappen zijn 

gezet, moet er nu een sprint worden getrokken. 

Het personeel moet in rap tempo worden bijge-

schoold voor een energieneutraal Nederland.

* Nico van Leeuwen is Business Developer bij 

ROVC.

Is de installatiebranche klaar voor 
een energieneutraal Nederland?
In 2050 moet Nederland volledig energieneutraal zijn, zo pleit de overheid.  

Het verminderen van aardgasverbruik is hierbij een belangrijke maatregel.  

Cv-installaties worden op grote schaal vervangen door warmtepompen.  

Een goede ontwikkeling, maar is de installatiebranche hier al klaar voor?

Tekst  Nico van Leeuwen* 
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Nico van Leeuwen is Business Developer bij ROVC.

Er is een inhaalslag nodig bij de kleine installateursbedrijven. 
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Renovatie - Energielasten - Collectief Systeem

PROJECT

In 2016 voerde De Verduurzamers (Heijmans, 

Talen Vastgoedonderhoud, agNOVA architec-

ten en Trecodome) in opdracht van Woonstich-

ting SSW groot onderhoud uit aan 36 apparte-

menten (corridorontsluiting) aan de Henrica 

van Erpweg en 28 appartementen aan de Mr 

Samuel van Houtenweg (portiekflat; vier por-

tieken van elk zeven woningen) in De Bilt.

Comfortabeler wonen en lage energielasten 

was het uitgangspunt. Dat is gelukt. Het eerste 

deelproject ging van energielabel F naar A. 

NOM was voor deze appartementen helaas niet 

te realiseren, omdat het gebouw zeven woonla-

gen telt en de kosten ronduit te hoog lagen. 

Voor de portiekflat aan de Mr Samuel van Hou-

tenweg lukte NOM wel. Over dit laatste deel-

project praten we met Chiel Boonstra, direc-

teur/eigenaar van adviesbureau Trecodome. 

En wel in het bijzonder over de werktuigbouw-

kundige installaties, uitgevoerd door Van de 

Sluis Technische Bedrijven en Kooiker Installa-

tie B.V. (warmtepomp). 

Collectief

“In de portiekflat aan de Mr Samuel van Hou-

tenweg hebben we twee installatieruimtes 

gemaakt”, vertelt Chiel Boonstra. “De installa-

‘CO
2
-emissie, daar moet het 

eigenlijk over gaan’
Na de oorlog ontstond er een bouwgolf in stedelijke gebied: transformatie,  

herontwikkeling, verdichting. De portiekflats moesten gesloopt worden voor 

nieuwbouw. De crisis gooide echter roet in het eten. De sloop ging niet door.  

De flats staan er nog steeds, maar nu in een duurzaam jasje. Een kijkje bij  

Nul-op-de-meter (NOM) portiekflats in De Bilt.

Tekst  Betty Rombout

ties per ruimte zijn aangesloten op elk veertien 

woningen. Bewust is gekozen voor een collec-

tief systeem. Deze zijn energiezuiniger. Boven-

dien beperken we met deze keuze het ruimte-

beslag in de woningen. Want zo groot zijn ze 

niet. Het aanknopingspunt op de installaties 

bevindt zich nu centraal bij de entree in elke 

woning. Van hieruit wordt de warmte verdeeld 

over de radiatoren op de gevels.”

Collectief wordt ook de elektrische energie van 

de zonnepanelen (geplaatst op het dak van de 

flat) verzameld. “Per veertien woningen heb-

ben we collectieve omvormers gemaakt. Voor-

deel is, dat de woonlasten voor de bewoners 

hetzelfde blijven en niet gevoelig zijn voor een 

verandering in de salderingsregeling”, aldus 

Boonstra. 

Ter verduidelijking, in eerste instantie zou deze 

regeling tot 2023 blijven bestaan (wegstrepen 

opwekking energie door zonnepanelen tegen 

verbruik energie). In het regeerakkoord van nu 

staat, dat in 2020 de regeling vervangen wordt 

door terugleversubsidie; subsidie voor elke 

kWh die de zonnepanelen opbrengen.

Installaties

Elke collectieve installatieruimte kent een 

bodemwarmtepomp. Voor de beide ruimtes is 

één bron gemaakt. Boonstra: “We hebben 

gekozen voor een dergelijke pomp omdat we 

juist in de winter een hoge COP-waarde (Coeffi-

cient of Performance; verhouding tussen ver-

kregen bruikbare warmte (of koeling) en de 

aandrijfenergie, red.) wilden bereiken. In de 

markt zien we maar al te vaak, dat mensen zich 

met een rekenkundig gemiddelde COP rijk 

rekenen. Tellen we een kort stookseizoen, een 

energiezuinig gebouw en lage buitentempera-

turen bij elkaar op, dan zien we, dat de COP van 

de meeste luchtwaterpompen zo laag is, dat 

het niet de moeite van investeren waard is. 

Gezien het feit, dat wij vanuit de vraag naar all 

electric moesten, hebben we de beste keuze 

gemaakt: een bodemwarmtepomp. En ja, dit 

hielp ook mee om naar de collectiviteit te gaan. 

Individueel zo’n pomp aanleggen, dat doe je 

niet zomaar.”

‘We zien maar al te vaak dat mensen 
zich met een rekenkundig gemiddelde 
COP rijk rekenen’
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De portiekflats in De Bilt voor de renovatie.

De NOM-portiekflats in De Bilt na de renovatie.

Geen vrije keuze

De installatieruimtes kennen elk ook twee buf-

fervaten waarmee geproduceerde warmte, 

geproduceerd door de warmtepomp, bewaard 

wordt tot deze nodig is. Boonstra: “Het water 

gaat in twee stappen omhoog. We kennen een 

buffervat met water van veertig graden. Hier-

mee wordt de ruimte verwarmd. In het tweede 

buffervat wordt het water opgekrikt naar zestig 

graden, bedoeld voor het collectieve warmwa-

tersysteem. Dit gebeurt elektrisch. Het is ech-

ter beter om dit met een hr-ketel te doen, vin-

den wij. Dan krijg je een lagere CO2-emissie. 

Echter, de spelregels (politiek) verbieden dit. 

Terwijl de maatschappelijke keuze zou moeten 

zijn te kiezen voor de juiste bron op het juiste 

moment.” Ook is er een BlueGen geplaatst in 

de installatieruimtes, een microstroomgenera-

tor die met behulp van keramische brandstof-

cellen aardgas omzet in stroom en warmte. De 

stroom (rendement 60% in tegenstelling tot 

39% vanuit het elektriciteitsnet) is te gebrui-

ken voor het gebouw of af te voeren naar het 

elektriciteitsnet. De restwarmte (rendement 

30%) voor het produceren van warm water 

gaat naar de buffervaten.  

Boonstra: “Het is een heel efficiënte installatie. 

In de wintermaanden brengen zonnepanelen 

net voldoende energie op om een klein stukje 

van het huishoudelijk verbruik af te dekken. 

Maar niet voldoende om ook de warmtepomp 

op te laten draaien. Vaak zegt men duurzaam 

te zijn, maar dan wordt er toch nog een deel 

van de energie uit het elektriciteitsnet onttrok-

ken. Met de BlueGen is dit niet nodig.”

Een van de ruimtes heeft ook nog een buffervat 

gekoppeld aan zonthermische collectoren. 

“Om de warm tapwaterbehoefte goed af te dek-

ken”, legt Boonstra uit. “Helaas was er onvol-

doende geld om dit ook in de andere ruimte te 

realiseren.”

Overige maatregelen

Naast de (thermische) zonnepanelen en de 

installaties zijn er nog andere maatregelen 

genomen om de woningen NOM te krijgen. De 

appartementen kennen drievoudig glas, een 

dik pak isolatie en balansventilatie. Warmte van 

vervuilde, afgevoerde lucht wordt gebruikt voor 

het opwarmen van nieuwe, verse lucht die naar 

binnen komt. Door deze ‘gerecyclede’ warmte 

gaat er bijna geen energie verloren. Geleiding 

zorg ervoor dat de in- en uitgaande lucht niet 

met elkaar vermengen. “Ook de portieken van 

de flats hebben deze ventilatie. Zo houden we 

ook daar de temperatuur vast en is de ruimte 

goed geventileerd”, aldus Boonstra.

CO2-emissie

De woningen zullen naar verwachting - de 

metingen moeten het nog uitwijzen - NOM zijn. 

Boonstra: “Maar eigenlijk hebben we alles 

gedaan voor zo min mogelijk CO2-emissie. Daar 

worden de woningen uiteindelijk ook NOM door. 

Verschil is, NOM spreekt niet uit waar in de win-

ter de stroom vandaan moet komen, met welk 

element. Als het maar nul is. Hiermee laten we 

veel nieuwe CO2-emissie liggen. De discussie 

zou hier over moeten gaan, wat De Verduurza-

mers betreft.” 
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Zonneboilers - Vlakke Plaatsysstemen - Nanotechniek

TECHNIEK

Wie geen geschikt dak heeft voor een zonne-

boiler en toch graag met zonne-energie water 

wil opwarmen, zou heel goed het zonnesys-

teem als balkonhek kunnen gebruiken. Dat is 

het idee dat het internationale bedrijf Viess-

mann onlangs op de VSK-beurs in Utrecht 

heeft laten zien. 

Drie zonnecollectoren met elk tien horizontale 

vacuümbuizen zijn op een fraaie manier aan de 

voorkant van een balkon aangebracht. Elke 

Vitosol 300-TM vacuümbuiscollector heeft een 

oppervlak van twee vierkante meter. Binnen de 

Warmtapwaterbereiding met 
zonnecollectoren

De markt voor zonneboilers is in 2017 opnieuw fors gegroeid ten opzichte van  

het jaar daarvoor. Ook het aantal zonneboileraanbieders neemt sterk toe, stelt 

brancheorganisatie Holland Solar, terwijl de zonthermische systemen in  

technisch opzicht steeds beter worden. Een overzicht van de ‘stand der techniek’.

Tekst  Rijkert Knoppers   

vacuümbuizen zijn metalen buizen aange-

bracht. Via een absorberplaat met een hoog-

waardige coating vindt het opwarmen van de 

werkvloeistof in de metalen buizen plaats. De 

werkvloeistof, meestal water, geeft de warmte 

vervolgens af aan een warmtewisselaar. 

Een dergelijke vacuümbuiscollector werkt effi-

ciënter dan traditionele zonnecollectoren, 

maar de prijs is over het algemeen een stuk 

hoger. En natuurlijk is een dergelijk apparaat 

ook op het dak te installeren. Viessmann is niet 

het enige bedrijf dat in Nederland de vacuüm-

collector op de markt brengt, andere merken 

zijn bijvoorbeeld TechniQ-Energy en Rivusol. 

Vlakke-plaatsystemen

Traditionele zonnecollectoren zijn vlakke-plaat-

systemen, waarbij een leidingstelsel onder een 

vlakke glasplaat is aangebracht. De zon ver-

warmt het water in de leiding, het opgewarmde 

water stroomt naar een voorraadvat en het 

warme water is te gebruiken als tapwater of 

bijvoorbeeld voor de vloerverwarming. Eventu-

eel is het voorraadvat aan te sluiten op een cv-

ketel, die het water uit het vat extra kan verwar-

men. 

Open en gesloten systemen

Er bestaan twee verschillende soorten vlakke-

plaatzonneboilers: de open terugloopsystemen 

en de gesloten systemen. 

Bij een open terugloopsysteem kan het water 

terugstromen naar het opslagvat, bijvoorbeeld 

als de zonneboiler niet in gebruik is. Hierdoor is 

er geen antivries nodig, waardoor een open 

systeem goedkoper in onderhoud is dan een 

gesloten systeem.

Bij de gesloten systemen staat het water onder 

druk. Een drukgevuld systeem is vooral handig 

als de collector zich niet vlak boven het voor-

raadvat bevindt. Om bevriezing in de winter te 

voorkomen bevat de werkvloeistof antivries.

Test zonneboilers door 

Consumentenbond

In april 2016 onderzocht de Consumentenbond 

zes zonneboilers die in Nederland verkrijgbaar 

zijn. Het gaat hierbij om de RemehaSOL 150SE-

1S, de Hrs200l/5,0 van HR Solar, Nefit’s Solar-

Line 1-120 II, de Compact E 300 van Sonnen-

kraft, de Aerostep Plus VIH s2 250 van Vaillant 

en de Vitosol 200-F van Viessmann. De Vaillant 

uit deze test is een open terugloopsysteem, de 

andere zonneboilers zijn gesloten systemen. 

De zonneboiler van Hone  
maakt gebruik van daglicht in plaats 
van zonlicht 

KWALITEITSKEURMERK ZONNEKEUR

De stichting Duurzame Energie Prestatie Keur 

(DEPK) is opgericht met als doelstelling om de 

kwaliteitskeurmerken op het gebied duurzame 

energie te bewaken. Ten aanzien van zonthermi-

sche systemen gaat het hierbij om de Zonnekeur 

Boiler en de Zonnekeur-installateur. Via de web-

site zonnekeur.nl kunnen consumenten kijken 

welke zonneboilers voorzien zijn van een Zonne-

keur. 

In het kader van de Zonnekeur-installateur krij-

gen bedrijven een beoordeling op het gebied van 

vakmanschap, bedrijfsvoering en gerealiseerde 

installaties. Op de website www.depk.nl staan de 

voorwaarden voor certificering vermeld. 
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Met de zonneboiler van Hone reduceert zwembad Den Hommel in Utrecht jaarlijks ongeveer 40 ton aan  

CO2-uitstoot (foto Ryan van Leeuwen).

De Eco-Nok is opgebouwd uit modules van 1,52 meter lang, die eenvoudig aan elkaar te koppelen zijn.

De onderzoekers keken naar de werking van de 

collector, de prestatie van het voorraadvat en 

het installatie en onderhoudgemak. Alle syste-

men kregen een testoordeel dat tussen de 7 en 

8 lag. Opvallend is dat op het gebied van instal-

latiegemak alle toestellen nog niet eens een 6 

haalden, met uitzondering van de Compact E 

300, die een 6,4 kreeg toebedeeld.

PVT-collector

De laatste jaren verschijnen er moderne 

geavanceerde types zonneboilers op de markt, 

met een (veel) hoger rendement dan de gang-

bare typen. Neem bijvoorbeeld de PVT-collec-

tor van Zon&Co die zowel warm water als elek-

triciteit kan leveren. Aan de achterkant heeft 

dit systeem een gewone vlakke-plaatcollector 

voor het opwarmen van water, daarop bevindt 

zich een fotovoltaïsch paneel.

Een interessante mogelijkheid is het koppelen 

van een PVT-collector aan een warmtepomp, 

zoals het systeem VolThera van Alius Energy of 

het Triple Solarinstallatie. De warmtepomp 

brengt de warmte van de zon en de omgevings-

temperatuur bij het PVT-paneel op de gewens-

te temperatuur. Mocht het beschikbare dakop-

pervlak onvoldoende zijn om de warmtevraag 

op te vangen, dan kan de eventueel aanwezige 

cv-ketel als back-up dienen.

Zonneboiler met nanotechniek

Een andere noviteit kwam afgelopen januari in 

het nieuws: het zwembad Den Hommel in de 

stad Utrecht heeft een zonneboiler van 400 m2 

paneeloppervlak met nanotechniek toegepast, 

die zowel zwemwater kan opwarmen als elek-

triciteit kan produceren. 

“De innovatieve installatie maakt gebruik van 

daglicht in plaats van zonlicht”, vertelt Stephan 

van Schie, algemeen directeur van de in Noord-

wijk gevestigde firma Hone Benelux. “Het aan-

tal daglichturen is veel hoger dan het aantal 

DE AFMETINGEN VAN EEN ZONNEBOILERINSTALLATIE

Over de gewenste afmetingen van zonneboilerinstallaties circuleren diverse cijfers. Om een voorbeeld te 

geven: Milieucentraal stelt dat voor het leveren van tapwater per vier personen een collector van 3,5 m2 

nodig is, en daarbij een opslagvat van 150 liter. Voor een 1-gezinswoning is circa 1.0 m² vlakke-plaat collec-

toroppervlak per 10 m² te verwarmen woonoppervlak voldoende. Bij vacuümbuis collectoren is circa  

0,5 m² collectoroppervlak per 10 m² te verwarmen woonoppervlak vereist.

Het volume van het buffervat bedraagt volgens Milieucentraal vijfatig à zestig liter per m2 collectoropper-

vlakte en vijftig à zestig liter voor de warmwater behoefte per persoon. Bij een gecombineerde oplossing 

voor tapwater en cv-ondersteuning is in deze volumeberekening het tapwatervolume inbegrepen. 

zonlichturen. We werken met transportleidin-

gen met hele kleine diameters, waardoor er een 

zeer eenvoudige montage mogelijk is. Dankzij 

de thermosiphon-werking hebben we heel wei-

nig energie nodig om de warmte te verplaat-

sen.”

Door middel van nanotechnologie weet de 

installatie ook op donkere dagen, bij lage lich-

tintensiteit, hoge temperaturen te realiseren. 

De aanwezige microscopisch kleine deeltjes 

van titaniumdioxide (TiO2) vangen meer warm-

te op dan een conventionele zonnecollector. 

Met deze zonneboiler van Hone, dat deel uit-

maakt van het internationale Photonomi Ener-

gy, reduceert het zwembad jaarlijks ongeveer 

40 ton aan CO2-uitstoot. De Hone 501TE collec-

tor heeft een oppervlak van 1,68 vierkante 

meter, de collector weegt bijna 45 kilo, het sys-

teem werkt bij een maximale druk van 1 MPa en 

de maximale werktemperatuur ligt op 120o C. 

“We zetten 80 procent van het licht om in 

bruikbaar warmte en elektriciteit en bereiken 

daarmee hoge temperaturen, in dit geval voor 

zwembadwater”, vertelt Van Schie. “Maar het 

systeem is natuurlijk ook voor bijvoorbeeld tap-

waterverwarming geschikt. De prijs van ons 

systeem is overigens vergelijkbaar met de prijs 

van vacuümcollectoren.”

Eco-nok

Dat de ontwikkeling van grensverleggende ont-

werpen niet altijd even eenvoudig verloopt 

bewijst de Eco-nok van Lafarge Dakproducten 

uit ongeveer 2002. Het gaat hierbij om een 

zonneboiler en zonnecollector in één, die fraai 

geïntrigeerd over de gehele lengte van de nok 
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Schets van de Eko-nok van Lafarge.

Vitosol 300T van Viesmann.

Vitosol 111-F van Viesmann.

Schets Vitosol 300T.

van het dak was aangebracht. 

De Eco-Nok is opgebouwd uit modules van  

1,52 meter lang, die eenvoudig aan elkaar te 

koppelen zijn. Onder een transparante kap zit 

een koperen mantel met een zwarte spectrale 

laag. Tussen de binnen- en buitenbuis is een 

vacuümruimte met gedemineraliseerd water. 

Door de zonnewarmte verdampt dit water. De 

damp condenseert tegen het voorraadvat en 

verwarmt zo het water dat erin zit. In de boiler-

buis zit per module 26 liter water. 

De Eco-Nok zou volgens de berichtgeving van 

Lafarge een doorbraak kunnen forceren voor 

bredere toepassing van zonne-energie in 

Nederland. Rond het jaar 2003 waren inmid-

dels projecten gerealiseerd met de Eco-Nok, 

het ging zowel om individuele woningen als om 

woningblokken. Vermeldenswaard is ook dat 

de jury van de Nederlandse Bouwprijs 2003 de 

Eco-Nok nomineerde in de categorie Product. 

“De Eco-Nok is een aantal jaren geleden uit 

productie gehaald”, vertelt Daan de Mooij, pro-

jectmanager van Monier, zoals het bedrijf 

Lafarge sinds 2007 heet. “Dat had vooral te 

maken met de dakintegratie, die wij als produ-

cent van daksystemen onvoldoende gewaar-

borgd vonden. Hierdoor kregen we te maken 

met het risico van onder meer waterinfiltratie 

en lekkage.”

Volgens De Mooij heeft Monier inmiddels de 

ontwikkeling weer opgepakt, er komt een ‘Eco-

nok 2’. De eerste metingen aan dit nieuwe 

model zijn momenteel gaande, de verwachting 

is dat in het derde kwartaal van dit jaar de eer-

ste proeven met de nieuw dakcollector gaan 

plaatsvinden. 

BEVESTIGINGSMETHODEN VOOR ZONNECOLLECTOREN

Is een hellend dak wel geschikt voor de installatie van een zonnecollector? En zo ja, welk montagesysteem 

komt het eerste in aanmerking? Door de veelheid aan soorten daken en montagesystemen is het voor de 

meeste installateurs lastig om de meest geschikte bevestigingsmethode te kunnen kiezen. Op initiatief 

van TNO, Holland Solar en BDA advies is nu onder de titel De Dakreflector een publicatie samengesteld die 

de drie meest gangbare bevestigingsmethoden voor pannendaken met een houten onderconstructie  

behandelt. De Dakreflector is het resultaat van het TNO MKB-Technologiecluster ‘Bevestiging van zonne-

energie op hellende daken’.
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Verduurzaming - Bestaande bouw - Adviesrol

TREND

“In 2045 hebben we volgens het CBS 8,5 mil-

joen woningen nodig. Negentig procent van de 

woningen die er nu staan, staan er in 2045 nog. 

Nieuwbouw is heel belangrijk, maar het kan uit-

eindelijk niet voorzien in de woningbehoefte. 

Daarom is renovatie zo belangrijk.” 

Aan het woord is Haico van Nunen, lector duur-

zame renovatie aan de Hogeschool Rotterdam 

en adviseur bij de BouwhulpGroep. Hij legt uit 

hoe groot de verduurzamingsopgave in de 

bestaande bouw is. “Al die bestaande wonin-

Installateur meest geschikt  
voor advies over verduurzaming 
bestaande woning
De renovatieopgave voor de bestaande bouw is aanzienlijk en installateurs  

kunnen daar een grote rol in spelen. Ze moeten daarvoor wel hun werkwijze  

aanpassen, denkt lector duurzame renovatie aan de Hogeschool Rotterdam en 

adviseur bij de BouwhulpGroep Haico van Nunen. Volgens hem wordt de advies-

rol voor de installatiesector steeds belangrijker. “Het beroep installateur gaat  

veel meer inhouden dan alleen maar pijpen aan elkaar maken.”

Tekst Joop van Vlerken

gen moeten ook in 2045 energieneutraal zijn. 

En ook de woningen die nu gebouwd worden 

waar nog gewoon een cv-ketel in zit, zullen voor 

die tijd gemoderniseerd moeten worden.”

Energetische verbetering

Een groot deel van de energetische verbetering 

zal van installaties moeten komen, denkt Van 

Nunen. “Het is natuurlijk slim om zo goed 

mogelijk te isoleren, maar dat hoeft niet ten 

koste te gaan van alles. Een complete muts om 

een huis heen zetten is energetisch gezien ver-

standig, maar het is erg duur en esthetisch 

gezien niet altijd de meest fraaie oplossing. Ik 

zou dus zeggen, draai het eens om: isoleer zo 

goed als je kunt en los de rest op met installa-

tietechnische maatregelen.”

Rol installateurs verandert

Van Nunen ziet dan ook voldoende kansen voor 

installateurs in de verduurzamingsopgave voor 

de bestaande bouw. Maar hij denkt wel dat de 

rol van installateurs verandert. “Ik zie meer-

waarde voor adviserende partijen, die de con-

sument kunnen helpen bij het maken van keu-

zes omtrent de verduurzaming van zijn woning. 

Aan partijen die alleen iets komen maken, heeft 

de consument niet zo veel. Je moet als installa-

teur in staat zijn het gesprek aan te gaan met 

de particuliere woningeigenaar of woningcor-

poratie over ingewikkelde kennis.”

Bedrijven kunnen zich onderscheiden door 

deze kennis nu in huis te halen, vertelt Van 

Nunen. “Voor grote bedrijven is dit wat makke-

lijker te organiseren, maar ook voor kleine 

VIJF TIPS VOOR DUURZAME WONINGRENOVATIE

1   Investeer als installateur in kennis over duurzame verwarmingstechnieken. 

2   Zorg dat je woningcorporaties en andere woningbeheerders kunt voorzien van advies over woningver-

duurzaming.

3   Sluit aan bij de behoeften van bewoners en zorg dat je ze adviseert over verduurzaming als mensen hun 

woning toch al aanpassen.

4   Leg de consument uit dat een duurzame woningrenovatie niet in één keer hoeft, maar ook stap voor 

stap kan, maar leg wel uit welke keuzes hij daarvoor nu moet maken.

5  Maak de consument bewust van het feit dat de gasaansluiting uit een groot deel van de Nederlandse 

woningen gaat verdwijnen en zorg dat ze nu al de goede afslag nemen, ook al pakken ze nu niet alles aan. 
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Van Nunen: “Technisch gezien kan er heel veel, maar de prijs blijft een belangrijk punt.”

bedrijven is het erg belangrijk. Het is de enige 

manier om in de nabije toekomst onderschei-

dend te zijn. De bedrijven die zich nu in deze 

materie verdiepen, zijn de bedrijven die over 

tien jaar nog bestaan. Het ziet er namelijk naar 

uit dat we van het gas af gaan, ook in de 

bestaande woningvoorraad. En een groot deel 

van de hedendaagse praktijk is nog gebaseerd 

op een gasketel.” 

Warm tapwater grootste uitdaging

Voor installateurs sluit de adviserende rol vol-

gens Van Nunen mooi aan bij bestaande capa-

citeiten. “Binnenklimaat en comfort zijn de 

specialismen van de installateur. Ze zijn het 

gewend om met mensen in gesprek te gaan 

over hun behoeften en zijn daar beter in dan 

aannemers. Het beroep installateur gaat daar-

om veel meer inhouden dan alleen maar pijpen 

aan elkaar maken.”

De grootste uitdaging voor de bestaande 

woningvoorraad zit volgens van Nunen niet per 

se in verwarming van woningen, maar eerder in 

warm tapwater. “In een appartement is warm 

tapwater een veel grotere uitdaging dan ver-

warming. Want waar moet je in een toch al krap 

appartement een voorraadvat van tweehon-

derd liter kwijt? Waar vroeger het wasrekje 

stond moet nu een boilervat komen, dat erva-

ren mensen als een inbreuk.”

Warmtenetten niet afschrijven

Naast ruimte is geld een belangrijke hindernis 

voor opschaling in de bestaande bouw, legt 

Van Nunen uit. “Technisch gezien kan er heel 

veel, maar de prijs blijft een belangrijk punt. 

Om die reden is het onverstandig om warmte-

netten af te schrijven. Zeker voor bestaande 

appartementen in binnenstedelijke gebieden 

blijft het warmtenet een reële optie. Hier zijn 

individuele warmtepompen vaak lastig aan te 

brengen en is de ruimte in de woning beperkt. 

Daarom zijn warmtenetten voor dit type wonin-

gen een aantrekkelijke oplossing.”

Het is daarom verstandig dat woningcorporaties 

en andere woningbeheerders goed naar de 

bestaande infrastructuur kijken, denkt van 

Nunen. “Het is logisch om aan te sluiten op een 

bestaand warmtenet waar dat mogelijk is. De 

vraag is natuurlijk of deze warmte vervolgens wel 

duurzaam opgewekt wordt. Maar dat is iets waar 

in de toekomst nog naar gekeken kan worden. 

Als CO2-uitstoot de maatstaf is, kan het warmte-

net in ieder geval een goede oplossing zijn.”

Nu keuzes maken voor de toekomst

Belangrijk is volgens hem dat gemeenten, 

woningcorporaties en andere belanghebben-

den nu al keuzes maken voor de toekomst. “De 

vraag is hoe je de transitie gaat uitrollen. We 

stoken nu bijna allemaal nog op aardgas. Zeg je 

dan: ‘Vanaf 2030 draaien we de gaskraan 

dicht.’ Of doe je het juist heel geleidelijk? Het is 

heel belangrijk om nu te kijken welke infra-

structuur op welke plekken aanwezig is en van 

daaruit te kijken wat er mogelijk is. Vervolgens 

maak je dan de keuze of je een woning all-elec-

tric gaat maken of dat de aansluiting op een 

warmtenet verstandiger is. En daaruit volgen 

de bouwkundige voorwaarden voor de woning.” 

Maar voor het maken van deze keuzes is regie 

nodig, zodat voor iedereen duidelijk is welke 

kant we opgaan en er knopen doorgehakt kun-

nen worden. “De keuze voor een warmtenet 

heeft bij een renovatie andere gevolgen dan het 

all-electric maken van een woning, legt Van 

Nunen uit. “Grof gesteld kun je zeggen dat een 

all-electric woning veel bouwkundige ingrepen 

nodig heeft, en een warmtenet-woning de CO2-

reductie juist uit de installatietechnische ingre-

pen haalt.”

Hybride wamtepomp goede eerste stap

In de transitie naar een gasloze woningvoor-

raad kan de hybride warmtepomp volgens Van 

Nunen een goede tijdelijke oplossing zijn. “Met 

een hybride warmtepomp verstook je minder 

gas en stoot je dus minder CO2 uit. Maar het is 

een ongeschikte oplossing om een woning 

helemaal CO2-vrij te maken. Je moet dus goed 

voor ogen houden waar je naartoe wilt. Als je nu 

je huis gaat opknappen en een hybride warmte-

pomp plaatst, levert dat nu een besparing op 

van dertig tot veertig procent, maar over twin-

tig jaar is dan weer een extra stap nodig om je 

huis helemaal energieneutraal te maken.” 

In stappen naar energieneutraal

Een stap-voor-stap-oplossing, waarbij mensen 

in verschillende fases hun huis energieneutraal 

maken, is volgens Van Nunen een verstandig 

idee. “Je moet nu je koers uitzetten en deze 

getrapt uitvoeren. Vooral voor particulieren 

werkt een geleidelijke overgang beter, want wie 

heeft er nu in één keer negentigduizend euro 

over om zijn huis energieneutraal te maken? En 

als je het al hebt, staat het waarschijnlijk laag 

op je prioriteitenlijst. Daarom is een compo-

nentenaanpak veel logischer. Je investeert dan 

tienduizend tot twintigduizend euro per keer en 

sluit aan bij de behoefte van dat moment. Pak 

bijvoorbeeld het dak aan als je kinderen krijgt 

en de zolder wilt verbouwen.” 

Regelgeving dwingt tot investeren

Van Nunen denkt ook dat mensen langzamer-

hand worden gedwongen om hun woning aan te 

pakken. “Er gaan in de regelgeving waarschijn-

lijk dingen veranderen, waardoor je bijvoor-

beeld een hogere hypotheekrente moet betalen 

voor een heel energieverslindend huis. Of het 

gebruik van aardgas wordt veel zwaarder 

belast, waardoor het onaantrekkelijk wordt. 

Dan moeten ook particulieren mee in het ener-

giezuinig maken van hun woning”, besluit hij. 

‘Je moet als installateur in staat zijn 
het gesprek aan te gaan’



40 Gawalo
Maart-April 2018

Gasloos - Installateurs - Fabrikanten

PARTNERNIEUWS

Alle stoplichten staan momenteel op groen. Er 

heerst een Hosanna-stemming in de markt. De 

economische groei is er en daarmee is ook het 

consumentenvertrouwen terug. Naast het her-

stel van de nieuwbouwwoningmarkt en het feit 

dat mensen weer gaan verhuizen, moet ook alle 

bestaande bouw worden verduurzaamd. Het 

staat er kortom, heel goed voor, vertelt Jan-

Paul Schop.

 

Gasloos?

Maar er zijn ook bedrijven die zich momenteel 

achter de oren krabben. Want, wat doe je als 

Nederland gasloos wordt? Schop: “Fabrikanten 

die alleen ketels fabriceren moeten zich toch 

lichtelijk zorgen gaan maken. Die markt gaat 

niet van vandaag op morgen veranderen, maar 

dat die markt gaat krimpen dat mag duidelijk 

zijn. Steeds meer nieuwbouw wordt ketelloos 

gebouwd.”

Volgens Schop is de kans groot dat je in de 

woningbouwproductie van 2020-2021 geen 

cv-ketel meer ziet. “In de vervangingsmarkt zal 

de ketel steeds minder een rol spelen en is de 

warmtepomp in opmars. Als je als fabrikant 

hierover nu pas gaat nadenken, dan heb je wel 

een issue.”

Het roept ook de vraag op of de cv-installateur 

al klaar is om warmtepompen te gaan installe-

ren. “Nu weet hoogstens tien procent van de 

hoed en de rand, de rest van de installateurs is 

nog niet zo ver. Zij moeten het product echter 

wel gaan aanbieden en daar ligt een flinke uit-

daging.”

Schop komt met het schrikbarende voorbeeld 

van de gebalanceerde ventilatie in Vathorst. 

“De keten was destijds niet klaar om dit toe te 

gaan passen. Het product was echter fantas-

tisch. De branche liep door de gemaakte instal-

Trends en uitdagingen  
voor de installatiewereld
Het woord gasloos lag op ieders lippen tijdens de VSK, de vakbeurs voor de installa-

tiebranche. In de stand van BUVA vertelde Jan-Paul Schop van USP over de uitda-

gingen voor fabrikanten en installateurs en hoe zij hier adequaat op kunnen inspe-

len. Het BouwKennis Jaarrapport vormt het uitgangspunt van zijn bevindingen. 

Gasloos was een van de meest besproken onderwerpen tijdens de VSK.
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In de stand van BUVA vertelde Jan-Paul Schop van USP over de uitdagingen voor de markt in de komende jaren.

latiefouten een flinke reputatieschade op. De 

focus lag bij de industrie destijds heel sterk op 

Research & Development, maar als de keten 

niet klaar is voor de toepassing, dan kan je veel 

verzieken, zoals toen wel is gebleken.”

Concept, concept, concept

Een trend die je ook ziet, is de opgang van 

ketensamenwerking, signaleert Schop. “Bedrij-

ven gaan steeds meer projectoverschrijdend 

met partners werken. We hobbelen minder van 

project naar project, zoals voorheen gebeurde. 

Toen werd telkens het wiel opnieuw uitgevon-

den, met als gevolg hoge faalkosten en verlies 

van kennis.”

Er wordt nu meer en meer structureel samen-

gewerkt, vertelt Schop. “En dat zie je bijvoor-

beeld terug door de opgang van allerlei renova-

tieconcepten. Ook in de nieuwbouw is er steeds 

meer sprake van conceptbouw. Er gaat wel een 

wildgroei aan concepten ontstaan. Je moet niet 

denken dat je, als je als fabrikant of bouwbedrijf 

een concept hebt ontwikkeld, de enige bent. 

Zet als fabrikant een goed concept neer en zorg 

voor een uitstekende relatie met een bouwbe-

drijf of installateur. Die zullen dan bij een vol-

gend project veel minder geneigd zijn om op 

zoek te gaan naar een nieuw concept.”

 

Samenwerking is cruciaal

De installateurs en fabrikanten hebben elkaar 

dus nodig. Samenwerking is écht cruciaal. “Je 

ziet dat een partij als Nest in een keer een trend 

als domotica op de kaart zet. Als je als fabri-

kant niet oplet dan ben je het haasje.”

De fabrikant kan zich niet meer uitsluitend met 

het product onderscheiden, weet Schop. “Want 

slechte producten worden niet meer gemaakt. 

Je zult dus concepten moeten bieden omdat de 

markt daar naar vraagt. Fabrikanten zullen ook 

steeds vaker leverancier worden van (deel)

componenten van een concept. De consumen-

ten zoeken oplossingen in plaats van losse pro-

ducten.”

Conceptaanbieders zullen dan ook moeten 

nadenken over hoe je een concept in de markt 

zet en hoe je daarover communiceert. Je moet 

daarnaast een productgarantie afleveren. 

Superbelangrijk meent Schop. “De consument 

gelooft je niet meer op je blauwe ogen. Je moet 

in de keten opleiden, begeleiden tijdens een 

project en een goede service bieden aan de 

eindgebruiker.”

De prestatie van de installatie wordt daarbij 

steeds vaker gecontroleerd. Dat is een reden 

om de kwaliteit zeker te stellen, onder andere 

door een goede samenwerking en het geven 

van garanties. “Fabrikanten moeten partners 

gaan zoeken die voor kwaliteit staan en pro-

ducten kunnen toepassen.”

 

Grote rol voor fabrikanten

De markt wordt nu gedwongen tot verandering. 

Duurzaamheid en energiebesparing zijn een 

must. Schop: “De wetgeving ligt er. De oplos-

singen zijn er. Vroeger werden die simpelweg 

door de keten heen gepusht en de installateur 

was niet in staat om die goed te verkopen – een 

uitzondering daargelaten, natuurlijk.”

De fabrikanten van nu kunnen veel gaan bete-

kenen. “Die kunnen de markt uitleggen waarom 

ze voor een duurzaam product moeten kiezen. 

Een partij als BUVA kan de consument laten 

weten: ‘ga voor duurzaamheid en kies een 

oplossing voor een langere termijn’, zoals een 

warmtepomp. Kortom, spannende tijden met 

meer dan genoeg uitdagingen voor de markt in 

de komende jaren.” 



ZODRA BEKEND IS WELKE 

INSTALLATIES ERIN KOMEN, BENT 

U DE EERSTE DIE HET WEET...

Maak er werk van!
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Waterfilters

Drinkwaterbeveiliging

BWT introduceert twee nieuwe waterfilters. Filters kunnen blokkeren als ze niet regelmatig gereinigd of vervangen wor-

den. Omdat gebruikers van deeltjesfilters dit vaak lastig vinden om te doen, wordt het nogal eens overslagen. De nieuwe 

E1-filter met één hendel kan al binnen dertig seconden gewisseld worden. De R1-waterfilter is een manuele spoelfilter. 

Deze kan zowel verticaal als horizontaal worden geplaatst. Hij voorkomt dat deeltjes en onzuiverheden in ons drinkwater-

systeem terechtkomen. 

BWT  www.bwtnederland.nl

Het FK-5 beveiligingstoestel voor de beveili-

ging van drinkwater tegen vloeistofklasse 5 

is per 1 januari 2018 KIWA-gecertificeerd. 

Hiermee voldoet het toestel van Kemper 

aan de NEN-EN1717. Het toestel is in twee 

varianten leverbaar, waardoor hij in veel 

situaties inzetbaar is. Of nou een grote 

opvoerhoogte moet worden overwonnen of 

een grote volumestroom geleverd moet 

worden. Met behulp van de tijdsbesturings-

functie kunnen individuele bedrijfstijden 

worden geprogrammeerd. Een USB-poort 

maakt het mogelijk de verbruiksgegevens 

uit te lezen. FK-5 kan externe pompen aan-

sturen, bijvoorbeeld voor het bijmengen 

van stoffen of voor de aanvoer van water uit 

een externe bron, zoals regenwater. 

KEMPER  www.kemper-appendages.nl 

Warmtebeeldcamera’s 
De warmtebeeldcamera’s van de Fluke-series Ti450 en Ti480 PRO tonen 

scherpe beelden met een duidelijk kleurverschil op het scherm, voor sneller 

storingzoeken. Ze geven door middel van meerdere Delta-T-markers afwij-

kingen ten opzichte van standaardtemperaturen aan. De gebruiker kan een 

van die markers als referentiepunt kiezen, en de overige voor weergave van 

een verschilwaarde. Meerdere rechthoekige markers in de camera identifi-

ceren de min/max-temperaturen voor een gedeelte van de apparatuur of 

een apparatuurreeks. De camera kan gemakkelijker warmteverschillen 

onderscheiden. 

FLUKE  www.fluke.nl

Buitenunits
Alklima heeft nieuwe buitenuits voor de Ecodan 

lucht-waterwarmtepomp van Mitsubishi. De 

nieuwe buitenunits zijn uitgevoerd met een 

grote ventilator als vervanging van de twee 

kleinere ventilatoren. Door deze innovatie is het 

toerental bij gelijke volumestromen aanzienlijk 

minder. Tegelijkertijd werd ook de vorm van de 

ventilator aangepast voor een geoptimaliseer-

de luchtstroom met als gevolg een geluidsre-

ductie van tien procent. De nieuwe constructie 

van de buitenunits zorgt voor een forse verbe-

tering van het rendement van de warmtepomp. 

Bij de varianten met Zubadan-technologie 

draagt vooral de nieuwe bypass-warmtewisse-

laar bij aan het verbeterde rendement van der-

tig procent bereikt bij de warmteoverdracht. 

ALKLIMA  www.alklima.nl

Gehoorbescherming
Wiltec introduceert een gehoorbeschermer met DAB+ radio van 3M en de Honeywell Sync Wireless oorkap met 

Bluetooth. DAB+ staat voor Digital Audio Broadcasting en is de digitale upgrade van de traditionele FM-radio. De 

oorkap werkt op 2 AA batterijen die ervoor zorgen dat de DAB+ radio 23 uur werkt. De oorkap beschermt het 

gehoor met een dempingswaarde van 31 dB SNR. 

De Sync Wireless oorkap van Honeywell heeft een ruisonderdrukkende spreekmicrofoon. De spreekmicrofoon 

filtert storende omgevingsgeluiden en zorgt voor een kraakheldere communicatie. De oorkap beschikt over een 

ingebouwde accu voor meer dan zestien uur actief gebruik.

WILTEC   www.wiltec.nl



De verduurzaming van het woningbestand is een 

belangrijk thema. Zowel voor nieuwe woningen waar 

al een norm ligt voor de energieprestatie, als voor de 

verduurzaming van het bestaande woningbestand, ligt 

de lat hoog. 

Het boek De elektrische woonhuisinstallatie - Nu en in de 

toekomst geeft u een overzicht van de eisen die worden 

gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en 

in de toekomst. 

Het boek gaat in op de classifi caties van onder andere: 

de “All-electric” woning,  “nul-energie” en de “autonome” 

woning.

In het boek vindt u alles over:

 Comfort in en rondom de woning

 Benodigde basiskennis en basisvoorzieningen

 Veiligheid in en rondom de woning

 De (toekomstige) energievoorziening in een woning

 Nieuwe apparatuur en toepassingen in de woning

 Slimme meet- en schakeltechnieken

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is 

bij de bouw en het ontwerp van woonhuizen. 

De elektrische woonhuisinstallatie
Nu en in de toekomst

Auteur: Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef ) Cobben

Prijs: € 49,95 excl. btw
ISBN: 9789492610027

108 pagina’s

Bestellen of meer informatie:
Ga naar www.vakmedianetshop.nl/woonhuisinstallatie 
of bel (088) 58 40 888.

NIEUW
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Ventilatieprogramma
De VloerVent Nieuwbouw van Ubbink is nu 

verkrijgbaar als set, bestaande uit de Vloer-

Vent Nieuwbouw en een verlengstuk. Door de 

aanscherping van de epc-eisen en de hierdoor 

ontstane noodzaak tot grotere isolatiediktes, 

blijft er steeds minder ruimte over voor een 

spouw. Hierbij is de VloerVent met zijn ‘platte 

koker’ een groot voordeel. De koker is dunner 

dan gemiddeld, waardoor hij al past in een 

open spouwbreedte van drie tot vier cm. De 

verwerker hoeft bij het inmetselen in de 

spouwmuur en onder de vloer dus geen isola-

tiemateriaal te verwijderen. 

UBBINK  www.ubbink.nl

Ventilatieoplossingen

Binnenunit 

Duco introduceert twee nieuwe ventilatieoplossingen. De DucoBox Energy en de DucoBox Eco. De 

Energie is een wtw-unit die voorzien is van een geïntegreerde twee-zoneregeling met vraagsturing 

op basis van CO2, vocht en tijd. De dag- én nachtzone worden via een ingebouwde klep afzonderlijk 

aangestuurd. Volgens de fabrikant is de Energie de stilste wtw-unit van Europa.

De DucoBox Eco is een ventilatiewarmtepomp. Deze ventileert op natuurlijke wijze en compen-

seert de verder benodigde energie met verse buitenlucht. De Eco maakt gebruik van een twee-

zonesturing. Door vraagsturing in deze unit te integreren, wordt een maximale energiezuinigheid 

(A+) en minimaal geluidsvermogen nagestreefd. 

DUCO  www.duco.eu

Onder de typebenaming MSZ-LN introduceert Alklima Klimaatconcepten een nieuwe R32-binnen-

uit van Mitsubishi. Deze wordt geleverd in uitvoeringen met een koelcapaciteit van 2,5, 3,5, 5,0 en 

6,1 kW. Naast standaardwit wordt de unit geleverd in de kleuren robijnrood, parelwit en onyxzwart. 

De MSZ-LN heeft een variabele luchtstroom en is uitgevoerd met twee horizontale en vijf verticale 

lamellen die afzonderlijk zijn te bedienen. De unit maakt gebruik van Plasma Quad Plus-technolo-

gie. Deze techniek werkt als een elektrisch gordijn dat door ontlading de bacteriën en virussen in 

de vervuilde omgevingslucht onschadelijk maakt. Het filter elimineert ook schimmels en rondzwe-

vende deeltjes kleiner dan 2,5 μm. 

ALKLIMA  www.alklima.nl

KSB introduceert een supercompacte, hoogefficiënte motor met geïntegreerde frequentierege-

laar. De synchroon reluctantiemotor met een vermogen van 22 kW is een prototype waarin met 

behulp van nieuwe halfgeleidertechnologie een volledig nieuw koelmanagement zorgt voor 

afvoer van de warmte uit vermogenselektronica. Door de integratie van de frequentieregelaar in 

de motor is het bouwvolume ten opzichte van klassieke bouwmethoden met meer dan 25 procent 

verlaagd. 

KSB NEDERLAND  www.ksb.nl

Reluctantiemotor



ccaarrrieer.nnl//vvwwf

Carrier introduceert Variable Water Flow. Een klimaatsysteem dat 

alleen nog maar water gebruikt als transportmiddel van warmte en 

koude. Het traditionele gebruik van koudemiddel is daarmee niet 

langer nodig. 

Zo duurzaam kan het dus zijn. Ook voor u. Wij werken voortdurend  

aan verbetering van de milieuprestatie van onze producten en 

diensten. Met VWF biedt Carrier vandaag de milieuverantwoorde 
oplossing van morgen. Zo doen wij dat.  

ALLEEN 
MAAR R.
ZO DOE
WIJ DAT.

N NOG
WATER
EN

www.verizonconnect.com/nl  
0800 - 3949042

Vertrouwen is altijd 
uw klantafspraken 
nakomen.
Met Verizon Connect geeft u uw klanten een 
precieze aankomsttijd door. Onze oplossingen 
bieden nauwkeurigheid, flexibiliteit en 
betrouwbaarheid van uw wagenpark, zodat u 
een nog betere klantenservice biedt, ongeacht 
wat u levert.

Verizon Connect geeft u meer inzicht en het vermogen 
om slim en met vertrouwen te handelen.
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Balansventilatiesysteem

Perskoppelingssysteem 
voor F-gas installaties 

Orcon introduceert de HRC-350/450 MaxComfort. Dit balansventilatiesysteem is onderdeel van de HealthLi-

ne. Het toestel heeft een laag energieverbruik in combinatie met een hoog thermisch rendement. Het energie-

verbruik is ten opzichte van de vorige generatie tot zestig procent teruggebracht. Het systeem heeft een extra 

lange Recair Ultimate warmtewisselaar (560 mm) en maakt gebruik van EBM-papst 3D scrolls met Radical 

waaiers en intelligente anemometertechnologie. De EPP-behuizing voor minimaal intern drukverlies. Er zijn 

met acht verschillende aansluitmogelijkheden zestien aansluitcombinaties mogelijk. Tevens is het toestel 

zowel als linker- en rechteruitvoering geschikt, waardoor het toestel overal toepasbaar is. Het systeem is 

geschikt voor zowel perilex als randaarde. 

ORCON  www.orcon.nl

Met ZoomLock introduceert Alklima Klimaat-

concepten een perskoppelingssysteem dat 

speciaal is ontwikkeld voor klimaatinstalla-

ties. Het systeem is voor nagenoeg alle F-gas-

sen gecertifi ceerd en maakt het solderen van 

koperen leidingen aan klimaatinstallaties 

overbodig. Solderen is met het systeem niet 

meer nodig, waardoor open vlammen of hitte 

tot het verleden behoren. Het ZoomLock-sys-

teem wordt als complete set in drie uitvoerin-

gen geleverd. De perskoff er omvat de Zoom-

Lock-perstang met twee Lithium-ion 

batterijen, een oplader, buissnijder, ont-

braamgereedschap, rvs-borstel, schuur-

spons, krimpmeter en markeerstift, alsmede 

de meest voorkomende persbekken. In volle-

dig opgeladen toestand kunnen 100-150 per-

singen worden uitgevoerd voordat de batterij-

en weer moeten worden opgeladen. 

ALKLIMA  www.alklima.nl

Hybride warmtepomp
De nieuwe Nibe hybride warmtepomp is een compacte modulerende monoblock lucht-waterwarmte-

pomp die kan worden gecombineerd met elke cv-ketel, ongeacht fabricaat en type. Dankzij het verwar-

mingsvermogen van 6,8 kW, het hoge rendement (tot 530%) en de pres-

taties bij lage buitentemperaturen (tot -20°C) kan de warmtepomp het 

grootste deel van het jaar in de verwarmingsbehoefte van een woning 

voorzien. Hierdoor schakelt de cv-ketel alleen nog bij op piekmomenten 

in de warmtevraag, bijvoorbeeld in de winter of voor tapwaterverwar-

ming. De warmtepomp is geschikt voor Uplink voor beheer en bediening 

op afstand (via smartphone, tablet en pc).

NIBE ENERGIETECHNIEK  www.nibenl.eu 

Gebruikersinterface voor Desigo
Siemens heeft een aantal systeemuitbreidingen en functies toegevoegd aan zijn systeem voor 

gebouwautomatisering Desigo. Control Point biedt functies voor gebouwenbeheer via webtoe-

gang en geavanceerde touchpanelen. Gebruikers kunnen via een grafi sche interface de hvac-, ver-

lichting- en zonweringsystemen bedienen. Met de oplossing kunnen bovendien zogenoemde ener-

gie-dashboards worden aangemaakt 

voor het beheren en analyseren van de 

energetische voetafdruk van de 

bewaakte systemen. De PX Compact 

Controller met Islandbus is een nieuwe 

controller waarmee Desigo fl exibel is 

uit te breiden met TX I/O-modules 

voor het bewaken van een groter aan-

tal datapunten. 

Siemens  www.siemens.nl

Warmtepompsysteem
Elke installateur heeft zijn eigen idee van hoe het perfecte warmtepompsysteem eruit zou moeten zien. Groot voorraad-

vat, klein voorraadvat, zonder buff er, met buff er,  welk vermogen. Wolf introduceert daarom de complete warmtepomp-

centra CHC. 

De complete systemen besparen niet alleen tijd tijdens de planning en onderdelenkeuze, maar ook tijdens de montage 

door onder andere de prefableidingen in de compacte binnenunit. Door het modulaire ontwerp is de montage bijzonder 

gemakkelijk en kan de complete binnenunit worden opgesteld op een oppervlakte van minder dan 0,6 m². De montage 

van het complete pakket met alle componenten en leidingen inclusief isolatie blijkt bijzonder snel en eenvoudig te zijn 

dankzij plugverbindingen. 

WOLF    www.wolf-energiesystemen.nl
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PRODUCTBERICHTEN

RTL-box met designfront 
Tece introduceert een vloerverwarmingsrege-

laar met een front van glas en een aluminium 

bedieningsknop. Uit technisch oogpunt is een 

laag geïnstalleerde RTL-box niet ideaal, omdat 

de temperatuursensor zich dan net boven de 

warmtebron bevindt. Daarom heeft Tece een 

RTL-box ontworpen die er mooi uitziet, zodat 

deze in het zicht en hoger is te monteren. 

Daardoor zal bovendien de temperatuurme-

ting verbeteren. Het vlakke front van echt glas 

heeft een dikte van 7 mm en is in zwart of wit 

verkrijgbaar. De thermostaatknop is van 

geanodiseerd aluminium en de RTL-box heeft 

compacte afmetingen van 104 x 124 mm. 

TECE NEDERLAND  www.tece.nl 

VRF-systeem

Vloerverwarming

Het City Multi VRF systeem van Mitsubishi, te verkrijgen bij Alklima, is qua opwekkingsinstallaties 

volledig vernieuwd. Naast verbeterde basisfuncties zijn ook de compressor en de ventilator geop-

timaliseerd. Bij de nieuwe YNW-serie is de SEER-waarde (jaarlijkse energierendement in koelbe-

drijf) tot 33 procent verbeterd, terwijl de SCOP (jaarlijkse energierendement in verwarmingsbe-

drijf) met 19 procent toenam. 

Met de introductie van de nieuwe modellen van het City Multi VRF systeem wordt overgestapt 

van een U-vormige warmtewisselaar over de lengte van het zijvlak, naar een vierzijdige warmte-

wisselaar in het bovenste gedeelte van de module. Naast de warmtewisselaars met ronde buis 

zijn er ook high performance modellen leverbaar die gebruik maken van een volledig aluminium 

wisselaar. 

ALKLIMA  www.alklima.nl

MAGNUM HEATING introduceert een noviteit op het gebied van droogbouwsystemen voor elektrische vloerverwarming. Daarbij wordt 

high-density eps-schuim direct in de voorgevormde aluminium platen gespoten. Hierdoor verkrijgt het systeem een contact over de 

gehele vloer, het biedt zelfs in de bochten een maximale warmteoverdracht. Met een opbouwhoogte van 11mm en 

30mm is het systeem het dunste droogbouwsysteem in zijn soort. De platen hebben een afmeting van 

788 x 594 mm en worden geleverd in een set van elf platen. Het heatboard is alleen toepas-

baar bij harde droge vloersystemen (laminaat, hout en parket) Bij zogenaamde zachte vloer-

bedekking (pvc-laminaat en vinyl) dient er een gipsvezelplaat tussen het verwarmingssys-

teem en de vloerbedekking te worden aangebracht met een minimale dikte van 10mm.   

MAGNUM HEATING  www.magnumheating.com

Badkamerseries
Sphinx introduceert speciaal voor de kleine badkamer twee xs-badkamerseries. De 345 xs biedt compacte (hoek)

fonteinen, een verkort wandcloset en wastafels. De wastafels zijn minder diep dan gebruikelijk, gemeten van de wand 

tot aan de rand van de wastafel. De kraan wordt niet aan de achterzijde geplaatst, maar aan de rechter- of linkerzijde 

van de waskom. De serie 320 xs biedt compacte (hoek)fonteinen, een verkort wandcloset en compacte wastafels. De 

wastafels zijn zowel symmetrisch als asymmetrisch verkrijgbaar en kunnen gecombineerd worden met een bijzonde-

re onderkast; de rechter- of linkerzijde van deze kast springt namelijk iets in, wart ruimte biedt voor een geïntegreer-

de handdoekhouder. 

SPHINX  www.sphinx.nl
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• Super hoge COP tot 5,08
• Mono block te installeren zonder koeltechnische handelingen
• Mogelijkheid voor hybride installatie met iedere merk CV ketel/

warmteopwekker
• Geen binnenunit, dus beperkte installatie ruimt nodig in de woning
• Standaard voorzien van smart cloud bediening
• 100% Panasonic, waardoor hoge kwaliteit wordt gewaarborgd

AQUAREA MONO-BLOC
ALLES IN EEN BUITENUNIT

AQUAREA



viega.nl/Over-ons

MODERNE ARCHITECTUUR 
VOOR HET HOOGTEPUNT 
VAN DE WEEK

In het voetbalstadion van München zorgt 8.000 meter leidingsysteem van Viega ervoor dat er 

overal en op elk moment perfect drinkwater beschikbaar is. Daarbij realiseert het roestvast 

stalen leidingsysteem Viega Sanpress niet alleen een optimale doorstroming en hygiënische 

eigenschappen, maar blinkt het ook uit door zijn extreme duurzaamheid en efficiënte verwerking. 

Viega. Höchster Qualität verbunden.

En een leidingsysteem dat elke dag 
topprestaties levert

Allianz Arena, München, Duitsland
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