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Er goed uitzien
Mijn eerste radio kreeg ik van mijn oma. Het was een ouderwetse Philips die
tijdens de Tweede Wereldoorlog nog bij haar thuis op een geheime plek op
zolder stond. Daar werd toen stiekem naar Radio Orange geluisterd. In de
radio bevonden zich buizen, wat tijdens mijn jeugd een ouderwets systeem
was. Ik vond het geen mooie radio. De Pioneer receiver in onze huiskamer;
die vond ik pas mooi.
Toen ik genoeg geld had gespaard kocht ik een transistorversterker, met
boxen en een draaitafel. Daarna volgde een mini-toren met CD-speler, cassette-recorder en tuner. Daar was ik blij mee, totdat ik bij een kennis naar
een high-end set luisterde. Zoiets wilde ik ook. Dus werd het torentje ingeruild voor een top-installatie. Weliswaar tweedehands, maar componenten
waren volgens de Duitse audiobladen allemaal ‘spitzenklasse’. Ondanks dat
kon het geluid mij niet genoeg bekoren.
Ik was inmiddels wat audio-zaken afgelopen en kwam erachter dat de buizenversterker het ultieme geluid voorbracht. Niet veel later kocht ik zo’n
versterker. Anders dan bij mijn oude radio bevonden de buizen zich niet in
de kast; ze stonden er prominent bovenop. Niet alleen vanwege de koeling,
maar vooral vanwege de ‘looks’. Buizen die oplichten als de versterker aanstaat zien er gewoon prachtig uit. Ik mag er na twintig jaar nog altijd graag
naar kijken.
Er zijn veel meer producten met een technische uitstraling die mooi zijn om
naar te kijken. Ik noem een espressoapparaat, een (motor)ﬁets, een auto,
een fornuis, een IMac en een elektrische gitaar. Het zijn mede de knopjes,
koelribben, meters en andere noodzakelijke technische onderdelen die deze
producten aantrekkelijk maken. Ook de oude radio van mijn oma zou ik nu
mooi hebben gevonden. Maar helaas, die is er niet meer.
Warmtepompen zijn ook technische producten waarvan het uiterlijk belangrijk is. Daarover kunt u lezen in het artikel op pagina 8. Je kunt op verschillende manieren naar warmtepompen kijken. Je kunt ze zien als een noodzakelijke kasten die in de weg staan. Maar dat doen fornuizen, auto’s en
koelkasten ook, maar wie hoor je daar over?
Je kunt warmtepompen ook zien als een mooi stuk duurzame techniek die
ervoor zorgt dat een heel huis wordt verwarmd en gekoeld. Met een industriële omkasting, waarvan er genoeg fraaie voorbeelden zijn. Ik vind ze er
gewoon goed uitzien. Maar om, net zoals met buizen van mijn versterker, de
compressor bovenop de kast te plaatsen, dat gaat dan weer wat te ver.

Publicatievoorwaarden
Op iedere inzending van een bijdrage of
informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden
van Vakmedianet van toepassing. Deze zijn te
vinden op www.vakmedianet.nl.
Disclaimer
Alle in deze uitgave opgenomen informatie is
met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
De juistheid en volledigheid kunnen echter niet
worden gegarandeerd. Vakmedianet en de bij
deze uitgave betrokken redactie en medewerkers
aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor
schade die het directe of indirecte gevolg is van
het gebruik van de opgenomen informatie.
ISSN 2214-7349

Uko Reinders
Hoofdredacteur Warmtepompen

WWW.VAKBLADWARMTEPOMPEN.NL MAART 2018 WP 3

COLOFON

WARMTEPOMPEN IS EEN
UITGAVE VAN VAKMEDIANET
en is hét vakblad over het duurzaam verwarmen
en koelen van commercieel en maatschappelijk
vastgoed en woningen
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Kabinet investeert 300 miljoen euro in klimaat
Het kabinet investeert dit jaar 300 miljoen euro in een reeks maatregelen die de CO2-uitstoot
in Nederland terugdringen. Het gaat hierbij om projecten voor het aardgasvrij maken van
bestaande woonwijken, geothermie en CO2-vermindering in de landbouw en industrie. Hiermee maakt het kabinet, vooruitlopend op het Klimaatakkoord, werk van CO2-reductie.
Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen
die bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen in
2030. De ministerraad heeft nu de investeringen voor 2018 vastgesteld.
Vanaf volgend jaar zal het investeringsbudget worden gebruikt voor maatregelen uit het Klimaatakkoord.Dit jaar investeert het kabinet 90 miljoen euro in de start van een programma
voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken. Het gaat in 2018 onder meer om
een aantal wijken in Groningen. De ervaringen met de eerste woonwijken zullen worden gebruikt zodat in 2021 jaarlijks 30.000
tot 50.000 bestaande woningen in Nederland van het aardgas kunnen worden afgesloten.
Het kabinet maakt ook ruim 30 miljoen euro vrij voor innovaties die bijdragen aan CO2-reductie in de glastuinbouw en het terugdringen van uitstoot in de veehouderij. In de industrie komt budget beschikbaar om plannen voor verminderingen van
CO2-uitstoot te versnellen. In de transportsector wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in de introductie van bussen, trucks en
bedrijfswagens die op waterstof rijden. Ook worden er in 2018 zeven waterstof-tankstations gebouwd. Verder komt er geld beschikbaar voor proeven met klimaatneutraal, circulair inkopen door de overheid. In totaal gaat 12 miljoen euro naar de circulaire economie.

Wettelijke verplichtingen rondom warmtepompen
Zestig procent van de installateurs is niet op de hoogte van de wettelijke verplichtingen rondom het werken aan warmtepompen. Dat blijkt uit onderzoek van ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Het bezit van
minimaal een persoonscertiﬁcaat F-gassen II is verplicht wanneer een installateur een complete warmtepompinstallatie in
bedrijf stelt of reparatiewerkzaamheden verricht aan de gashoudende onderdelen.
Nederland is in de ban van het verminderen van het aardgasverbruik. Hierdoor maakt de cv-ketel steeds vaker plaats voor
warmtepompsystemen. Bij nieuwbouwprojecten werd al veelvuldig gebruikgemaakt van de water-water warmtepomp. Met
de komst van de hybride variant is de warmtepomp ook zeer aantrekkelijk geworden voor de bestaande bouw.
Daarbij is veelal sprake van een lucht-water warmtepomp. De techniek stelt nieuwe eisen aan monteurs op alle vlakken, van
installatie tot onderhoud. Het is voor installateurs daarom zaak zich klaar te stomen op het gebied van warmtepompen.
John Huizing, directeur van ROVC: “Nu politiek Den Haag pleit voor het versneld
stoppen met het gebruik van Gronings aardgas, is de urgentie voor bijscholing van
monteurs hoog. Er gelden wettelijke verplichtingen om aan warmtepompen te
werken. Dit vraagt een nieuwe denk- en werkwijze van de monteurs en installateurs. Naast de benodigde basiskennis over warmtepompen, zal men ook een slag
moeten maken richting hun F-gassen-diploma. Daarmee zijn ze klaargestoomd
voor de toekomst.”
Meer informatie www.rovc.nl/
cursus/f-gassen-categorie-ii-voor-warmtepompmonteurs

Zwembad Overboord
In Dronten wilde de gemeenteraad graag een warmtepomp voor het plaatselijke zwembad Overboord, met als doel om
ook de omringende sportvoorzieningen van duurzame warmte te voorzien.
Het zwembad Overboord in Dronten krijgt een warmtepomp. Een en een is twee, dacht de gemeenteraad en zag mogelijkheden voor de nieuw te bouwen sportvoorzieningen vlakbij het zwembad. Handig om die sportvoorzieningen aan te sluiten
op de warmtepomp. Win-win zou je zeggen.
Juli vorig jaar werd door de PvdA een voorstel ingediend om te onderzoeken of dit mogelijk is. Een grote meerderheid van
de gemeenteraad was voor. Het onderzoek is inmiddels afgerond. En de kosten komen hoger uit dan geschat. Voor de leidingen alleen is een bedrag nodig van 50.000 euro. Daar zijn nog niet de graafwerkzaamheden en het leggen van de leidingen in meegenomen.
De huidige kosten van de ‘traditionele’ verwarming bedragen 5.440 euro per jaar. Met de warmtepomp zouden die kosten
uitkomen op 2.400 euro per jaar. De terugverdientijd van de extra investering komt daarmee op 16.7 jaar. En laat nu de
technische levensduur van een dergelijke investering vijftien jaar zijn.
De gemeenteraad gaat zich nu buigen over de uitkomsten van het onderzoek. Mogelijk kan er worden gewerkt met een
kleine warmtepomp per locatie.
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Het woord gasloos lag op ieders lippen tijdens de VSK, de vakbeurs voor de installatiebranche. In de stand van BUVA
vertelde Jan-Paul Schop van USP over de uitdagingen voor fabrikanten en installateurs en hoe zij hier adequaat op
kunnen inspelen. Het BouwKennis Jaarrapport vormt het uitgangspunt van zijn bevindingen.
Alle stoplichten staan momenteel op groen. Er heerst een Hosanna-stemming in de markt. De economische groei is er en
daarmee ook is ook het consumentenvertrouwen terug. Naast het herstel 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.
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 vervangmarkt 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 installeren. “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 uitdaging.”
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 fantastisch. De branche liep door de gemaakte installatiefouten 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.”
Een trend die je ook ziet, is de opgang van ketensamenwerking, signaleert Schop. “Bedrijven gaan steeds meer projectoverschrijdend met partners werken. We hobbelen minder van project naar project, zoals voorheen gebeurde. Toen werd telkens het wiel opnieuw uitgevonden, met als gevolg hoge faalkosten en verlies van kennis.”
Er wordt nu meer en meer structureel samengewerkt, vertelt Schop. “En dat zie je bijvoorbeeld terug door de opgang van
allerlei renovatieconcepten. 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 bouwbedrijf of installateur. Die zullen dan bij een volgend project veel minder geneigd zijn om op zoek te gaan naar een nieuw concept.”
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 fabrikant 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 consumenten zoeken oplossingen in plaats van losse producten.”
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 richten 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 producten
kunnen toepassen.”
De markt wordt nu gedwongen tot verandering. Duurzaamheid en energiebesparing zijn een must. Schop:
“De wetgeving ligt er. De oplossingen 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 daar gelaten natuurlijk.”
De fabrikanten van nu kunnen veel gaan betekenen.
“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.”
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Trends en uitdagingen voor de installatiewereld

Doordat esthetische aspecten belangrijk zijn voor de acceptatie van warmtepompen staan ze staan hoog in het vaandel bij fabrikanten,
zoals bij Remko.

‘Een warmtepomp moffel
je niet weg in een nisje’
Het design wordt meer en meer ‘top of mind’
Een cv-ketel is makkelijk weg te werken. Op zolder, in een kast bijvoorbeeld.
Maar een warmtepomp, en dan met name het buitendeel? Nee. Juist daarom is
aandacht voor esthetische en akoestische aspecten belangrijk voor de acceptatie
en deﬁnitieve doorbraak van de warmtepomp. Verschillende marktpartijen onderkennen dit inmiddels.
TEKST: MARTIJN LOUWS
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ELEGANTIE UITSTRALEN
Remko is één van de marktpartijen die
wel aandacht heeft voor het design,
merkt ook Van de Groep op. Zij willen
af van het feit dat de warmtepomp als

indringer wordt beschouwd. De apparaten moeten elegantie uitstralen en zich
aanpassen aan de ambiance. Daarom
zijn de Remko ArtStyle-warmtepompen
ontworpen, verklaart Bouman. “Standaard zijn ze goed gevormd en hebben
ze een buitenunit in een hout-look.
Maar als de klant deze pimpelpaars of
knalgeel wil hebben, dan kan dat ook.”
Een eventuele meerprijs zou in dat geval geen obstakel moeten zijn, merkt
hij. “Als mensen zich ergeren aan de
warmtepomp, dan levert dat op de langere termijn echt een probleem op.
Dan willen ze er wellicht vanaf en vallen
ze terug op traditionele oplossingen.”

‘Het mooiste zou zijn
wanneer de units vanaf fabriek al iets van
design meekrijgen’
Remko heeft om die reden niet alleen
oog voor design als het gaat om de
buitenunit. Bouman: “Bij de ArtStylewarmtepompen is daarom de compressor verplaatst naar een goed geïsoleerde binnenunit. Resultaat is een
buitenunit met een geluidsdruk lager of
gelijk aan 35dba en tevens ﬂuisterstille

Bij de Hydrotop wordt de buitenunit ‘binnen’ de constructie van de woning gehaald.
Buiten zie je alleen een gladde, donkerkleurige onopvallende dakkap.
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“Onze partner en producent Remko
heeft recent onderzoek laten doen naar
de acceptatie van de warmtepomp. En
wat bleek. Het design en het geluid
speelt een belangrijke rol. Bovendien
was één van de conclusies dat hier
meer aandacht voor moet komen”,
vertelt Wim Bouman, Accountmanager
Remko lucht-water warmtepompen bij
Stulz Groep. Hij brengt de warmtepompen van Remko aan de man in Nederland en volgens hem besteedt dat bedrijf bij de ontwikkeling van nieuwe
oplossingen veel aandacht aan de esthetische en akoestische aspecten.
“Warmtepompen zijn nu nog te vaak
prominent aanwezig. En zo worden ze
ook beschouwd, ze zijn beeldbepalend
en in combinatie met het geluid wekt
dat soms irritatie”, weet Bouman. Of dit
voor de consument ook een reden is
om de warmtepomp dan maar links te
laten liggen, kan hij niet met zekerheid
zeggen. “Maar ik kan het mij wel voorstellen, het is namelijk een terugkerend
onderwerp van gesprek.”
Jan Willem van de Groep denkt dat Nederlanders niet graag losse buitenunits
tegen de gevel aanhangen of zichtbaar
op het dak zetten, zoals dat in landen
met veel airco’s vaak wel gebeurt. “Het
design van de buitenunit of de omkasting van unit speelt ontegenzeggelijk
een rol in ons land”, zegt hij. Van de
Groep stond aan de basis van verduurzamingsprojecten als Energiesprong en
Stroomversnelling, is medeoprichter
van het bedrijf Factory Zero en houdt
bij alles wat hij doet vooral dat ene
doel voor ogen: onze uitstoot aan CO2
moet omlaag. De doorbraak van de
warmtepomp speelt daarin natuurlijk
ook een rol.
“Het mooiste zou zijn wanneer de units
vanaf fabriek al iets van design meekrijgen. Het probleem is echter dat er
maar een paar leveranciers zijn van buitenunits, en die zijn nog van de maakindustrie 1.0. Die zijn zo inﬂexibel dat ik
verwacht dat daar de komende tien jaar
weinig gebeurt op dat front. Het zal
daarom vooral uit de slimme omkastingen moeten komen, die zowel een esthetische als akoestische functie hebben.”

MARKT
De buitenunit als schoorsteen bij de Wattz-Up van Alklima.

binnenunit.” Voor de standaard warmtepomp heeft Stulz via leverancier Remko ook een mogelijkheid om het geluid
te reduceren en de warmtepomp aan
het zicht te onttrekken. Hoe? Via een
geluiddempende omkasting. “Deze is
compatibel met de warmtepomp-units
van Remko, maar kan ook worden toegepast bij veelgebruikte buitendelen
van andere fabrikanten. Plaatsing achteraf is ook mogelijk. Afhankelijk van de
plaats waar de unit staat, kan het geluidsdrukniveau met tot 12 dB(A) worden teruggebracht”, aldus Bouman.
Naast de positieve effecten op het gebied van geluidsniveau beschermt dit

soort omkasting volgens hem ook tegen vandalisme en weersinvloeden zoals hagel, sneeuw en zonlicht. “De ArtDesign SWK-serie is bij ons verkrijgbaar
in verschillende standaardmaten. Het
kleinste model heeft een afmeting van
1155×1385×1100 mm (H×B×D) en
weegt veertig kilo.”
NIET OVER EEN NACHT IJS
De design-oplossingen van Panasonic
laten nog even op zich wachten, laat
Product Manager Ildert Burghout weten. “Wij hebben er aandacht voor, vanwege de toenemende vraag. Maar bij
de ontwikkeling gaan we niet over een
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nacht ijs.” Buitendelen staan doorgaans
buiten, in weer en wind. “Ze moeten
bestand zijn tegen wisselden omstandigheden, daarbij ligt onze standaard
hoog. Dan ben je er dus niet met wat
ander plaatmateriaal en lakwerk.”
Vanwege het feit dat het geen ‘abc’tje’
is, verwacht Burghout dat Panasonic
niet eerder dan over twee jaar met een
nieuw, zogenoemd ‘designmodel’
komt. “Daarbij verschillen de smaken
nogal. Wat de één mooi vindt, vindt de
ander juist minder mooi. En bij een
nieuwbouwhuis zijn de mogelijkheden
wellicht uitgebreider dan bij een renovatie of groot nieuwbouwcomplex.”
De product Manager van Panasonic
zegt verder architecten te wijzen op het
belang van een doordacht ontwerp
waarin de warmtepomp een rol speelt.
“Op die manier wordt de conventionele warmtepomp een logisch onderdeel
van het geheel en is er minder discussie
over het uiterlijk.”
Toch signaleert Burghout een probleem. “Wij en andere fabrikanten en
installateurs zijn lang niet altijd in gesprek met architecten. Dat is ook de reden voor ons om nu een stap voorwaarts te zetten en te werken aan een
eigen, nieuw ontwerp.” Een goede
weg, in de ogen van de Groep. “Ik zou
niet weten wat de architect hierin kunnen betekenen. Een warmtepomp met
een buitendeel moffel je niet even weg
in een nisje. Oplossingen zullen projectoverstijgend moeten worden bedacht,
anders wordt het gewoon ook te kostbaar.” Hij vervolgt. “Volgens mij is het
niet aan architecten, maar ontbreekt
het aan producten waaruit de ontwerper kan kiezen.” Toch zegt Burghout
dat er weldegelijk iets is veranderd.
“Kijk, het design is altijd ondergeschikt
aan de speciﬁcaties. De perfecte werking van de warmtepomp is onze eerste
prioriteit. Maar dat neemt niet weg dat
de warmtepomp en het buitendeel
steeds compacter zijn geworden, terwijl
de speciﬁcaties beter worden.”
Burghout wijst op de R32-modellen van
Panasonic die gebruik maken van een
enkele ventilator waardoor de buitenunit een stuk minder hoog is. “Verder
hebben wij een nieuw compacte mini
VRF-systeem dat de oplossing is voor
locaties waar de buitenruimte beperkt
is.”
OPGAAN IN DE SCHOORSTEEN
Bij Alklima zetten ze in 2018 onder

meer in op het wrappen van de buitenunits. Ook heeft men volgens Marketing Coördinator Erwin Bonis oplossingen die opgaan in de schoorsteen.
“Wattz-Up verwijst bijvoorbeeld naar
de mogelijkheid om de unit netjes weg
te werken in een gepatenteerde dakkap
met of zonder een liftsysteem.”
Na het plaatsen en hijsen van de unit
kan alle bekabeling aan één kant worden aangesloten, vertelt hij verder.
“Eventueel onderhoud kan dankzij de
lift op de zolderverdieping worden uitgevoerd. Na de service wordt de gehele unit weer in de dakkap gehesen.” Er
zijn ook andere mogelijkheden om de
unit weg te werken, afhankelijk van de
ruimte die er is in de woning. Bonis:
“Doordat het hele systeem wordt geprefabriceerd en door de eenvoudige
plaatsing, is het mogelijk om binnen
twee dagen een werkende warmtepomp in de woning te hebben.”

Installatiebedrijf Bakker en Dutch Heatpump Solutions hebben gezamenlijk de
handschoen opgepakt en het concept
Hydrotop gelanceerd. De vrijwel onzichtbare warmtepomp zijn in een
project bij 28 starterswoningen geïnstalleerd. De Hydrotop is een warmtepompsysteem dat zijn duurzame energie uit de buitenlucht haalt. Hierbij
wordt de buitenunit ‘binnen’ de constructie van de woning gehaald. “Het
enige dat je ziet is een gladde, donkerkleurige dakkap die tussen donkere
dakpannen vrijwel niet opvalt. Bovendien kunnen wij zowel de binnenunit,
de Aquarea warmtepompen van Panasonic, als de buitenunit van de warmtepomp gemakkelijk, als we op zolder van
de woning zitten, bereiken voor service
en onderhoud. Het is echt een goed
doordacht en perfect presterend totaalconcept”, aldus Hans Fijlstra, directeur
van Installatiebedrijf Bakker. Wilhard Oldengarm, commercieel directeur van
DHS, vult hem aan. “Een los warmtepomptoestel is niet per deﬁnitie goed
of slecht. Bij warmtepompsystemen
draait alles om een integraal werkend
concept. Daarbij zochten wij naar een
oplossing die ook esthetisch verantwoord is en de bewoner geen overlast
veroorzaakt. Vrijwel alle leveranciers van

Nog een voorbeeld van het wrappen
van een buitenunit.

lucht/water-warmtepompsystemen leveren de klant een losse buitenunit die
via een leiding aan de binnenunit wordt
gekoppeld. Maar die buitenunit moeten ze wel ergens plaatsen. En die kan
niet te ver van de binnenunit verwijderd
zijn. Daardoor zie je dat die buitenunits
tegen de gevel worden opgehangen, of
op een terras worden geplaatst. Je ziet
ze zelfs op daken van schuurtjes, op
een balkon of het dak van een dakkapel. Behalve dat dit visueel niet fraai is,
om het zacht uit te drukken, kunnen ze
op die plekken ook (geluids)overlast
veroorzaken. Het is niet ﬁjn als je een
slaapkamer met een dakkapel of dakterras hebt, en boven je hoofd of naast
je terrasdeur staat een buitenunit te
draaien.” WP

Alklima zet dit jaar onder meer in op het wrappen van de buitenunits.

WWW.VAKBLADWARMTEPOMPEN.NL MAART 2018 WP 11

MARKT

‘Het design van de
buitenunit of de omkasting van unit
speelt ontegenzeggelijk een rol in ons
land’

Het voor de tourniquetedeur op maat ontworpen luchtgordijn.

Awardwinnend systeem
met VRV in school
Circulaire nieuwbouw ROC Friese Poort
Vanaf het moment dat ROC Friese Poort besloot tot nieuwbouw voor de opleiding Uniformberoepen stond ‘circulariteit’ daarbij centraal. De eigenaar wilde dat
het pand, dat afgelopen jaar is opgeleverd, uitblinkt in duurzaamheid en dat zo
veel mogelijk onderdelen ervan kunnen worden hergebruikt. Die eis gold ook
voor het klimaatsysteem dat Koelvisie installeerde. Het bedrijf won hiermee de
Daikin Award 2017 in de categorie innovatie.
TEKST: BAS ROESTENBERG

Circulair bouwen gaat uit van een ontwerp waarbij alle materialen ‘remontabel’ zijn. Zo kunnen ze na het einde van
de levensduur of bij verbouwing van
een pand worden gedemonteerd voor
hergebruik. In het geval van Friese
Poort moest dit concept zowel bij de
bouwmaterialen van het pand zelf, als
bij de klimaatinstallatie worden toegepast. Pranger-Rosier stond als hoofdinstallateur van het project ook nog voor
twee andere uitdagingen: naast navolging van het circulariteitsprincipe ‘3R’

(Reduce/Recycle/Re-use) werd een optimaal systeemrendement verlangd, en
moest alles in hele korte tijd worden
opgeleverd.
VRV IV
Om tot een ontwerp te komen waarmee aan deze drie eisen kon worden
voldaan, vroeg Pranger-Rosier aan installatiebedrijf Koelvisie om mee te
denken over een oplossing. Na enig rekenwerk stelde Koelvisie al snel voor
om het pand te voorzien van een VRV
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IV heatrecovery-systeem van Daikin.
“Met deze VRV-variant kunnen verschillende ruimten gelijktijdig worden verwarmd en gekoeld, waarbij warme of
koele lucht wordt hergebruikt en uitgewisseld”, legt Richard van der Lei, directeur van Koelvisie uit. “Als een ruimte wordt gekoeld, kan de bij dit proces
onttrokken warmte naar een ruimte
worden getransporteerd waar men een
warmtevraag heeft. Op die manier
wordt een hoog energetisch rendement
bereikt; een van de eisen die bij dit pro-

OPLEVERTIJD
Naast een hoge energie-efﬁciëntie waren er nog twee criteria waar Koelvisie
aan moest voldoen: de ‘circulariteitseis’ en het realiseren van een korte oplevertijd. Met het oog op circulariteit
moeten in de toekomst niet alleen de
‘stenen’ van het pand, maar ook alle installaties kunnen worden ontmanteld
voor hergebruik. Om die voorwaarde te
voldoen zijn alle installatiematerialen,
met name het leidingwerk, niet door
gevels en plafonds getrokken maar in
open ruimten boven de plafonds weggewerkt. Zo kunnen ze in de verre toekomst eenvoudig worden bereikt en
zonder sloopwerk uit het pand worden
verwijderd.
Tot slot was er nog het criterium ‘oplevertijd’. De bouw van het pand begon
in januari 2017 en in mei startte Koelvisie met de installatie van het VRV-sys-

teem. Medio september moest dit zijn
afgerond; tamelijk snel, gezien de omvang van het project. Dat Koelvisie aan
deze opdracht wist te voldoen, komt
met name doordat het bedrijf zich al jarenlang heeft gespecialiseerd in dit
soort installaties, zegt Van der Lei. “We
hebben al heel lang een goede relatie
met Daikin, waardoor we korte lijnen
met deze fabrikant hebben. Bovendien
hebben we inmiddels de nodige VRVervaring en -kennis in huis, wat uiteraard bijdraagt aan snel installatiewerk.
We komen genoeg situaties tegen
waarbij een installateur op basis van
wat rekenwerk en gevoel een prijs voor
een VRV-installatie verzint en dan maar
aan de slag gaat, om er vervolgens achter te komen dat hij eigenlijk niet weet
wat kan en mag bij dit soort installaties.
Wij hebben die achtergrondkennis wel,
en dat scheelt tijd en voorkomt mogelijke problemen. Dankzij onze achtergrond, en met de inzet van een paar
extra werknemers, is het gelukt om het
installatiewerk in ongeveer vier maanden af te ronden. Daarbij hielp het uiteraard ook dat er goede samenwerking was met Pranger-Rosier, dat als
hoofdinstallateur onze directe opdrachtgever was, en met de andere
bouw- en installatiepartners.”
AANDACHTSPUNTEN
Alles overwegend kijkt Richard van der
Lei met tevredenheid terug op het project. Samen met Pranger-Rosier is volledig aan alle eisen voldaan, de installatie
werkt naar volle tevreden en Koelvisie
heeft er in december bovendien de
Daikin Award 2017 in de categorie ‘Innovatie’ mee in de wacht gesleept.
Tijdens het project liep Koelvisie
weliswaar tegen een paar kleine aandachtspunten aan, maar die waren volgens Van der Lei snel opgelost: “Bij ieder project loop je tegen wat

zorgpunten aan, dat hoort gewoon bij
dit werk. Zo waren er bij dit pand vooraf wat vragen over mogelijke tochtklachten door luchtbewegingen en de
roosterplaatsing. De adviseur heeft echter prima werk geleverd, en wij hebben
dit project goed voorbereid. Alles functioneert naar volle tevredenheid van de
eindgebruikers, zo is inmiddels gebleken.” WP

Een aantal van de op het dak geplaatste
buitenunits.

Om aan de eis van circulariteit te voldoen,
is zijn alle (leiding)delen van de installatie
in een ruimte boven het plafond verwerkt.

Nieuwbouw Friese Poort
In het nieuwe pand van ROC Friese Poort zijn naast praktijk- en examenruimten
onder andere een sportzaal en ‘powergym’ ondergebracht. Naar eigen zeggen
neemt de onderwijsinstelling met het nieuwe pand haar ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’ door in te steken op duurzaam en toekomstbestendig
bouwen. Naast een VRV IV-installatie is het pand onder andere voorzien van
CO2- gestuurde ventilatie met warmteterugwinning, een hoogtemperatuurwarmtepomp voor warm tapwater, en energiezuinige ledverlichting.
Op het dak zijn 230 pv-panelen geplaatst; er zijn plannen om dit aantal in de
toekomst met bijna vijfhonderd panelen uit te breiden, zodat het gebouw
volledig energieneutraal wordt.
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PROJECT

ject werden gesteld.”
Het in het pand van Friese Poort geïnstalleerde VRV IV-systeem telt twaalf op
het dak geplaatste buitendelen, en ongeveer zestig roosters en roundﬂowplafondcassettes voor de afgifte van
koeling en warmte. Daarnaast zijn er
laagtemperatuur-hydroboxen geplaatst
die warmte of koeling uit het VRV-systeem overdraagt aan water om de
vloerverwarming te voeden. De VRV IV
levert in dit gebouw overigens geen
warm tapwater. In theorie was dat wel
mogelijk, met tussenkomst van hoogtemperatuur-hydroboxen van Daikin,
maar gezien de opbouw van het pand
zou dat een complexe en dure oplossing worden. Daarom is voor warmtapwater-bereiding een aparte hoogtemperatuur-warmtepomp van een andere
leverancier geplaatst.
Een bijzonder onderdeel binnen de klimaatinstallatie is het Biddle-luchtgordijn bij de ingang van het pand. Van
der Lei: “Ook dit luchtgordijn is aan de
VRV-installatie gekoppeld; het gebruikt
dus dezelfde warmte die binnen het
gebouw wordt uitgewisseld voor ruimteverwarming. Het bijzondere is dat dit
luchtgordijn speciaal voor dit pand op
maat is gemaakt zodat het voor een
tourniquetedeur kon worden gehangen.” Het luchtgordijn wordt net zoals
alle onderdelen van het klimaatsysteem
aangestuurd middels de Daikin Intelligent Touch Manager. Hiermee kan het
hele systeem op afstand kan worden
gemonitord en aangestuurd.

PROJECT

Innovatieve oplossing voor tapwatervraag

CO2-warmtepomp
voor Friese Poort
Het nieuwe pand voor de opleiding Uniformberoepen van ROC Friese Poort in
Leeuwarden wordt gekoeld en verwarmd middels een VRV-systeem. Met tussenkomst van hydroboxen kan VRV ook worden gebruikt voor de bereiding van warm
tapwater, maar in dit geval is ervoor gekozen om naast het VRV-systeem een innovatieve hoogtemperatuur-warmtepomp voor tapwater in te zetten. Het ‘innovatieve’ van deze warmtepomp zit in het koudemiddel: hij is gevuld met CO2.
TEKST: BAS ROESTENBERG
De keuze voor een tapwaterwarmtepomp werd ingegeven door redenen
van technische en economische aard.
“Met deze combinatie is het bovendien
mogelijk om met minder pv-panelen op
het dak van het gebouw toch aan de
EPC-doelstelling te voldoen”, vertelt
Klaas Buikema, projectleider bij installateur Pranger-Rosier. “Daardoor dragen
het klimaatsysteem en de tapwaterwarmtepomp er aan bij dat het gebouw
energieneutraal is.”
TAPWATERVRAAG
Als warmtepomp is de vorig jaar door
Alklima geïntroduceerde Mitsubishi
Electric QAHV - ook wel Eco Cute ge-

naamd - geselecteerd; een CO2-warmtepomp die is ontwikkeld voor het produceren van grote hoeveelheden warm
tapwater. In het pand van Friese Poort
worden opleidingen voor zogeheten
uniformberoepen gegeven. Jongeren
worden er opgeleid tot beveiliger, handhaver of een baan bij Defensie.
Buikema: “Dat verklaart de noodzaak
van een aparte tapwatervoorziening. In
het kader van de opleidingen wordt hier
veel gesport, zowel binnen als buiten. In
totaal telt het gebouw 36 douches,
daarvan moeten er 18 gelijktijdig kunnen worden gebruikt. Vervolgens moet
de warmwatervoorraad binnen in een
lesuur van vijftig minuten weer op temperatuur zijn gebracht.”
INSTALLATIE
Die watervoorraad wordt opgeslagen in
twee buffervaten van respectievelijk vierhonderd en driehonderd liter. Deze vaten staan in de technische ruimte op de
bovenste verdieping van het pand, en
direct erboven staat de warmtepomp op
het dak. De leidinglengte tussen de
warmtepomp en de buffervaten is daardoor beperkt tot ongeveer tien meter.
De warmtepomp levert water van circa
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70 °C aan de buffervaten. Om het water
met die temperatuur te distribueren, zijn
de warmtepomp en de vaten aangesloten op een recirculatieleiding die langs
alle douchegroepen loopt. Volgens
Klaas Buikema verliep de installatie van
de warmtepomp volledig volgens plan:
“We zijn geen onverwachte verrassingen
tegengekomen; feitelijk gaat het hier om
een plug & play-installatie. In de allereerste plannen voor dit nieuwbouwpand
was naast de VRV voorzien in een zonneboiler-installatie die op het dak zou komen, precies op de plaats waar nu toch
voor deze warmtepomp is gekozen.
Daardoor was er voldoende ruimte op
het dak, en was ook de gewichtsbelasting van het systeem geen probleem.”
Het nieuwe gebouw van Friese Poort is
enkele maanden geleden opgeleverd en
inmiddels wordt volop gebruikgemaakt
van de douchevoorzieningen. Volgens
Buikema werkt de tapwaterinstallatie
naar behoren: “Er heeft zich nog geen
enkele storing voorgedaan, er is continu
voldoende warm water aanwezig en het
water heeft ook de juiste temperatuur.
Zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers zijn tevreden over het resultaat.” WP

NIEUW

De elektrische woonhuisinstallatie
Nu en in de toekomst
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 classificaties van onder andere:
de “All-electric” woning, “nul-energie” en de “autonome”
woning.

In het boek vindt u alles over:
Q

Comfort in en rondom de woning

Q

Benodigde basiskennis en basisvoorzieningen

Q

Veiligheid in en rondom de woning

Q

De (toekomstige) energievoorziening in een woning

Q

Nieuwe apparatuur en toepassingen in de woning

Q

Slimme meet- en schakeltechnieken

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

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is
bij de bouw en het ontwerp van woonhuizen.
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.

Samenwerken door BENG

Geveltechniek en
gebouwinstallatie
De eisen voor BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) voor nieuwe woningen
en utiliteitsbouw die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden, vereisen een betere afstemming tussen gevelbouwers en installateurs. Want een zeer goed geïsoleerde
gevel biedt ruimte aan een grotere diversiteit aan ventilatieconcepten. En gevels
met een lage isolatiewaarde beperken juist de keuze voor installateurs. Dat
zeggen gevelbrancheorganisatie VMRG en TVVL, een kennispartner in de
technologiesector.
TEKST: TIJDO VAN DER ZEE

Bij elke EPC-aanscherping (energieprestatiecoëfﬁciënt) moeten bouwers en leveranciers weer een tikkie beter hun
best doen om aan de energievereisten
te kunnen voldoen. De laatste aanscherping was in 2015 en bracht de
EPC terug tot 0,4. Veel producenten in
de gevelbranche beseften toen al dat je
dat doel wellicht beter sámen kunt bereiken, dan door naar elkaar te wijzen.
Een mooi voorbeeld van samenwerking
is het pilotproject bij een van de gebouwen van de TU Delft. In de nieuwe
integrale gevel zijn diverse functies, zoals ventilatie, koeling en verwarming samengevoegd tot één systeem waarmee
het gebruikerscomfort wordt gewaarborgd.

In de gevel zijn ventilatie, koeling en verwarming samengevoegd tot één systeem.
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DRIE EISEN
De BENG-eisen vertalen vanaf 2020
ruwweg naar een EPC van 0,2. Maar er
is een groot verschil met de EPC. De
EPC-berekening is een optelsom van
alle duurzame maatregelen aan een
woning of utiliteitsgebouw.
Daarentegen moet bij BENG worden

GEEN EILANDJES
Volgens VMRG en TVVL dwingen de eisen tot verdergaande samenwerking tussen gevelbouwers en installateurs. Danielle Dikhoff, Community Manager
Kennisontwikkeling bij TVVL: “BENG is
een reden om anders te gaan denken
over de traditionele concepten.” Henk
Zoontjens, Manager Technologie, Kwali-

teit en Kennis bij de VMRG, beaamt dat:
“Het zal moeten leiden tot meer samenwerking, minder eilandjes.” Daarom zijn
vorig jaar de TVVL Expertgroep Klimaattechniek en VMRG begonnen met een
gezamenlijk onderzoek naar de relatie
tussen BENG, de gevel en de klimaatinstallatie. Zoontjens vervolgt: “We kijken
hierbij naar de luchtdichtheid en de isolatiewaarde in relatie tot de verwarmings- en ventilatieconcepten. Bij welke
U-waarden en qv10-waarden is welk ventilatieconcept nog haalbaar?”
GEEN POTDICHTE WONING
Zoontjens kan zich best vinden in de
BENG-eisen, maar vindt wel dat goed
rekening moet worden gehouden met
het comfort voor de gebruiker. “Met
een groot, dicht gevelelement is die eis
gemakkelijk te halen. Maar bewoners
willen geen potdichte woning met een
heel klein raampje. De trend is juist
meer transparantie in woningen, met
veel licht en waarbij af en toe nog een
raampje kan worden opengezet.”
Waar Passive House volgens Zoontjens
focust op energie-efﬁciënte, voegt Ac-

tive House daar zaken aan toe als toetreding van natuurlijk licht en ventilatie.
“De wensen van de gebruiker staan
hierbij centraal. Ondertussen moeten
de leveranciers in de gevelbranche zich
gaan storten op innovaties. We kunnen
nu al kozijnen maken met een U-waarde
van 0,8 W/m²K. Maar eenvoudig is het
niet en het kost ook nog wel wat. En in
de toekomst zullen de eisen vast nóg
weer wat strenger worden. De proﬁelen
worden met kleine stapjes verbeterd
qua U-waarde, waarbij de systemen
steeds dieper worden en meer toevoegingen bevatten. Veel grotere stappen
kunnen worden gerealiseerd door actieve samenwerking met andere leveranciers van bijvoorbeeld glas, panelen,
zonwering en de installateurs. Innovatie
kan tot prachtige resultaten leiden.”
Als voorbeeld noemt Zoontjens het
pand van verhuisbedrijf Mondial
Movers in Alblasserwaard. “Dat heeft
een gevel die is voorzien van doorzichtige pv-panelen van Delftse start-up
Wellsun, die kunnen meebewegen met
de zon. “Prachtig is dat, al hangt er natuurlijk wel een prijskaartje aan.” WP

WEGENS SUCCES EXTRA
TRAININGEN WARMTEPOMPEN
SCHRIJF JE NU IN!
Trainingen Warmtepompen:
• F-gassen categorie 1 incl. Basis monteur warmtepompen
(blended)
• F-gassen categorie 2 incl. basis monteur warmtepompen
(blended learning)
• Warmtepompen - Basistraining voor monteurs
• Warmtepompen - Basistraining voor servicemonteurs
• Warmtepompen - Basistraining voor aspirant ontwerpers
• Lucht/lucht warmtepompen voor woningen
• Lucht/water warmtepompen voor woningen
• Individuele warmtepompen voor woningen en kleine
utiliteit
• Grondgebonden warmtepompen in de utiliteitsbouw
• Collectieve warmtepompen in woningen

Meer informatie?
Neem contact op met Roelof Robbertsen,
T. 06 - 53 71 61 75

Voor meer info of direct inschrijven ga naar www.opleidingscentrum-go.nl
Opleidingscentrum GOO in samenwerking
met Aeres Tech, Zandlaan 29, 6717 LN Ede

WWW.VAKBLADWARMTEPOMPEN.NL MAART 2018 WP 17

GEVEL

voldaan aan drie eisen: de energiebehoefte van een woning, de energiezuinigheid van de gebouwinstallaties én
het aandeel duurzame energie. Voor de
gevelbranche is vooral de energiebehoefte van een woning van belang.
Vooralsnog werkt de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) met
een maximaal toegestane waarde van
25 kWh/m².jr voor woningen en 50
kWh/ m².jr voor utiliteitsgebouwen.
Daarvoor zijn gevels nodig met een
zeer lage U-waarde (warmtedoorgangscoëfﬁciënt), en een zeer lage qv10waarde (luchtdoorlatendheid). In die
waarden zit wellicht nog wat speling,
want pas later dit jaar wordt ze deﬁnitief bepaald.

Nico van Leeuwen, Business
Developer bij ROVC.

Is installatiebranche klaar
voor energieneutraal?
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*
Als het aan de tweede kamer ligt mag
zelfs al vanaf 2019 bij wet een nieuwbouwwoning niet meer worden aangesloten op gas. De installatiebranche is
hier in ieder geval nog niet klaar voor.
Dat geldt zeker voor de kleine installateursbedrijven. Er dient met spoed een
inhaalslag 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
waterpomp 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 aan-
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tal zonnepanelen 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 installateurs met betrekking tot kennis en
vaardigheden. Maar nog belangrijker:
het vereist een andere denkwijze. Dit
geldt voor het installeren, in bedrijf stel-

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
warmtepomp moet hem ook iets zeggen, zodat de juiste vragen worden gesteld.
Ook verkopers en adviseurs hebben
voldoende kennis nodig. Zij moeten bijvoorbeeld kunnen beoordelen of een
woning voldoende geïsoleerd is voor
een warmtepomp, en welke variant 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 medewerkers versneld klaar te stomen, biedt modulair
opleiden uitkomst. Door middel van
korte trainingen 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.
Particulieren en zakelijke gebruikers
ontvangen een tegemoetkoming bij
de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en palletkachels.
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
bijgeschoold voor een energieneutraal
Nederland. WP

* Nico van Leeuwen is Business
Developer bij ROVC.

Er is een inhaalslag nodig bij de kleine installateursbedrijven.
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len, onderhouden én oplossen van
storingen. De traditionele cv-ketel
verbrandt aardgas, zodat het water in
kranen en radiatoren wordt verwarmd.
De warmtepomp haalt warmte-energie
uit grondwater of buitenlucht 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 praktijk vaak zie is dat grote installatiebedrijven hun medewerkers al klaargestoomd hebben voor deze verandering.
Hierbij hebben hun medewerkers de benodigde trainingen gevolgd. Veel kleinere installatiebedrijven en zzp’ers blijven
achter op deze ontwikkeling.

Gasloos wonen in 2050:
een haalbare ambitie?
Plannen voor een aardgasvrij Nederland

Er is veel over gesproken en inmiddels staat het vast: de komende decennia gaat
het aardgas in de ban. Hoewel het volgens critici een illusie is dat Nederland in
de komende decennia volledig fossielvrij wordt, is er een ontwikkeling in gang
gezet. Waar steekt de nationale overheid op in, hoe wordt dit lokaal opgepakt,
en voor Nederlanders misschien wel de belangrijkste vraag: wie gaat de transitie
van gas naar duurzaam betalen?
TEKST: BAS ROESTENBERG
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Eind februari kondigde de regering het
nationaal Klimaatakkoord aan, een
roadmap waarin staat hoe de energietransitie vorm wordt gegeven. Net als
bij het Energieakkoord uit 2013 gaat de
rijksoverheid in conclaaf met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en lagere overheden, om tot afspraken te komen over de manier
waarop de Nederlandse CO2-uitstoot
tot 2030 met 49 procent wordt teruggedrongen.
Overleg hierover wordt in vijf zogeheten ‘sectortafels’ gevoerd, waarbij per
sector (industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik) CO2-reductiedoelstellingen worden afgesproken. Eind dit
jaar moet er een deﬁnitief akkoord zijn,
dat vanaf 2019 wordt uitgevoerd.
TORENHOGE AMBITIES
Zonder twijfel is de transitie naar aardgasvrije verwarming een van de hoofd-

AANSLUITPLICHT
Duidelijk is dat op heel korte termijn
een ﬂinke omslag moet worden gemaakt. De vraag of het allemaal haalbaar is, zal moeten blijken, maar in ieder geval worden nu de eerste stappen
gezet.
Een kleine mijlpaal daarbij is de Wet
Voortgang Energietransitie, die onlangs
werd aangenomen in de Tweede Kamer. Hierin is opgenomen dat de gasaansluitplicht vervalt. Daarmee verdwijnt de plicht van een netbeheerder
om woningen op het gasnet aan te sluiten als de gemeente of vastgoedontwikkelaar daar om verzoekt. Wanneer
de nieuwe regeling in werking treedt, is
nog niet bekend, eerst moet de Eerste
Kamer zich er nog over buigen.
De kans bestaat dat dit nog in 2018 zal
gebeuren, zodat de aansluitplicht volgend jaar deﬁnitief vervalt. Dat zou tot
grote tevredenheid stemmen onder
netbeheerders, die al jaren van deze
plicht af willen. Een nieuwe gasaansluiting heeft een levensduur van ongeveer
veertig jaar; als over ruim dertig jaar
heel Nederland gasvrij moet zijn, levert
dat dus versnelde afschrijving en kapitaalvernietiging op.

GREEN DEAL
Netbeheerders roeren overigens al langer de trom als het om de energietransitie gaat, en niet alleen op eigen initiatief. In 2017 werd de Green Deal
‘Aardgasvrije wijken’ opgestart, waarin
netbeheerders, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 31 gemeenten samenwerken om de ontwikkeling
van aardgasvrije wijken te stimuleren.
Het is de bedoeling dat ze samen knelpunten uit de weg ruimen, bijvoorbeeld
op het gebied van wetgeving of ﬁnanciering, en bijdragen aan draagvlak onder de bevolking. Uiteindelijk moet de
kennis die binnen de Green Deal wordt
opgedaan worden ingezet voor een
nog op te richten Expertisecentrum
Warmtetransitie. Binnen deze Green
Deal is dus ook een groot aantal ge-

Het gasloos maken
van woningen levert
de typisch Nederlandse vraag op: ‘Wie
gaat dat betalen?’
meenten actief. Ondank de aangekondigde ‘regie vanuit de rijksoverheid’ geven ze vooralsnog vooral zelf invulling
aan de manier waarop ze hun wijken
aardgasvrij willen maken. Drie voorbeelden ter illustratie:
1. Amsterdam
Van de ongeveer 430.000 woningen
in Amsterdam zijn er 350.000 zijn aangesloten op het gasnet. De meeste van
de overige 80.000 staan in nieuwbouwwijken die, een enkel project uitgezonderd, zijn aangesloten op stadsverwarming. Naast het bestaande
stadswarmtebeleid voor nieuwbouw
wordt in Amsterdam inmiddels ook uitvoerig gesproken over het gasloos maken van bestaande woningen.
De insteek van de gemeente is daarbij
‘techniekvrij’: het doel is belangrijker
dan de manier waarop het gebeurt.
Vanuit die gedachte is ook een nieuwe
subsidieregeling opgezet. Sinds september 2017 kunnen Amsterdammers
tot 5.000 euro subsidie krijgen als ze
hun woning van het gasnet koppelen,
of tot 8.000 euro als het resultaat Nulop-de-meter is. Daarbij maakt het niet
uit of ze vervolgens voor stadswarmteaansluiting, een warmtepomp of infraroodpanelen kiezen. De vijf miljoen
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GASLOOS

onderwerpen op de agenda van de
‘Gebouwde omgeving’-tafel. In het regeerakkoord van Rutte III werd eerder
al een voorzet op de ambities gegeven:
aan het einde van deze kabinetsperiode moeten minimaal 30.000 aardgasvrije of ‘aardgasvrij-ready’ woningen zijn
gerealiseerd.
Een belangrijke rol daarbij wordt vervuld door lagere overheden: het kabinet maakt als ‘regisseur’ afspraken met
gemeenten over de manier hoe ze een
‘aardgasvrije omgeving’ gaan realiseren. 2050 geldt daarbij als ijkpunt: in
dat jaar moeten alle wijken in Nederland van het gas zijn afgesloten.
Nu is 2050 nog 32 jaar van ons verwijderd, maar een simpele rekensom leert
dat het een torenhoge ambitie is. Uit
onderzoek van Natuur & Milieu bleek
afgelopen jaar dat twee van de drie woningen die de komende jaren worden
gebouwd, ‘gewoon’ nog op het gasnet
worden aangesloten. Dat zijn gemiddeld zo’n duizend woningen per week
die aan het gas gaan. Om de 2050-ambitie van het kabinet te halen, moeten
echter duizend woningen van het gas
worden afgekoppeld: en dan niet per
week, maar per dag.

GASLOOS

euro in de subsidiepot is genoeg voor
het omturnen van een paar honderd
woningen. Daarmee lijkt het vooral een
symbolisch middel, al is het wel onderdeel van een breder pakket om bewoners voor te bereiden op een gasloze
toekomst. Zo werd begin maart een gemeentelijke bewustvormingscampagne
rond dit onderwerp gestart.
2. Rotterdam
De gemeente Rotterdam telt ongeveer
310.000 woningen, waarvan er 263.000
op aardgas zijn aangesloten. Om dit
aantal in 2050 tot nul terug te brengen,
moeten jaarlijks gemiddeld 8.000 woningen worden afgekoppeld. Net als
Amsterdam zet Rotterdam daarbij voor
een belangrijk deel in op stadswarmte,
niet alleen voor nieuwbouw maar ook
voor bestaande bouw.
Daarbij richt de stad zich in eerste instantie minder op woningbezitters en
meer op woningcorporaties. De gemeente werkt samen met Nuon, Eneco,
Stedin en een aantal van die woningcorporaties om te onderzoeken hoe de
transitie moet worden vormgegeven.
Drie jaar geleden werd in dat kader een
proefgebied met twee woonwijken aangewezen die worden overgezet op
stadswarmte. Daarnaast is vorig jaar

Onbekendheid
met ‘gasloos’
In een onderzoek waarbij installatiebedrijf Feenstra vorig jaar
duizend Nederlanders liet ondervragen, gaf 37 procent aan niet
te weten wat met ‘aardgasloos
wonen’ wordt bedoeld. 12 procent stelde er geen vertrouwen
in te hebben, en 17 procent zei
‘tegen’ te zijn. Verder bleek dat
de meeste ondervraagden weinig urgentie zien in het afstappen van aardgas. Slechts 26 procent van de respondenten stelde
zo snel mogelijk te willen overstappen (‘binnen een tijdsbestek
van twintig jaar’). 41 procent gaf
aan te willen overstappen binnen
een tijdspad van dertig tot veertig jaar, voor 17 procent van de
ondervraagden mag het nog wel
veertig tot vijftig jaar duren, en 4
procent wil het hoe dan ook niet.

gestart met de samenstelling van een
‘wanneerkaart’. In die kaart wordt ingetekend wanneer er grote werkzaamheden aan het energienet of het riool zijn
gepland, zodat het gasloos maken van
straten daar op kan worden afgestemd.
In Rotterdam mag een straat namelijk
maar één keer per vijf jaar worden opgebroken. Inmiddels is de gemeente
net als Amsterdam een bewustvormingscampagne voor de bewoners gestart. Gezien de stadswarmte-insteek
van de gemeente is het overigens opmerkelijk dat daarbij evenveel aandacht
uitgaat naar all electric (warmtepomp)
oplossingen als naar stadswarmte.
3. Utrecht
Van de ongeveer 175.000 woningen in
Utrecht zijn er ruim 130.000 aangesloten op aardgas. Bij het aardgasvrij maken van deze woningen kiest Utrecht er
nadrukkelijker voor om bewoners te betrekken. De gemeente uit al langer de
wens dat nieuwe woningen niet meer
op aardgas worden aangesloten, maar
stelt dat men in veel gevallen nog
steeds gebonden is aan de aansluitplicht - die binnenkort hoogstwaarschijnlijk vervalt. Met betrekking tot de
bestaande voorraad wordt OvervechtNoord als voorbeeldproject naar voren
geschoven. In deze wijk met ongeveer
7.000 woningen heeft 83 procent een
aardgasaansluiting. Een groot deel van
het leidingwerk daarvan moet de komende jaren worden vervangen, maar
de gemeente en de netbeheerder beschouwen dat als toekomstige kapitaalvernietiging. Er zijn daarom concrete
plannen ontwikkeld om de hele wijk gefaseerd van het gas te halen, zodat alle
woningen in 2030 zijn aangesloten op
stadsverwarming of voorzien van een
warmtepomp.
FINANCIERING
Het gasloos maken van woningen levert
niet alleen beleidsmatige discussies op,
maar ook de typisch Nederlandse vraag
‘Wie gaat dat betalen?’. Daarbij gaat
het niet zozeer om de paar honderd
euro ‘afkoppelboete’ die netbeheerders
berekenen voor het afkoppelen van een
woning; dat is hooguit een principezaak.
De overstap naar een alternatieve energievoorziening is in ﬁnancieel opzicht
veel interessanter: de kosten van aansluiting op een warmtenet lopen richting de tienduizend euro per woning,
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en de ombouw van een huis naar allelectric kan tienduizenden euro’s kosten. Dat roept de vraag op wie er voor
die transitie gaat betalen. Begin dit jaar
ontstond commotie rond dit onderwerp, naar aanleiding van onderzoek
dat bureau Ecorys had uitgevoerd in
opdracht van Milieudefensie.
Uit dat onderzoek bleek dat de eigenaar van een bestaande ‘gemiddelde’
rijtjeswoning 18.000 euro kwijt is als hij
zijn woning voorziet van een warmtepomp en de nodige extra isolatie. Volgens Ecorys zullen met name de lagere
en middeninkomens met een koophuis
op plekken waar geen collectieve oplossing is, de komende jaren veel moeten investeren.
Subsidies dekken maar een klein deel
van die kosten, en bovendien is er lang
niet genoeg subsidiegeld om hierin te
voorzien. Conclusie: mocht de overheid
als onderdeel van de 2050-doelstelling

GASLOOS
verplichte verduurzaming opleggen aan
huiseigenaren, dan zullen grote groepen huiseigenaren in ﬁnanciële problemen komen, tenzij de overheid bijspringt.
KLIMAATAKKOORD
Over de vraag of en op welke manier
de overheid bij zal springen, laat het
kabinet echter nog weinig los. “Dat
moet duidelijk worden in het nieuwe klimaatakkoord’’, stelde CDA-Kamerlid
Agnes Mulder in een artikel in het Algemeen Dagblad. “Het gaat om de hele
woningvoorraad tot 2050. Om nu het
prijskaartje van die 18.000 euro erop te
plakken vind ik nog te vroeg. Dit zijn
nog schattingen.”
Overigens wordt in het huidige regeerakkoord wel gesproken over de optie
van ‘gebouwgebonden ﬁnanciering’.
Daarbij gaat het om leningen die worden gekoppeld aan de woning. Het

voordeel van zo’n constructie, die juridisch ingewikkeld ligt, is dat een lening
een veel langere looptijd kan krijgen
dan als hij wordt gekoppeld aan de eigenaar. Met de lening kunnen maatre-

gelen worden geﬁnancierd die voor
een besparing op energiekosten zorgen, zodat met dat geld de lening en
bijkomende rente worden afgelost. WP

Waarom stadswarmte?
Er zijn verschillende alternatieven waartussen kan worden gekozen bij het afscheid van fossiele verwarming. Woningen kunnen worden aangesloten op
stadswarmte, infraroodpanelen zijn een optie, en uiteraard kan worden gekozen
voor een lucht/water- of water/water-warmtepomp. Vaak bepalen de bouwkundige omstandigheden wat de beste optie is, maar ook andere factoren spelen
een rol, Zo hebben verschillende gemeenten contractuele afspraken over de afname van stadswarmte. Soms leidt dit tot koppelverkoop, waarbij bouwvergunningen samengaan met verplichte afname van stadswarmte. De laatste jaren
heeft dit tot steeds meer klachten en zelfs rechtszaken geleid: niet alleen vanwege het ontnemen van keuzevrijheid en vanwege ondoorzichtige tarieven,
maar ook omdat er soms gerede twijfel is aan het ‘groene’ karakter van stadswarmte. Zo wordt het stadswarmtenet in Amsterdam, waar veel nieuwbouwwoningen in ‘aardgasvrije’ wijken op zijn aangesloten, deels gevoed door de elektriciteitscentrale in Diemen - die met aardgas wordt gestookt.
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Wennen aan warm water
van 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
“In alle nieuwe woningen is de warmtevraag minimaal, dus de capaciteit van
de warmtepomp 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 consument 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

Nadeel van de warmtepomp is dat je niet
over een constante stroom van warm water beschikt.

ook wennen. Als het warm water uit het
boilervat 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 stemmen op het
gebruik. Dat betekent dat je als bouwer
moet anticiperen, 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 rijwoning voor een warmtepompboiler van 150 liter. Kranenburg: “Voor
een gezin van vier personen is dat 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
honderdenvijftig liter voor een eengezinswoning beperkt. “Maar het is lekker
goedkoop en om die reden wordt het
nog veel toegepast in de woningbouw.
Normaal gesproken zou ik voor een
dergelijke woning altijd voor minimaal
tweehonderd liter kiezen.”
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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 warmwatercapaciteit 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 inderdaad dat je niet over een
constante stroom van warm water beschikt.” En zelfs dat nadeel is beperkt,
vindt Van Coolwijk. “Als je een warmtepompsysteem 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 verzinnen. In appartementengebouwen zie je bijvoorbeeld
dat er bij het gebruik van een wko-systeem voor ruimteverwarming en koeling
in iedere woning afzonderlijk een boosterwarmtepomp met een boiler wordt
geïnstalleerd om tapwater te maken van
60 °C. Of dat warmte uit het warmtenet
gebruikt wordt voor het warm tapwater

GROTERE BOILER
Een andere oplossing is een veel grotere boiler installeren, maar daar is
Heijboer niet enthousiast over. “Een
grotere boiler vergt extra ruimtebeslag
omdat deze naast de warmtepomp
moet worden geplaatst. Verder wil je
juist energie besparen en dan is het ongunstig om telkens grote hoeveelheden
water te moeten verwarmen. Het is veel
handiger om een knop op de installatie
te zetten waarmee je via de warmtepompfunctie 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 warmtepompsysteem, erg inefﬁciënt.” Ook Kranenburg
vindt elektrische boilers en doorstroomverwarmers geen duurzame oplossingen. “Het gebruiken van elektriciteit
voor verwarming van water is niet gunstig. Je kunt dat natuurlijk wel optimaliseren, maar het blijft veel inefﬁciënter
dan het verwarmen met een warmtepomp.” Het dimensioneren van een
warmtepomp op het benodigde vermogen voor tapwater is volgens Van
Coolwijk niet slim. “Je hebt hierdoor
een warmtepomp nodig van een hoog
vermogen, dat is duur en bovendien
kunnen warmtepompen niet goed tegen constant aan- en uitschakelen.”
VOORLICHTING
Veel problemen met warm tapwater kunnen volgens Kranenburg voorkomen worden. “Als wij een woning opleveren, informeren we de mensen over de

hoeveelheid warm tapwater.”
Daarnaast is het belangrijk dat de installatiesector op de hoogte is van de
mogelijke oplossingen 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 installateurs 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 meerdere badkamers kan
een boilervat van vijfhonderd 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 hoeveelheid warm tapwater voor
veel mensen een tegenvaller is, snapt
Kranenburg goed. “Maar als we duurzamer willen leven, heeft dat wel conse-

TECHNIEK

terwijl de woning door wko of warmtepompen verwarmd wordt.”
Een goedwerkende oplossing om de
warmwatercapaciteit te vergroten, is
volgens Heijboer de douche-wtw.
“Hiermee vergroot je de capaciteit zonder extra energie te gebruiken. Een andere oplossing is de keuken los te koppelen van de warmtepompboiler en
daar een Quooker 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.”

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

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. WP

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 warmtepompen 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.
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Remeha heeft een nieuwe range all electric-warmtepompen voor de woningbouw gelanceerd.

Meerdere routes naar duurzame toekomst:

‘De energietransitie moet
integraal plaatsvinden’
Remeha in Apeldoorn staat vooral bekend als producent van hr-ketels. Inmiddels
behoren ook warmtepompen hybride- en zonlichtsystemen tot het assortiment. In
de visie van het bedrijf worden die belangrijk, maar dat geldt ook voor gasketels,
maar dan wel gestookt met schoon gas.
TEKST: UKO REINDERS EN HARMEN KAMMINGA

Ondernemer Gerard van Reekum verhandelde ongeveer een eeuw geleden
in ´Van Reekum´s Metaal Handel´ onder
meer stalen buizen en ﬁttingen voor de
verwarmingsindustrie. In de jaren dertig
begon de productie van oliekachels. Na
de gasvondst bij Slochteren, richtte Remeha zich aanvankelijk vooral op de
productie van grotere cv-installaties
voor de utiliteitsbouw. De laatste veer-

tig jaar werd het bedrijf ook een belangrijke speler in de particuliere markt
voor hr-ketels. Volgens Idse de Wit, manager business development bij Remeha, is nu ongeveer een op elke drie in
Nederland geplaatste hr-ketels er een
van Remeha. Maar nu de energietransitie in volle gang is, moeten de bakens
weer verzet worden. Net als dat in de
jaren zestig bij de overstap op aardgas
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gebeurde. Over hoe het bedrijf dat oppakt en hoe de toekomst er in de ogen
van Remeha gaat uitzien beantwoordt
Itse de Wit tien vragen.
Nederland wil van het aardgas af.
Hoe is dat vooruitzicht voor een
grote producent van gasgestookte
cv-installaties?
“Remeha is voorstander van het snel

Een volledig CO2-neutrale gebouwde
omgeving in 2050. Hoe realistisch is
dat scenario?
“Daar hebben wij als Remeha goed
naar gekeken en geconcludeerd dat het
mogelijk is. Maar daarvoor heb je wel
alle energiedragers nodig. Dus zowel
elektriciteit, warmte als gas. En al die
energiedragers moeten dan van duurzame oorsprong zijn. Wij geloven niet
in alleen maar helemaal elektriciteit.”
Waarom niet alleen all electric?
“All electric is alleen duurzaam als alle
elektriciteit ook duurzaam wordt opgewekt. Dat is niet het geval op het moment dat zon en wind niet beschikbaar

zijn. Bovendien is er in de winter vijf
keer meer energie nodig in de gebouwde omgeving dan in de zomer. Daarom
is energieopslag essentieel om de seizoensverschillen op te vangen. Elektriciteit is niet geschikt om grote hoeveelheden energie over langere tijd op te
slaan. Het is op dit moment ook helemaal nog niet mogelijk om voor onze
gehele energievraag voldoende stroom
op te wekken en te verdelen. All electric is een goede oplossing voor speciﬁeke situaties.”
Hoe gaat dat er uit zien?
“We gaan naar een eindbeeld dat veel
gefragmenteerder is dan we nu gewend zijn. We gaan grote verschillen
zien tussen bestaande bouw en nieuwbouw, tussen lokale en centrale energieopwekking, tussen bestaande en
toekomstige infrastructuur. Bedenk dat
daarbij het besluitvormingskader op dit
moment nog totaal ontbreekt. Het enige dat we weten is dat die besluitvorming op het niveau van lagere overheden, gemeentes en provincies, zal gaan
plaatsvinden. Maar waar komt straks de
rekening terecht? Zulke vragen zijn veel
meer bepalend voor de toekomst, aangezien technisch veel mogelijk is.”

INTERVIEW

terugbrengen van fossiele brandstoffen
om CO2 te besparen. Remeha heeft
een breed portfolio voor alle energiedragers, dus zowel all electric- als gasoplossingen. Wij vinden het belang om
aan te geven dat het hierbij om schoon
gas gaat en niet om fossiel aardgas. De
bestaande infrastructuur is in goede
staat en geschikt om grote hoeveelheden duurzaam opgewekte energie op
te slaan en te distribueren. Dus in de
gebouwde omgeving zal zowel warmte
als elektriciteit als gas toegepast worden. Voor al deze energiedragers geldt
dat deze duurzaam zijn, dus fossiel vrij.”

Itse de Wit van Remeha.

De gasgestookte installaties blijven
dus belangrijk.
“Remeha is continu bezig met innoveren en verduurzamen van het portfolio.
Wij vinden het belangrijk om het systeem integraal te benaderen. Het gaat
niet alleen om de installatie, maar juist
ook waar deze energie vandaan komt.
Het gaat om reductie van CO2 van bron
tot gebruiker. De enige manier die echt
werkt is een energietransitie die integraal plaatsvindt. Je kunt niet alleen
maar kijken naar deelgebieden. Ook in
een CO2-neutrale omgeving zullen gasgestookte installaties (schoon gas) toegepast worden. Hiervoor zijn meerdere
mogelijkheden.”

Remeha heeft een breed portfolio voor alle energiedragers, dus zowel all electric- als gasoplossingen.
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INTERVIEW

Komen er volgens u mogelijkheden
voor energieopslag aan?
“Voor de opslag van energie op de korte termijn (uren en dagen) zijn batterijen geschikt. Maar wil je energie opslaan
voor een langere termijn (maanden, seizoenen) dan zien de onderzoekers maar
twee duurzame mogelijkheden: synthetisch natural gas (SNG) en waterstof
(H2). Bij Power-to-Gas wordt via elektrolyse water omgezet in waterstof en
zuurstof. Waterstof kan direct worden
gebruikt in de industrie- of transportsector. Als aan waterstof CO2 wordt
toegevoegd, bijvoorbeeld uit biomassa, kan er synthetisch gas (ook wel circulair gas genoemd) worden gemaakt.
Dit gas kunnen we gebruiken of opslaan voor later gebruik. De huidige infrastructuur kan hiervoor worden ingezet en dus ook behouden blijven. We
geven onze gasinfrastructuur een nieuwe functie en een tweede leven. Het is
dus niet nodig om de huidige infrastructuur af te schrijven en onnodige
investeringen te doen.”

Kunnen we nog wat leren van andere
landen?
“Zeker, we doen er verstandig aan om
ook te kijken naar wat er om ons heen
gebeurt. Nederland is een piepklein
vlekje op de wereld. In Duitsland wordt
inmiddels zeventwintig procent van de
elektriciteit duurzaam opgewekt.
Daar is het nu al lastig om de stabiliteit
in het systeem te houden. Dus wat zie
je in Duitsland nu gebeuren? Daar
draaien nu ongeveer veertig power to
gas-projecten om een stuk balancering
en opslag te gaan regelen.
Dat is complexe materie, want ook het
regulatoire kader moet anders gaan
worden. De discussie gaat niet alleen
om techniek. All electric is een prima
oplossing voor een gedeelte van de
markt. Het zal naar ons idee wel ergens
tussen de twintig en vijftig procent uitkomen. Je hebt het zeker nodig. Maar
je hebt ook warmte nodig - en daar heb
je ook nog een uitdaging, want hoe
zorg je dat op termijn je warmte fossielvrij is? Want van fossiel gas moeten we

In 1945 zag bij Van Reekum´s Metaal Handel (Remeha) de eerste op olie- en cokes
gestookte staande verwarmingsketel het levenslicht. De constructie van deze Olco maakte
het mogelijk om met een kleine aanpassing tussen cokes en olie als brandstof te wisselen.
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af. Dat moeten we verduurzamen.”
Ondertussen neemt de vraag naar
warmtepompen toe?
“Dat zien we inderdaad. Daarom lanceert Remeha een volledig nieuwe
range all electric-warmtepompen voor
de woningbouw. Ons zusterbedrijf
heeft sinds 2006 al meer dan 130.000
van deze warmtepompen verkocht.
Frankrijk bijvoorbeeld, is met al die
kerncentrales nu al veel meer dan Nederland een typisch elektriciteitsland.
Daar zijn die warmtepompen al veel
langer populair. Voor ons is nu het moment om ook in Nederland door te
pakken. Voorlopig worden in Nederland jaarlijks nog zo’n vierhonderdveertigduizend cv-ketels vervangen. Het
aantal warmtepompinstallaties dat
wordt geplaatst bedraagt minder dan
tien procent van dat aantal. Wij verwachten een toename. ”
Zijn installateurs voldoende bedreven
in het installeren van warmtepompen?
“Je ziet nog wel koudwatervrees. Installateurs moeten beseffen dat bij een
warmtepomp de warmtelast erg van
belang is. En in sommige speciﬁeke gevallen, bij split units, heb je een F-gassen-certiﬁcaat nodig.”
“Met de huidige goede markt voor bestaande klimaat- en koeltechniek, is het
een uitdaging om genoeg installateurs
met voldoende kennis van warmtepompen op te leiden. Ook in de markt van
de meer traditionele techniek komt de
installatietechniek nu al handen te kort.
Het is van belang om te blijven te ontwikkelen.”
In hoeverre blijft Remeha ook cv-ketels doorontwikkelen?
“Daar blijven we jaarlijks verbeteringen
in aanbrengen. Zo werken we nu aan
het perfectioneren van het voorspellen
van de predictive maintainance. Wij
denken graag in systeemoplossingen.
Alle apparaten kun je los kopen. Maar
als je onze producten koopt, kun je die
allemaal in elke conﬁguratie aan elkaar
knopen. Daarbij kunnen wij onze directe klanten, de installateurs, adviseren in
deze complexe materie. Dat is met het
complexer worden van de materie in de
toekomst ook steeds meer een rol voor
ons. Het gaat om de best passende oplossing per situatie.” WP
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Maak er werk van!
PROBEER GRATIS!

Roelof Robbertsen (Aeres Tech):

INTERVIEW

“Kennis over warmtepompen schiet vaak tekort”
Bij de energietransitie spelen warmtepompen en installateurs een belangrijke rol.
Dit is het thema van een serie mini-interviews met Roelof Robbertsen, accountmanager en trainer bij opleidingscentrum GO0. In dit eerste deel gaat hij in op de
huidige stand van zaken van kennis en vaardigheden bij installateurs.
TEKST: BAS ROESTENBERG
Gezien de opmars van de warmtepomp zal het vast storm lopen, qua
cursusaanmeldingen.
“Het aantal aanmeldingen groeit inderdaad. Toch blijft een grote groep installateurs achter, en ik verbaas me over
het beperkte aantal dat een F-gassencursus volgt.”
Sommige warmtepompleveranciers
beschikken zelf over certiﬁcering. Bij
verkoop van een warmtepomp
plaatst de installateur hem en stelt de
leverancier hem in bedrijf. Prima oplossing toch?

Roelof Robbertsen.

“Dat zou je denken. Maar wat gebeurt
er bij een storing en de eventueel daarop volgende reparatie? Dan belt de
eindgebruiker de installateur die de
warmtepomp verkocht, maar die mist
het certiﬁcaat om met koudemiddel te
mogen werken. Dat levert dus ellende
voor de eindgebruiker op. Met de toenemende vraag naar warmtepompen is
kennisgebrek een serieus probleem.”
Die term ‘kennisgebrek’ hoor je vaak.
Zijn installateurs zo onwillig? Ze hoeven alleen maar wat nieuwe techniek
onder de knie krijgen.
“Veel installateurs zijn van goede wil
maar beseffen onvoldoende dat een
warmtepomp fout- en inregelgevoeliger is dan een hr-ketel. Op de VSK
sprak ik verschillende installateurs die
onderkennen dat warmtepompen de
toekomst hebben, maar eigenlijk niet
goed weten wat dit in installatietechnisch opzicht betekent. Er zijn ook installateurs die warmtepompen aanbieden zonder er voldoende kennis voor in
huis te hebben. Dat vertaalt zich naar
de praktijk.”
Kun je daar een voorbeeld van geven?
“Ik kwam bij mensen thuis die een verwarmingssysteem voor hun afgesloten
serre wilden. Hun installateur adviseerde een warmtepomp, terwijl een inverter-airco er prima zou voldoen en goedkoper is. Installateurs moeten gaan
leren om het ‘brede’ verhaal te vertel-
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len. Een hybride warmtepomp kan een
prima oplossing voor bestaande woningbouw zijn, maar daarbij moet je wel
melden dat het een tussenoplossing
is.”
Wat adviseer je installateurs die voor
het eerst met de vraag naar warmtepompen worden geconfronteerd?
“Je moet niet onderschatten welke kennis er over warmtepompen nodig is.
Het is veel meer dan alleen ‘aanvoer/
afgifte aansluiten en de stekker in het
stopcontact steken’. De fabriek weet
niet onder welke omstandigheden hun
warmtepomp wordt geplaatst; het apparaat is niet op maat geleverd. Leid
jezelf daarom op, volg cursussen, zowel
over warmtepomptechniek als voor een
F-gassencertiﬁcaat. Dat is een investering, maar uiteindelijk loont het omdat
je jezelf onderscheidt.”
Wat zijn de grootste inhoudelijke
struikelblokken waar mensen tijdens
een cursus tegenaan lopen?
“Om een goed onderbouwd advies te
geven, moet je verder kijken dan alleen
naar de techniek, en bijvoorbeeld de
voor- en nadelen van lucht/water- en
bodemgebonden systemen kunnen uitleggen. Dat merk je ook bij cursisten, zij
hebben moeite om zich in een goed
ontwerp te verdiepen. Bij warmtepomptechniek komt veel meer kijken,
en dat vergt dat je soms even moet
doorbijten.” WP

AQUAREA MONO-BLOC
ALLES IN EEN BUITENUNIT

AQUAREA
• 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
    
     

Warmtepompen in de
spotlight op VSK 2018
Volop ontwikkelingen in koudemiddelen,
temperatuurbereik en efﬁciëntie

Warmtepompen trokken veel bekijks op de VSK, zoals bij Nathan.

Op de VSK 2018, de vakbeurs die begin februari
in Utrecht plaatsvond,
stonden warmtepompen
overduidelijk in het middelpunt van de belangstelling. Dat was niet alleen het geval bij
exposanten, die ze prominent in hun stand
plaatsten, maar ook bij
bezoekers die hongerig
waren naar kennis over
warmtepompen. Ze konden zien dat warmtepompen nog volop in ontwikkeling zijn, zoals met
milieuvriendelijkere koudemiddelen, een hoger
temperatuurbereik en efﬁciëntieverbetering.
TEKST: UKO REINDERS

De Alira LWDV van alpha innotec, waarmee Nathan Systems de VSK-Award Publieksprijs
in de wacht sleepte.
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Een van de meest vernieuwende
warmtepompen op de VSK was de
Alira LWDV van alpha innotec,
waarmee Nathan Systems de VSKAward Publieksprijs in de wacht sleepte. Dit is de eerste modulerende lucht/
water warmtepomp die werkt op het
natuurlijk koudemiddel propaan. De
Global Warming Potential (GWP) en de
Ozon Depletion Potential (ODP) van

VAKBEURS
De Versati II+ serie is uitgerust met een tweetrapscompressor
waardoor de maximale watertemperatuur op 60 0C uitkomt.

D ONE@yourhome, een energiemodule, voorzien van een
warmtepomp, boiler en buffervat voor particuliere woningen.

propaan is hierbij nagenoeg nul. Dat
maakt de nieuwe warmtepomp op het
gebied van koudemiddelen een stuk
duurzamer dan de meeste andere met
HFK’s gevulde warmtepompen, die bij
lekkages wel schadelijk zijn voor de atmosfeer. Vanwege hun hoge GWPwaarde geldt een quotumregeling voor
HFK’s waardoor beschikbare volumes
op de markt steeds kleiner worden en
de prijzen enorm stijgen.
Naast het gebruikte natuurlijke koudemiddel is ook de warmteproductie van
de LWDV baanbrekend. De warmtepomp kan 70 0C een aanvoertemperatuur leveren die vergelijkbaar is met de
traditionele gasketels. Het voordeel is
dat de warmtepomp één-op-één een
cv-ketel kan vervangen, zonder dat er
extra isolatie of andere afgiftesystemen
nodig zijn. Volgens Nathan kunnen
woningen hierdoor sneller en betaalbaarder van het gas af worden gehaald.
De doorbraak zal echter mede bepaald
worden door het energiegebruik, de
aanschafkosten en de acceptatie van
de vrij forse omvang van de nieuwe
warmtepomp.
STABILITEIT
Gree presenteerde op de VSK de Ver-

De nieuwe WPU5, oftewel de vijfde generatie
water/water Warmte Pomp Unit van Itho Daalderop.

sati II+ serie. Die is uitgerust met een
tweetrapscompressor waardoor de
maximale watertemperatuur 60 oC is
geworden. Bij voorganger Versatie IIserie die nog steeds leverbaar is, is dat
55 oC. Met de hogere watertemperatuur is de +serie beter geschikt voor
warm tapwater.
De nieuwe serie zorgt ook voor een
grotere stabiliteit bij buitentemperaturen
ver onder het vriespunt. De warmtepompen worden standaard met het koudemiddel R32 geleverd. Dit koudemiddel
heeft een veel lagere GWP-waarde dan
het traditionele R410A. De warmtepompen kunnen indien gewenst ook nog
met dit koudemiddel gevuld worden.
OPLOSSINGEN
BESTAANDE WONINGEN
Meerdere leveranciers richtten zich op
warmtepompoplossingen voor bestaande woningen, zoals Daikin. Het bedrijf
presenteerde de Altherma Add-On die
samen met intelligente aansturing een
combinatie kan vormen met een bestaande cv-ketel, waarbij steeds de beste afweging wordt gemaakt of de ketel
dan wel de warmtepomp de verwarming voor haar rekening neemt.
Itho Daalderop presenteerde op de

VSK de nieuwe WPU5, oftewel de vijfde
generatie water/water Warmte Pomp
Unit. Dit is een doorontwikkeling van de
vierde generatie. Een van de verbeterpunten is het design waarbij de unit aan
de voorkant te openen is wat de servicebeurten vereenvoudigt. Het bronsysteem maakt verder geen gebruik van
glycol wat volgens een deskundige van
het bedrijf het rendement van de warmtepomp verhoogt.
Ook OSH introduceerde in Utrecht een
nieuw water/water-systeem: de ONE@
yourhome. Dit is een energiemodule,
voorzien van een warmtepomp, boiler
en buffervat voor particuliere woningen.
Volgens het bedrijf is er behoefte aan
een warmtepompsysteem voor particulieren. En ook aan systemen waar installateurs verder geen omkijken naar hebben. Ze moeten alleen zorg dragen voor
het afgiftesysteem; de rest wordt door
OSH opgepakt, inclusief de bodembron. De leverbare capaciteiten van dit
water-watersysteem gaan van 6 tot en
met 20 kW. De module is voorzien van
geïntegreerde passieve koeling, wat
geen losse koelmodule nodig is. Over
een paar maanden komt er een modulerende versie op de markt, waardoor
het buffervat overbodig wordt. WP
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KENNIS

Herziening Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)
Op 31 januari heeft de Europese ministerraad een herziening van de
EPBD aangenomen. Dat meldt de
NVKL. In april vindt de stemming
plaats in het Europees Parlement,
waarbij de voorgestelde wijzigingen
naar verwachting zullen worden aangenomen.
Daarna volgt ofﬁciële publicatie en kunnen de lidstaten aan de slag met implementeren in de nationale wetgeving.
Pas wanneer de wijzigingen worden opgenomen in Nederlandse wetgeving
gaan ze in Nederland gelden. De EPBD
is in 2010 in het leven geroepen om de
energieprestaties van gebouwen te verbeteren.
De volgende relevante wijzigingen zijn
voorgesteld:
Artikel 2: NIEUW
• De lidstaten worden verplicht om nationale renovatie- en investeringsplannen op te stellen voor de lange termijn (2050), gericht op het verbeteren
van de energieprestaties en het verlagen van fossiel brandstofverbruik.
Artikel 9: AANGEVULD
• In 2020 wordt de ‘smart readiness indicator’ (SRI) toegevoegd aan de Eu-

Agenda
17 - 19 april
Building Holland
Plaats: Rai Amsterdam
Informatie: www.buildingholland.nl
11 - 13 september
Installatie en Elektro Vakbeurs
Plaats: Evenementenhal Hardenberg
Informatie: www.evenementenhal.nl
9 - 11 oktober
Installatie en Elektro Vakbeurs
Plaats: Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch
Informatie: www.energievakbeurs.nl
16 - 18 oktober
Chillventa
Plaats: Messezentrum Nürnberg
in Duitsland
Informatie: www.chillventa.de

ropese database voor energielabelling. De introductie van de SRI is
nodig om op uniforme wijze te bepalen in welke mate een gebouw in
staat is om zelfsturend te zijn, te interacteren met zijn gebruikers en vraaggestuurde diensten te verlenen. De
invoering van de indicator is optioneel voor lidstaten en de samenhang
met nationale energielabelling is nog
onduidelijk.
• Nieuw gebouwde gebouwen moeten
voorzien zijn van gebouwbeheersystemen waarbij de temperatuurregeling
geautomatiseerd moet plaatsvinden.
In bestaande gebouwen moet dergelijke apparatuur zijn geïnstalleerd
wanneer de warmteopwekkers worden vervangen. Voor beide eisen
geldt dat e.e.a. technisch en economisch haalbaar moet zijn.
Artikel 15: VERVANGEN
• De aircokeuring gaat gelden voor airconditionings- en klimaatsystemen
met een minimaal totaal opgesteld
vermogen vanaf 70kW, in plaats vanaf
12kW.
• Er zal een haalbaarheidsstudie gedaan worden naar de mogelijkheid tot
inspectie van standalone-ventilatiesystemen.
• Alternatieven voor inspecties (bijv. ad-
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visering) zijn rechtsgeldig mits het bewezen is dat ze hetzelfde effect bereiken als inspecties.
• Niet-residentiële gebouwen (bijv. utiliteitsgebouwen) met een airconditioning of klimaatsysteem (vermogen:
>290kW) moeten vanaf 2025 voorzien
zijn van een gebouwbeheersysteem,
mits technisch en economisch haalbaar.
De NVKL zal op korte termijn in overleg
gaan met het ministerie van BZK en uitvoerder RVO om duidelijk te krijgen wat
het Nederlandse standpunt is in het
verhogen van de ondergrens voor verplichte aircokeuring naar 70kW. De Europese wetgeving geeft namelijk een
minimum niveau aan waarbij lidstaten
zelf bepalen of ze dit niveau hanteren
of strengere eisen stellen. BZK zou er
dus voor kunnen kiezen om de huidige
ondergrens 12kW te handhaven. De
NVKL benadrukt dat zolang de herziening van de EPBD in Europa niet ofﬁcieel is aangenomen en de Nederlandse
wetgeving niet is aangepast de huidige
regels blijven gelden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met een medewerker van de
NVKL: Tom de Boer (tom@nvkl.nl) of Rik
van Berkel (rik@nvkl.nl).

‘Energie besparen
doe je nu’

In de woning- en utiliteitsbouw wordt steeds meer energie bespaard. Dat
blijkt uit de jaarlijkse monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving van
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Eind 22 januari 2018 is de landelijke
campagne ‘Energie besparen doe je
nu’ met televisiespotjes van start gegaan. Minister Ollongren (BZK) heeft
daarvoor - mede namens collega Wiebes (EZK) - het nieuwe logo voor de
campagne onthuld: een straatnaambord met de tekst ‘Energiebesparen
doe je nu.nl’.

Uit de Monitor blijkt dat in 2016 825.000 huishoudens één of meer energiebesparende maatregelen troffen. Woningeigenaren bespaarden vooral energie
door te investeren in een zuinigere ketel of in HR-glas. Ook de populariteit van
spouwmuurisolatie en warmtepompen groeit sinds 2013. Het aantal geregistreerde energielabels van woningen steeg in 2016 naar 3,2 miljoen.
BESPARINGSMOGELIJKHEDEN
Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat 3 miljoen woningen in 2016 nog
geen groen energielabel hadden (C of beter). Daar ligt dan ook het grootste
potentieel voor verbetering. Er is vooral nog veel besparing mogelijk in de schil
van woningen. In bijna een kwart van de woningen is nog enkel glas aanwezig.
UTILITEITSBOUW
De Monitor geeft ook zicht in de energiebesparing bij utiliteitsgebouwen. In
2016 zijn bij gemiddeld 15% daarvan energiebesparende maatregelen getroffen. Zorg- en onderwijsgebouwen zijn hierin de koplopers. Gebouweigenaren
wisten over het algemeen vooral energie te besparen door te investeren in nieuwe installaties.
Bron www.rvo.nl

Het thema energiebesparen is nu verbreed. Naast isoleren gaat het nu ook
over duurzame warmtetechnieken zoals
warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Deze campagne van de beide ministeries richt
zich op particuliere woningeigenaren
en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).
De ministeries moedigen bedrijven,
provincies en gemeentes aan om hun
communicatie en marketing aan te
laten sluiten op deze campagne.
www.energiebesparendoejenu.nl

Ontdek nieuwe
mogelijkheden voor het
succes van morgen
Nürnberg, 16 t/m 18 oktober 2018
Internationaal succes begint met internationale
contacten. En juist die vindt u op de Chillventa.
Want meer dan de helft van de exposanten en
bezoekers komen vanuit de hele wereld naar Nürnberg!
Ontdek nieuwe mogelijkheden voor het succes
van morgen op hét platform voor de koude- en
klimaattechniek, ventilatie- en warmtepompenbranche.
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KENNIS

Veel ruimte energiebesparing
bij woningen en gebouwen

PRODUCT NIEUWS

Lokale bediening van Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric heeft met de PARCT01MAA een nieuwe range lokale bekabelde bedieningen geïntroduceerd.
Opvallend aan de nieuwe afstandsbediening is het meerkleurige touch panel. De nieuwe bediening wordt geleverd in drie opbouwuitvoeringen
waarvan twee met Bluetooth-functie en
één zonder. De afstandsbedieningen
zijn leverbaar in zwart en wit.
Door de Bluetooth functie is het mogelijk om de bediening via je smartphone
over te nemen. Hiertoe heeft Mitsubishi
Electric de MELRemo app ontwikkeld
die via de appstore van Apple te verkrijgen is.
De nieuwe afstandsbediening laat zich
intuïtief instellen via het LCD-touch panel met achtergrondverlichting. Via het
scherm krijgt de gebruiker toegang tot
het statusdisplay of hoofddisplay. In het
statusdisplay wordt de temperatuur en

de tijd getoond; het hoofddisplay biedt
toegang tot alle instellingen en functies. Twee sneltoetsen geven hier direct
toegang tot de instelling van de uitblaaslamellen en ventilator.
Tot de vele functies behoort de functie
‘Quick Room Temperature’ waarmee de
units op een capaciteit werken die hoger is dan normaal. Hierdoor wordt de
ruimte in kortere tijd op temperatuur
gebracht. Deze functie werkt maximaal
dertig minuten, waarna de unit terugkeert naar de normale bedieningsmodus. Daarnaast wordt voorzien in een
functie waarmee de buitenunit in stille
stand wordt gezet. De gebruiker kan
met deze functie de perioden instellen
waarin de stille werking van buitenunits
voorrang heeft boven temperatuurregeling.
www.alklima.nl

Vernieuwde warmteterugwin-unit EveryLine
Ned Air heeft zijn warmteterugwin-unit
EveryLine grondig vernieuwd. De unit
behoudt zijn naam, maar krijgt een
nieuwe modelindeling die afgestemd is
op de ErP-eisen voor 2018.
De vernieuwde EveryLine is een update
van de vorige WTW-unit van Ned Air.
De eerdere EveryLine-serie vond zijn
toepassing in onder andere kantoor- en
woningbouw, bedrijven en scholen.
Met de komst van de eisen van ErP

2018 vond het bedrijf echter dat het
tijd werd voor een grondige vernieuwing van de WTW-unit. “Onze R&D-afdeling heeft gekeken hoe we de bestaande EveryLine konden
optimaliseren”, aldus Wouter Wijma,
directeur van Ned Air. “Dat resulteerde
in een WTW-unit met dezelfde afmetingen als zijn voorganger, maar met een
hoger luchtdebiet.”
De unit is standaard voorzien van EC-

plugfans en is verkrijgbaar in negen
modellen, met een luchtdebiet van 350
tot 12.500 m3/h.
De modelindeling van de vernieuwde
EveryLine is afgestemd op de luchthoeveelheden die de units volgens de eisen van ErP 2018 mogen verwerken.
ErP 2018 bestaat uit een set eisen die
de Europese Commissie stelt aan ventilatiesystemen, en die als doel hebben
om de Europese CO2-uitstoot te reduceren.
Bedrijven kunnen aanzienlijk besparen
op de energierekening met een WTWunit, en reduceren daarmee de CO2-uitstoot. Vanwege die energiebesparende
werking stimuleert de Nederlandse
overheid de aanschaf van WTW-units
met behulp van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dat is een ﬁscale regeling waarbij iemand de aanschafkosten
van een WTW-unit kan aftrekken van de
belasting. De EveryLine kan ook in aanmerking komen voor de EIA, en levert
klanten dus extra ﬁnancieel voordeel
op.
www.nedair.nl
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Remeha voegt drie lucht/water-warmtepompen aan haar assortiment toe, die
gebruik maken van energie uit de omgeving: de Neptuna, de Mercuria en de
Eria Tower. De warmtepompinstallaties
bestaan uit een splitsysteem met een
binnen- en buitenunit, dat zowel voor
ruimteverwarming als sanitair warm water kan zorgen.
De nieuwe line-up intelligente warmtepompen van Remeha bevat een oplossing voor elk type woning, van appartement tot vrijstaande villa. De Mercuria,
Neptuna en Eria Tower zijn geschikt voor
alle type woningen. De Neptuna kan
meerdere regelkringen aan en kan daarbij ook worden toegepast bij woningen
met een bedrijf aan huis. De Neptuna
over het grootste verwarmingsvermogen, tot maar liefst 27 kW. Daarmee is
dit toestel zeer geschikt voor vrijstaande
of grote twee-onder-een-kap woningen.
Daarnaast kan de Remeha Neptuna
meerdere verwarmingskringen van
warmte voorzien, dit zorgt voor optimale

ﬂexibiliteit voor bijvoorbeeld een kantoor aan huis. De Neptuna kan ook in
een hybride verwarmingssysteem worden ingezet. Met de Remeha iSense
PRO regelaar heeft de Neptuna een zeer
efﬁciënte besturing die in een hybride
systeem ook de regeling van de cv-ketel
overneemt.
Verder heeft de Neptuna al een ingebouwd veertig liter buffervat en zorgt
voor een rustige regeling en meer comfort bij ontdooicyclus. Bij extreem koud
weer heeft het toestel een elektrische
bijverwarming ter ondersteuning en als
het erg warm is, kan de warmtepomp de
ruimte ook (actief) koelen. Voor de
meeste woningen voldoet de Mercuria,
een warmtepomp met een brede vermogensrange en een uitgebreide regelunit. Het toestel is leverbaar in vermogens van 4,5 kW tot 16 kW en past
daarmee in nieuwbouw maar ook in renovatieprojecten. Het is een oplossing
voor woningen met één verwarmingsgroep. Ook de Mercuria functioneert

goed in een hybride systeem. Het toestel biedt elektrische ondersteuning voor
de spaarzame momenten dat dit nodig
is. Bij extreme kou kan het elektrisch element in de warmtepomp bijverwarmen.
Andersom is het bij zeer warme dagen
ook mogelijk om de ruimte met de
warmtepomp actief te koelen. De Eria
Tower heeft standaard een 180 liter buffervat ingebouwd en heeft hiermee als
voordeel dat de bewoner geen ruimte
verliest aan de installatie van een externe boiler. Ook is deze constructie bijzonder installatievriendelijk (plug & play) en
onderhoudsarm. Alle hydraulische toebehoren zit in het toestel verwerkt. Het
maximale vermogen bedraagt 16 kW.
De Eria Tower kan, net als de twee andere nieuwe warmtepompen, bij extreme
kou terugvallen op elektrische bijverwarming. Op warme dagen kan de warmtepomp de ruimte ook (actief) koelen, mits
het afgiftesysteem daarvoor geschikt is.
www.remeha.nl

Vernieuwde buitenmodules Ecodan warmtepomp
Alklima Klimaatconcepten introduceert
nieuwe buitenunits geïntroduceerd
voor de Ecodan lucht/water-warmtepomp van Mitsubishi Electric Living Environment Systems.
De nieuwe buitenunits zijn uitgevoerd
met een grote ventilator als vervanging
van de twee kleinere ventilatoren. Door
deze intelligente innovatie is het toerental bij gelijke volumestromen aanzienlijk minder.
Tegelijkertijd werd ook de vorm van de
ventilator aangepast voor een geoptimaliseerde luchtstroom. Als gevolg
daarvan is de geluidsproductie teruggebracht. In het nieuwe model werd
ook de compressor volledig ingekapseld waarbij de compressor en alle leidingen geluidstechnisch volledig zijn
ontkoppeld van de behuizing.
Dankzij deze slimme optimalisaties
werd het geluidsniveau met zo’n tien
procent verminderd. Daarmee kunnen
de nieuwe systemen nu ook in omgevingen worden geïnstalleerd die gevoe-

liger zijn voor geluid.
De nieuwe constructie
van de buitenunits zorgt
voor een forse verbetering van het rendement
van de warmtepomp. Bij
de varianten met Zubadan-technologie draagt
vooral de nieuwe bypass-warmtewisselaar bij
aan het verbeterde rendement: door het grotere oppervlak wordt een
rendementsverbetering
van dertig procent bereikt bij de warmteoverdracht.
Naast technische verbeteringen kregen de buitenunits van de warmtepomp ook een ander uiterlijk waarbij de kleurcombinatie
wit/antraciet opvalt door de elegante
uitstraling. Ook de afmeting van de
buitenunit is onder handen genomen.
Het resultaat is een hoogtereductie met

vijfentwintig procent. De buitenunits
zijn in totaal volume toegenomen maar
nemen geen extra installatieruimte in.
www.alklima.nl
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All electric-warmtepompen voor woningbouw

GASTCOLUMN

Waar blijven de aardgasvrije
wijken?
Het kabinet afﬁcheert zichzelf graag als een groene regering. De ambities zijn terecht hoog. Zo
wil minister Kajsa Ollengren van Binnenlandse Zaken, dat we aan het einde van haar kabinetsperiode jaarlijks 50.000 gasvrije woningen bouwen.
Als het aan haar ligt gaan we razendsnel van het gas af. Dat is ook wel noodzakelijk nu haar collega van Economische Zaken, Eric Wiebes de Groningse gaskraan in een versneld tempo gaat
dichtdraaien. Alle hens aan dek zou je zeggen.
In de praktijk constateer ik echter dat de meeste gemeenten er vooral veel over praten. Maar
duurzaamheid alleen maar met de mond belijden zet vooralsnog weinig zoden aan de dijk. Ik
zie nog maar weinig gemeenten die woorden omzetten in daden en dus echt kiezen voor aardgasvrije wijken. Er zijn te weinig initiatieven voor deze wijken. En dat baart mij zorgen over de
toekomst want in het tempo waarin het nu gaat gaan we de aantallen die Ollengren zich ten
doel heeft gesteld niet halen.
Volgende maand gaan we weer naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. En je
zou verwachten dat juist onderwerpen als duurzaamheid en gasloze nieuwbouw thema’s in de
campagne zouden zijn. Het tegendeel blijkt waar.
Tegelijkertijd bespeur ik dat er vanuit de maatschappij wel steeds meer aandacht voor komt.
Burgers vragen zich terecht af of ze nog wel in een nieuwbouwwoning moet investeren die op
gas wordt aangesloten.
We hebben inmiddels al heel wat nul- op-de-meterwoningen ontwikkeld en gerealiseerd maar
nu zien we de vraag ernaar bij de consument ontstaan. Laatst informeerde een wethouder hierover bij ons omdat wij in Vlijmen met Geerpark de eerste gasloze wijk in Noord-Brabant hebben gebouwd.
De wethouder was oprecht bang dat de woonconsument naar de buurgemeente zou vertrekken als hij voor gasloos zou kiezen. Maar mensen kiezen hier nu bewust voor. Heb daarom het
lef om aardgasvrije wijken te maken.
Er ligt een ﬂinke ambitie. Als je nu nog nieuwe wijken realiseert en aansluit op aardgas, dan ben
je niet goed bezig. Laten we daar mee stoppen. Vandaag nog.

Bart Hendriks
Algemeen directeur Hendriks
Coppelmans Bouwgroep
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