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Hemels geschenk
Wat opviel tijdens het Nationaal Warmtepompen Congres op 14 december 
in Veenendaal waren de vele vragen uit de zaal. Ze zorgden ervoor dat er le-
vendige discussies ontstonden. Vooral over hybride warmtepompsystemen 
liepen de meningen uiteen. 

Het argument van tegenstanders van deze oplossing was dat Nederland zo 
snel mogelijk van het gas af moet. In dat streven werkt de hybride vertra-
gend, want gas blijft tenslotte nog wel nodig.  Voorstanders wezen erop dat 
hybride een mooie overgangsoplossing richting gasloos is. De totale instal-
latiekosten zijn bijvoorbeeld lager doordat bestaande radiatoren kunnen blij-
ven hangen. En de belasting van het elektriciteitsnet is lager, want de gas-
ketel zorgt voor het afvangen van warmtevraagpieken.  

Ik behoor tot de voorstanders van hybride systemen. Althans, voor de be-
staande bouw. Bij nieuwbouw ligt het voor de hand om een huis meteen all 
electric te maken. Bij bestaande bouw kan die stap door de extra aanpas-
singen behoorlijk in de papieren lopen. De keuze voor een hybride systeem 
kan de kosten beperken, waardoor de drempel om een warmtepomp te in-
stalleren wordt verlaagd. Hoge kosten kunnen woningeigenaren afschrikken 
waardoor ze helemaal niet gaan verduurzamen, zoals ook tijdens het con-
gres werd opgemerkt.  

Dat ‘afschrikken’ lokte weer een interessante reactie uit de zaal op. “We 
moeten niet zo veel naar kosten en terugverdientijden kijken. Het doel moet 
meer zijn om van het gas af te gaan en de mensen in Groningen te helpen.” 
Daar moest ik begin januari aan terugdenken toen in die provincie de zo-
veelste aardbeving plaatsvond. 

De Volkskrant meldde dat de recente aardbeving in Zeerijp voor Groningen 
een geschenk uit de hemel kan zijn. Door de beving lijkt Den Haag de pro-
blemen nu echt aan te willen pakken. Dat bleek uit de reacties van minister 
Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat die het gebied bezocht. Wie-
bes heeft aangegeven  zijn best te gaan doen om de gaswinning zo snel mo-
gelijk terug te brengen. “Wat we in elk geval moeten doen is de plannen 
klaar hebben om de gaswinning naar beneden te krijgen”, zei hij in reactie 
op de aardbeving bij Zeerijp. Ik ben benieuwd of hij zijn woorden gaat waar-
maken. 

Niet alleen voor de Groningers, ook voor de verkoop van warmtepompen 
kan de laatste aardbeving een hemels geschenk zijn. Naast de opwarming 
van de aarde zorgt Zeerijp er namelijk voor dat het dichtdraaien van de Gro-
ningse gaskraan een zwaarder argument wordt om Nederlandse huizen en 
gebouwen versneld van het gas af te krijgen. Dit is namelijk het beste alter-
natief; veel beter dan meer gas uit Rusland. Je wilt als regering toch niet nog 
afhankelijker van Poetin’s grillen worden.  
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‘Energietransitie in gevaar door personeelstekorten’
De transitie naar een duurzame energievoorziening zorgt niet alleen voor een beter milieu, maar ook voor werkgelegenheid. 
Sterker: hij zorgt voor zo veel werkgelegenheid dat er waarschijnlijk ‘handjes’ tekort komen. Volgens Olof van der Gaag, direc-
teur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), zal de energietransitie zelfs stranden op een tekort aan tech-
nisch personeel, als de overheid hier niet iets aan doet. 
Volgens de marktonderzoekers van McKinsey levert de energietransitie minstens 45.000 extra banen op. Uit onderzoek van ad-
viesbureau CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is gebleken dat het gasvrij maken 
van de gebouwde omgeving netto - dus na aftrek van werkgelegenheid die er juist door verloren gaat - zo’n 11.000 extra ba-
nen oplevert.
Volgens Olof van der Gaag hebben we “dringend een plan nodig om te zorgen dat er voldoende mensen zijn om de transitie 
handen en voeten te geven”, stelde hij in het Financieele Dagblad. “Voldoende aanbod van gekwalificeerde mensen speelt 
een grote rol in de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de beoogde energietransitie.” 
De krapte op de arbeidsmarkt zal volgens Van der Gaag verder toenemen. Hoewel het aantal aanmeldingen voor hoger tech-
nisch onderwijs de laatste jaren toeneemt, stagneert de toestroom naar technische opleidingen op MBO- en met name VMBO-
niveau. Van de jongeren die wel zo’n opleiding volgen, blijkt meer dan één derde ervan uiteindelijk niet eens voor een tech-
nisch beroep te kiezen. Volgens Van der Gaag is het gevolg hiervan dat de energietransitie met een ‘blauweboordenprobleem’ 
krijgt te maken; er zijn te weinig jongeren met modern technisch beroepsonderwijs en belangstelling voor deze sector.
“In het hoger onderwijs is het gelukt die trend te keren, met veel aandacht voor het maatschappelijk belang en voor de kansen 
die technische opleidingen bieden, met vernieuwd onderwijs en mogelijk ook door de populariteit van technische innovaties”, 
stelt de NVDE-directeur. “Diezelfde slag moeten we maken met VMBO en MBO. Investeer in het vernieuwen van de opleidin-
gen, vergroot de aandacht voor de mogelijkheden die je daarmee hebt. En zorg voor een stabiel toekomstperspectief in de 
energievoorziening.” In het nieuwe Energieakkoord zou hier aandacht aan moeten worden geschonken, aldus Van der Gaag. 

Itho Daalderop winnaar Warmtepomp Award 2017 
Tijdens het Nederlands Warmtepomp 
Congres op 22 december werd de 
Warmtepomp Award 2017 uitgereikt. 
Winner werd Itho Daalderop, als on-
derdeel van een groter partnerver-
band met BIK Bouw, Sto Isoned, 
Kingspan, TU Delft, Climate KIC en 
Giesbers & Van der Graaf. Met de 
Nederlandse Warmtepomp Award 
werd dit jaar een project beloond 
waarin op innovatieve wijze wordt 
verduurzaamd met gebruik van een 
warmtepomp. Itho Daalderop is be-
trokken bij het 2nd Skin-concept dat 
momenteel in opdracht van de Vlaar-
dingse woningcorporatie Waterweg 
Wonen voor het eerst in de praktijk 
wordt toegepast. Bij 2nd Skin wordt 
een bestaande portiek/etageflat let-
terlijk voorzien van een tweede schil, 
waar een kolom aan wordt gehangen 
voor de installatietechniek. Bij het 
project wordt vanuit dit concept een 
verouderd en energieverspillend cor-

poratiepand uit 1952 gerenoveerd tot Nul-op-de-meter. De woningen krijgen per kolom een centrale Itho Daalderop-warmte-
pomp met een bodemlus als bron, en worden voorzien van balansventilatie en een aantal zonnepanelen. Door gebruik te ma-
ken van bodemgebonden warmtepompen, die een betere jaarronde energetische efficiëntie hebben dan lucht/
water-systemen, hoeft per woning slechts een bepekt aantal pv-panelen te worden geplaatst. Tot nu toe was dit een bottle-
neck bij portiekwoningen: voor andere renovatieconcepten is het dakoppervlak per woning te klein om voldoende zonne-
stroom te genereren. 
De jury van de Warmtepomp Awards waardeert vooral het feit dat 2nd Skin mogelijk een oplossing biedt voor het energie-
neutraal maken van een groot deel van de bestaande woningvoorraad. Naast Itho Daalderop waren ook OSH (Clarissenhof) 
en Mensonides Installatie (‘t Havenhus) genomineerd.

Arco Knoester (rechts), projectadviseur bij Itho Daalderop, ontvangt de award van jurylid 

Willem Hooijkaas.
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Ierland: van turf naar warmtepompen 
Warmtepomptechnologie is in heel Europa in opkomst. Dat bleek onlangs al uit cijfers van de European Heat Pump Associ-
ation, en wordt ook geïllustreerd door de regering van Ierland. Ierse huiseigenaren die voor een warmtepomp kiezen, ko-
men voortaan in aanmerking voor een forse subsidie, terwijl de staatssteun voor fossiele energiedragers wordt afgebouwd. 
Stevige maatregelen, in een land dat tot voor kort verslaafd leek aan ‘fossiel’. 
Volgens minister Naughten leiden deze maatregelen niet alleen tot een reductie in de uitstoot van broeikasgassen, maar 
hebben ze ook effect op de gezondheid van mensen. Het gebruik van oliekachels en het stoken van turf zorgt in veel dor-
pen en steden voor ernstige luchtvervuiling; volgens de Ierse overheid sterven gemiddeld vier mensen per dag aan lucht-
vervuiling. 
Voor wat het subsidiege-
deelte van de plannen 
betreft, kunnen huiseige-
naren vanaf april 2018 
een bijdrage tot 3.500 
euro krijgen voor plaat-
sing van een lucht/water-
warmtepomp (waar in 
Ierland een investering 
van 8.000 tot 9.000 euro 
mee is gemoeid). De 
subsidie op het vervan-
gen van een olie- of gas-
ketel komt te vervallen; 
in plaats daarvan wordt 
de subsidie voor het 
plaatsen van een ther-
mostaat verhoogd tot 
700 euro, en komt ook 
woningisolatie in aan-
merking voor een hoger 
bedrag.

Comap opent nieuw verkoopkantoor in Amsterdam
Comap, een van oorsprong Franse leverancier van verwarming, sanitair en airconditioning, opent een verkoopkantoor in 
Amsterdam. Het nieuwe filiaal gaat focussen op de ontwikkeling van de verkoop van radiatorkranen, vloerverwarming-
oplossingen, meerlaagse buizen en aansluitkoppelingen. Daarbij zal de Nederlandse vestiging van Comap intensief 
samenwerken met installatiebedrijven, technische ontwerpbureaus en de toonaangevende groothandels.
“Comap is de enige industriële ontwerper en producent met internationale draagwijdte die een volledig gamma oplossin-
gen kan bieden voor de interface warmteopwekking-warmteverspreiding: een breed en innoverend gamma, ontwikkeld en 
geproduceerd in Europa”, aldus de leverancier.
Als commercieel directeur van de nieuwe Nederlandse vestiging van Comap is Chris Hartenberg (48 jaar) aangesteld. Chris 
begon zijn loopbaan in 1993 als commercieel en technisch adviseur bij Primix, een fabrikant van pompen en statische men-
gers voor de chemische, petrochemische en voedingsmiddelenindustrie. In 1998 maakte hij de overstap naar kabelprodu-
cent Draka Kabel, en sinds 2011 werkte hij bij de Nederlandse vestiging van pompfabrikant Wilo.

Warmtepompen ontlasten elektriciteitsnet

Voor het eerst gaan elektrische auto’s en warmtepompen slim aangestuurd worden om pieken in het elektriciteitsnet 
op te vangen.  Tijdens deze pilot ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’, willen vijf partijen - Cohere, Enpuls, 
Enexis Netbeheer, ElaadNL en Living lab smart Charging - nader inzicht krijgen in de acceptatie van de consument 
voor het door een energiemanager laten regelen van energie in en om het huis. Ook wordt onderzocht hoe de tech-
niek om het energieverbruik in en om het huis slim te regelen verder kan worden ontwikkeld. Dit is belangrijk omdat 
het elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens flink stijgt. In de proef wordt gekeken of met slimme sturing 
huishoudens ook een bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van pieken van het elektriciteitsnet. 
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In de Haagse Vruchtenbuurt is onlangs het sociaal ecologische woonproject 
Groene Mient opgeleverd. Energieneutraal was een belangrijk uitgangspunt van 
dit nieuwbouwproject met 33 woningen. Eigenaren konden kiezen uit drie  
energieopties; de meesten kozen voor een systeem met warmtepomp.

TEKST: HARMEN KAMMINGA

Huiseigenaren creëren 
energieneutrale oase
Keuze uit drie energie-opties zonder gas

behalve dat van Lazaroms nog vijf. Zij 
hebben niet alleen zonnepanelen op de 
daken om zonlicht om te zetten in elek-
triciteit, maar slaan dus ook geoogste 
zonnewarmte op. Of ze daarmee altijd 
op elk moment voldoende warmte en 
stroom zullen hebben, blijft nog even 
de vraag. “Zeker in het begin, toen de 
boiler nog niet zover gevuld was, was ik 
daar wel veel mee bezig”, erkent Laza-

Een groen dorp van 33 gelijktijdig ge-
bouwde maar individueel unieke in drie 
blokken geschakelde woningen midden 
in de Vruchtenbuurt van Den Haag. 
Dat stond de bewonersvereniging voor 
ogen bij het ontwikkelen en realiseren 
van een bijzonder sociaal ecologisch 
woonproject. Eind mei werd de laatste 
woning opgeleverd. Half september 
werd de netto energieneutrale wijk 

Groene Mient feestelijk geopend.
Ron Lazaroms, energiecoördinator bij 
de gemeente Den Haag en een van de 
eerste bewoners van de nieuwbouw-
wijk, heeft in zijn nieuwe huis een zon-
neboiler met een inhoud van 860 liter. 
“Daar verwarmen we behalve ons tap-
water ook de hele woning mee”, ver-
klaart hij. Van dergelijke ‘zonthermi-
sche’ huizen zijn er in de Groene Mient 

De Groene Mient bestaat uit 33 individueel unieke in drie blokken geschakelde woningen (foto Francois Verhoeven). 



roms. En eigenlijk vindt de energiecoör-
dinator die zijn boilervat nu een beetje 
als spaarpot gebruikt dat wel heel 
goed: “Het maakt je heel goed bewust 
van wat er binnenkomt en wat je ge-
bruikt.” Anders dan de meeste van zijn 
buren, koos Lazaroms bewust niet voor 
warmteopslag in de bodem. “Ik zeg 
niet dat bodemopslag verkeerd is. Maar 
voor mezelf vind ik het een fijn idee dat 

we voor ons comfort de bodem niet no-
dig hebben.”

DRIE ENERGIECONCEPTEN
Het merendeel van de huizen in Groene 
Mient beschikt wel over een eigen 
warmtepomp en een gesloten warmte-
opslagsysteem met dikke warmtelussen 
op zo´n zeventig meter diepte in de bo-
dem. Dit concept werd samengesteld 
door energie- en installatieadviesbu-
reau Merosch in Bodegraven, dat in die 
regio eerder al een dergelijk warmte-
pompconcept toepaste in RijswijkBui-
ten, de eerste grote energieneutrale 
woonwijk in Nederland. “Voor Groene 
Mient hebben we drie energieconcep-
ten uitgewerkt en de voor- en nadelen 
voor de bewoners op een rijtje gezet. 
De eigenaren hebben daar zelf de voor 
hen best passende optie uit gekozen”, 
vertelt energie-adviseur Arnoud Matser 
van Merosch. 
Voor de verwarming hebben de meeste 
bewoners gekozen voor een warmte-
pomp. Zestien woningen zijn daar mee 
uitgerust. Bij zes woningen hebben de 
bewoners voor de zonthermische optie 
met een warmwateropslag in de wo-
ning.” 

Een derde groep van elf woningen is all 
electric. Matser: “In deze woningen 
wordt de verwarming verzorgd door in-
fraroodpanelen.” Die laatste optie komt 
ten opzichte van de andere twee met 
duidelijk lagere initiële kosten, maar 
gebruikt vanzelfsprekend navenant 
meer elektriciteit en is daardoor duur-
der in exploitatie.
Alle drieëndertig woningen in Groene 
Mient hergebruiken zoveel mogelijk op-
gewekte warmte doordat ze zijn uitge-
rust met installaties voor warmteterug-
winning uit het douchewater en uit de 
balansventilatie. In de ‘warmtepomp-
woningen’ verwarmt de warmtepomp 
een kleine boiler, de zonthermische wo-
ningen zijn voorzien van de eerder be-
schreven megaboilers.

VIERHONDERD ZONNEPANELEN
Door de hele wijk zijn op alle mogelijke 
dakoppervlakken zonnepanelen ge-
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Bewoners realiseren duurzame wijk zelf
Drieëndertig particuliere woningkopers verenigden zich in 2013 in vereniging 
´Groene Mient´, die als Collectief Particulier Opdrachtgever (CPO) de nieuw-
bouw van drieëndertig woningen ter hand nam op een terrein van 7600 m2 in 
de Vruchtenbuurt in Den Haag. Tot in 2014 stond op daar in de jaren-dertigwijk 
aan een straat genaamd Mient een oud schoolgebouw dat rijp was voor de 
sloop.
Al sinds 2002 werden plannen ontwikkeld om op deze plaats op duurzame wij-
ze nieuwbouw te plegen. In 2012 eindigde het aanvankelijke project voortijdig, 
toen woningcorporatie Vestia door financieel wanbeheer in grote moeilijkheden 
kwam en deze belangrijke deelnemer zich uit het project moest terugtrekken. 
Een aantal van de particuliere initiatiefnemers liet zich door die tegenslag niet 
uit het veld slaan. Zij realiseerden met een aangepast plan de uiteindelijk suc-
cesvolle doorstart in 2013.
De bewoners zien Groene Mient als een sociaal ecologisch woonproject. Elke 
bewoner draagt minimaal een uur per de week actief bij aan de buurt. Bewo-
ners delen een gemeenschappelijk ruimte in een grote gemeenschappelijke 
ecologische tuin, die klimaatbestendig werd ingericht en waarbij materialen en 
beplanting van onder meer het voormalige schoolplein werden hergebruikt. 
Drie blokken woningen met dikke, isolerende muren bekleed met leisteen slin-
geren organisch rond de centrale groene ruimte. Hoewel de bewoners het pro-
ject geheel samen hebben laten vormgeven en ontwerpen, heeft elk van de 
drieëndertig huizen een eigen plattegrond en indeling en variëren woning-
breedtes, posities van ramen en deuren en aantal bouwlagen. Ook voor de 
warmtevoorziening was keuze uit meerdere duurzame opties en werd voor ie-
dere woning afzonderlijk een installatie aangelegd. Voor de stroomvoorziening 
rekent Groene Mient op vierhonderd zonnepanelen.
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Het merendeel van de huizen in Groene 

Mient beschikt over een eigen warmte-

pomp met boiler en een WTW-systeem.

Omgerekend op 
wijkniveau is de  
Groene Mient  
energieneutraal
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plaatst. In totaal staan er vierhonderd. 
Volgens Lazaroms hadden dat er nog 
wel meer kunnen zijn, als in een eerder 
stadium van de bouwplannen meer re-
kening met de toepassing van de zon-
nepanelen was gehouden. 
Het uitgangspunt van Groene Mient 
was echter vanaf de aanvang een orga-
nische wijk waarin bewoners zelf platte-
gronden, woningbreedtes, posities van 
deuren en ramen en ook het aantal 
bouwlagen konden bepalen. “Daardoor 
zijn sommige in beginsel geschikte da-
ken in de schaduw komen te liggen, 
waardoor het installeren van zonnepa-
nelen op die plekken geen zin meer 
had”, aldus Lazaroms.
Dat betekent ook dat niet alle wonin-
gen individueel zelfvoorzienend kunnen 
zijn wat betreft de elektriciteit. Dat 
geldt met name voor de all electric-
woningen met hun bovengemiddelde 
stroomvraag. “Maar omgerekend op 
wijkniveau is de Groene Mient energie-
neutraal”, benadrukt energie-adviseur 
Matser.
Hoewel er ideeën en plannen bestaan 
om in de wijk opgewekte elektriciteit 
lokaal uit te wisselen via een eigen ge-
lijkstroomnet of zelfs op te slaan in een 
buurtaccu, zijn de woningen in Groene 

Mient op dit moment allen met het 
gangbare wisselstroom elektriciteitsnet-
werk verbonden. Opgewekte stroom 
gaat omgevormd het net in en wonin-
gen met een stroomvraag kunnen deze 
uit het net betrekken.

Meterkast van een ‘zonthermische 

woning’ met een megaboiler.

Meterkast met een techBoiler met wtw-

systeem in woning met elektrische vloer-

verwarming en infrarood panelen.

PROEFTUIN
De 33 woningen in Groene Mient heb-
ben geen aansluiting op het gasnet. 
Ook is er geen centraal warmtenet. Het 
is zelfs zo dat zestien ‘warmtepompwo-
ningen’ zijn uitgerust met een eigen 

Het dak ligt vol met Pv-panelen.
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installatie die volledig autonoom kan 
opereren. Volgens bewoner Lazaroms 
is bewust niet gekozen voor een geza-
menlijke installatie met bijvoorbeeld 
een enkele grote open ondergrondse 
warmteopslag. “Uit eerdere ervaringen 
met bodemwarmte in Nederland is naar 
voren gekomen dat het heel moeilijk is 
om bewoners samen verantwoordelijk 
te maken voor een groot open systeem. 
Niet alleen voor wat betreft onderhoud 
en kosten, maar vooral ook voor het 
handhaven van de balans in de bodem. 
Hoe zorg je dat iedereen ongeveer 
evenveel blijft bijdragen aan de opslag 
als dat hij er uit haalt? 
In Groene Mient is daarom voor het 
heldere uitgangspunt gekozen dat ie-
dereen verantwoordelijk is voor zijn ei-
gen installatie en de balans in het eigen 
systeem. Door te werken met gesloten 

systemen is bovendien de kans op ex-
terne verstoring en onderlinge beïn-
vloeding geminimaliseerd.”In hoeverre 
de zonnepanelen en bodemwarmte- en 
zonthermische systemen de op basis 
van berekeningen beoogde capaciteit 
in de praktijk halen, is in het najaar van 
2017 volgens adviseurs en bewoners 
nog moeilijk te zeggen. Lazaroms: “De 
eerste winter moet nog komen.” 
Een jaar lang vinden in alle woningen 

metingen plaats, zodat op den duur de 
verschillende manieren van energieop-
wekking en -besparing met elkaar ver-
geleken kunnen worden. 
Dat maakt Groene Mient in Den Haag 
een mooie groene proeftuin voor ener-
gie-adviseurs, bouwbedrijven, installa-
teurs én woningeigenaren die samen in 
stad en land de energieneutrale wonin-
gen van de nabije toekomst zullen bou-
wen. WP

‘Ik vind het een fijn 
idee dat we voor ons 
comfort de bodem 
niet nodig hebben’

Zonnecollectoren op de daken.

De overzichtelijke bediening van het energiesysteem.
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Een goed binnenklimaat is belangrijk. Zeker voor basisscholen. Leerlingen 
presteren er beter door en er is minder ziekteverzuim onder leraren en leerlingen, 
zo ervaart de oecumenische basisschool De Blauwe Ster in Monnickendam. Een 
vooruitstrevende all electric-oplossing - met een omkeerbare VRF lucht/lucht 
warmtepomp, twee LBK’s, CO2-opnemers en dimbare infraroodpanelen voor de 
verwarming - bewijst daar zijn meerwaarde.

TEKST: MARTIJN LOUWS

Betere luchtkwaliteit  
tegen lagere kosten
Basisschool De Blauwe Ster in  
Monnickendam all-electric 

gehad. Een voorbeeld? Nou, we kwa-
men er bijvoorbeeld achter dat de pla-
fonds hier tweeëneenhalve meter hoog 
zijn en dat er nauwelijks ruimte tussen 
het plafond en het dak zat voor de 
luchtkanalen voor de bijna twintig ruim-
ten. Die lopen nu voor een groot ge-
deelte buitenom, over het dak”, vertelt 
werktuigbouwkundig adviseur Winder. 
 

De Blauwe Ster is een school waar 
kinderen de ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. En die ontwikkeling vindt 
plaats in een compleet gerenoveerd 
gebouw. Aan twee kanten van de 
school is mei vorig jaar een stuk aange-
bouwd, het hele gebouw is verder 
goed geïsoleerd en geheel van het 
gas af. 
“De school werd altijd traditioneel ver-

warmd door middel van cv-ketels en ra-
diatoren. Van ventilatie was nauwelijks 
sprake. Per klaslokaal was aan radiato-
ren zo’n 5.500 watt aan cv-capaciteit 
opgesteld”, vertelt Jaap Winder van 
Winder Techniek. Zijn ontwerp staat aan 
de basis van de transitie die de school 
heeft gemaakt op het gebied van ver-
warmen, koelen en ventileren. 
“Het heeft best wat voeten in aarde  

Met de renovatie heeft Blauwe Ster ook een verduurzamingsslag gemaakt.
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BELANGRIJKE SCHAKEL
Op dat dak staat ook de VRF lucht 
warmtepomp van Mitsubishi met een 
rendement van vierhonderd procent. 
“Je stopt er één kilowatt aan elektrici-
teit in en je krijgt er vier kilowatt aan 
warmte voor terug”, glundert Winder. 
Vanzelfsprekend is dit een belangrijke 
schakel in de gehele installatie, stelt 
Winder. “Deze omkeerbare VRF warm-
tepomp met DX-blok staat in de uit-
blaaslucht van de luchtbehandelings-
kasten (lbk’s) en pakt de restwarmte of 
restkoude uit de uitblaaslucht. De venti-
latie toevoerlucht naar de leslokalen en 
de overige ruimten wordt hiermee op 
een efficiënte manier na-verwarmd en 
in de zomer na-gekoeld. Bij min 10 gra-
den Celsius buiten, dan blaast de instal-
latie lucht van 23 graden Celsius in en is 
het 20 graden Celsius buiten, dan 
wordt er lucht van eveneens 20 graden 
Celsius het gebouw ingeblazen. En als 
het warmer is dan 24 graden Celsius, 
dan gaat de warmtepomp in de koude-
stand.” 
De efficiency is ook gezocht in de ver-
warming van de leslokalen en ruimten 
door middel van dimbare infraroodpa-
nelen (IFR). “In totaal zijn er 110 IFR-pa-
nelen geïnstalleerd in de plafonds. 
Deze IFR-panelen zijn voorzien van een 
comfortregeling, waardoor de leraren 
de mogelijkheid hebben om de tempe-
ratuur per ruimte met drie graden Celsi-
us te verhogen of te verlagen. “Infra-
roodverwarming werkt anders dan 
centrale verwarming met radiatoren of 
vloerverwarming. In plaats van lucht op 
te warmen, straalt infraroodverwarming 
de leraren en leerlingen in de ruimten 
direct aan. Door deze panelen te com-
bineren met de ventilatie ontstaat een 
heel aangename en goed regelbare 
temperatuur in de leslokalen en overige 
ruimten in de school”, legt Winder uit.

SETPOINT
Bij het starten van de ventilatie wordt 
het setpoint van de IFR-panelen in de 
ruimten verlaagd en schakelen deze au-
tomatisch uit. De ventilatie met warm-
tepomp neemt de verwarming dan 
over. Winder licht het toe: “Als de leer-
lingen via de entree binnenkomen, 
zorgt dit ervoor dat CO2 PPM oploopt 
en bij 500 PPM start automatisch de 
ventilatie-installatie. De ventilatie is 
voorzien van een warmtewiel, recircula-
tiekleppen en omkeerbare warmte-
pomp DX die zorgt dat de aanvoertem-
peratuur van de lucht weersafhankelijk 
wordt aangevoerd.” 
Volgens Winder is het verschil met de 
oude situatie enorm. “Met alleen con-
ventiewarmte via de radiatoren en nau-
welijks ventilatie was de luchtkwaliteit 
ronduit slecht te noemen.” Bovendien 
kunnen bij te weinig ventilatie in klaslo-
kalen klachten als geurhinder, oogirrita-
tie, hoofdpijn en meer dan normale ver-
moeidheid voorkomen. Winder: “CO2 
veroorzaakt deze effecten overigens 
niet zelf: klachten ontstaan door te 
hoge concentraties van andere stoffen 

die zich ophopen of door te weinig 
zuurstof. Er zijn aanwijzingen dat door 
een slechte binnenluchtkwaliteit op 
scholen de leerprestaties van kinderen 
verminderen. Verder zijn er aanwijzin-
gen dat bij hoge CO2-concentraties in 
klaslokalen de gezondheidsklachten 
toenemen, zo hebben ze hier ook erva-
ren. Nu met de nieuwe klimaatinstalla-
tie is het ziekteverzuim onder leraren en 
leerlingen veel lager.”

AANVOERLUCHT
Dat het huidige binnenklimaat is geop-
timaliseerd is ook te danken aan de 
twee luchtbehandelingskasten met bei-
de een CO2-regeling, een verse lucht 
hoeveelheidsregeling en een recircula-
tie regeling. 
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‘Als het warmer is dan 
24 graden Celsius, 
dan gaat de  
warmtepomp in  
de koudestand’

De VRF lucht warmtepomp van Mitsubishi op het dak met een rendement van 400 procent.

De vierkante IFR-panelen (links) in het plafond  zorgen, in combinatie met ventilatie (rechts), voor een goed regelbare temperatuur.
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“Ieder lokaal heeft 615 kub aanvoer-
lucht nodig. Deze lucht wordt via ge-
luidsarme roosters (minder dan 35 
dB(A) decibel, red.) de lokalen en overi-
ge ruimten ingeblazen. In beide cen-
traal geplaatste lbk’s, die zorgen voor 
de aanvoer- en afvoerlucht van alle lo-
kalen en ruimten, is een CO2-regeling 
geplaatst. Als er minder dan ongeveer 
500 PPM CO2 in de retourlucht wordt 
gemeten, wordt er geen verse koude 
buitenlucht (in de winter) of te warme 
buitenlucht (in de zomer) aangevoerd. 
Als het CO2-aandeel boven de 550 
PPM komt, dan gaat de buitenluchtklep 
voor een bepaalde deel open en de re-
circulatieklep voor een bepaald deel 
dicht”, aldus Winder. 
Hij vertelt dat de precieze afstelling tijd 
heeft gekost. “Dat is een kwestie van 
monitoren en fine tunen. Bij een oplo-
pend CO2-aandeel in de lucht, draaien 

de toe- en afvoerventilatoren op hoge-
re toeren.” 
Die ventilatoren zorgen overigens ook 
voor de gewenste druk in het luchtka-
naal. “De druk wordt geregeld op een 
instelbare stooklijn op basis van CO2-
waarden in het retourkanaal. Bij laag 
CO2-gehalte in de retourlucht, bijvoor-
beeld wanneer de school tijdens vakan-
ties is gesloten en leerlingen en leraren 
afwezig zijn, wordt er minder buiten-
lucht toegelaten. Hierdoor wordt veel 
energie bespaard”, zegt Winder.

BEGRENZING
In de zomer en winter verschillen de in-
stellingen. Zo is er een maximale be-
grenzing bij het koelen in de zomer. 
“Bij een koelvraag wordt het toerental 
van de ventilator bijgesteld. Zo kan bij 
een buitentemperatuur van 23 graden 
Celsius bijvoorbeeld meer koele lucht 
met een lagere relatieve luchtvochtig-
heid de lokalen in worden gebracht.” 
Winder legt het verder uit: “Door de 
druk over het relatief kleine verwarm- 
en koelblok eenmalig af te stellen zal 
de buitenunit niet op hoge of lage druk 
uitvallen. En omdat het blok, waar on-
geveer een derde van de totale lucht 

door gaat, zeer sterk kan worden afge-
koeld, haalt deze alle vocht uit een der-
de van de lucht. Het resultaat? In de zo-
mer is de luchtvochtigheid in de 
leslokalen en overige ruimten ideaal. 
Dit werkt comfort verhogend, de licha-
men van de leerlingen en het onderwij-
zend personeel kunnen de warmte hier-
door makkelijker kwijt.” 
Het koelen en ontvochtigen in de zo-
mer is volgens Winder hierdoor een 
prettige bijkomstigheid. “En het kli-
maatsysteem kan dit doordat de VRF 
warmtepomp kan worden omgekeerd 
en zo dankzij het DX-blok veel vocht uit 
de toevoerlucht kan halen.”

LAGERE INVESTERING
Behalve dat de installatie de luchtkwali-
teit optimaliseert in de school, bespaart 
het de school ook kosten. “De ge-
bruikskosten laag, dankzij de all-elec-
tric-oplossing. De verwarming wordt 
immers verzorgd door infrarood pane-
len, die dimbaar zijn uitgevoerd en 
standaard bij warmtevraag starten op 
een vermogen van dertig procent. Im-
mers, onder de dertig procent vermo-
gen is de stralingswarmte niet voelbaar 
voor de mens en de wandthermostaat. 
Dat percentage loopt natuurlijk (verge-
lijkbaar met een cv, red.) op wanneer er 
meer warmte via de wandthermostaat 
per ruimte wordt gevraagd. Groot voor-
deel, en duurzaam tegelijk, verder is 
dat de stroom voor de installatie zelf 
wordt opgewekt met 150 stuks 275 Wp 
UV-zonnepanelen. Zo grijpt alles ineen: 
men realiseert ten opzichte van de 
oude situatie een betere luchtkwaliteit 
tegen ook nog eens lagere investering 
en exploitatiekosten.” WP

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

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

groot gedeelte buitenom, over het dak.

Voordeel klimaat-
installatie
Het voordeel van de klimaatin-
stallatie met omkeerbare VRF 
warmtepomp en dimbare infra-
roodpanelen voor verwarming in 
vergelijking met traditionele  
oplossingen, zijn:
- koelen, verwarmen en ventile-
ren in een ....   ;
- het ziekteverzuim daalt; 
-  concentratie van leerlingen is 

beter; 
- leerprestaties verbeteren; 
-  lagere investering dan wanneer 

wordt gekozen voor een traditi-
onele cv-installatie;

- all-electric;
- geen ketelhuis;
-  goedkope en eigen stroom 

door grote aansluiting in ver-
band met 150 stuks 275 Wp  
UV-zonnepanelen.



Maar hoe? We laten het u graag zien op de VSK! Er 

zijn volop redenen om onze stand niet te missen: 

zes nieuwe producten waarvan er maar liefst 

twee zijn genomineerd voor de VSK Awards: de 

Green Energy Smartboiler en het Spider regel- en 

monitoringsplatform.

Andere noviteiten zijn twee nieuwe warmtepompen, 

de lucht/water warmtepomp HP-S en de vijfde 
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Alle WTW-units en CVE laten zich in hun nieuwe 

jasje en met nieuwe functionaliteiten zien. Ook 

onze speciale ventilatie-oplossingen voor scholen 

en kinderdagverblijven zijn van de partij. En had u 

al kennis gemaakt met de PureBlue producten die 

fijnstof bestrijden?

Kortom, alles in huis om samen met u Nederland 

duurzaam te maken.

Samen Nederland 

duurzaam maken?

www.ithodaalderop.nl

Green Energy Smartboiler Spider regel- en monitoringsplatform

Komt u bij ons langs op 

stand E.055 in hal 8?
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Roberto Figueira (29) is vorig jaar als adjunct directeur bij Kusters in Venlo in 
dienst getreden. Het bedrijf is sinds al jaar en dag importeur van GREE.  
Grote bekendheid heeft deze grote speler in warmtepomptechniek nog niet in 
Nederland. Als troonopvolger van directeur Harry Kusters wil Figueira daar  
verandering in brengen. 

TEKST: MARTIJN LOUWS

Ambities troonopvolger bij Kusters: 

Wereldmerk op de kaart 
zetten in Nederland
 

“Ondanks de kwaliteit en de enorme productieaantallen wereldwijd, zijn nog lang niet alle installateurs en eindklanten op de hoogte 

van het merk.”



Kusters was jarenlang dealer van ver-
schillende airco-merken, maar is nu al 
bijna 25 jaar importeur van GREE airco’s 
en warmtepompen. Figueira: “Dat is 
wel een mooi verhaal. Meneer Kusters 
bestelde destijds een serie GREE airco’s 
en verwijderde daarvan de merknaam. 
De medewerkers namen vervolgens de 
proef op de som en schroefden de air-
co’s helemaal uit elkaar. Hun conclusie 
was dat er door hun bestaande leveran-
cier een geweldig nieuw product was 
gemaakt. Meneer Kusters wist meteen 
genoeg, en stapte volledig over op 
GREE.” 
Hij kent handelsonderneming Kusters al 
van jongs af aan. “Ik was vaak hier aan 
de overkant bij mijn opa op het bedrijf, 
we keken zo bij Kusters het terrein op. 
Ik vond het altijd al een mooi bedrijf, zo 
van buiten. Nu mag hij het sinds enige 
tijd van binnen ook zien. En dat bevalt 
wel”, vertelt Figueira. “Zelf kom ik niet 
uit de wereld van de koeltechniek, ik 
heb zelfs geen technische achtergrond, 
maar door de nauwe samenwerking 
met meneer Kusters en de warme over-
dacht van kennis en ervaring, ben ik er-
van overtuigd dat Kusters nog decen-
nialang een begrip zal blijven.” 

VEEL KENNIS
Maar met die kennis zit het binnen Kus-
ters wel goed, verzekert Figueira. “Wij 
zijn een vijftigplusorganisatie. Veel me-
dewerkers werken hier al jaren, zijn ge-
pokt en gemazeld in de koeltechniek. 
En inmiddels ook in de warmtepomp-
techniek.” Wat dat betreft zit Kusters 
ook goed met GREE als belangrijkste 
merk, zegt Figueira. “Ze lopen voorop 
als het gaat om de toepassing van nieu-
we technieken, dat is al jaren zo.” Fi-
gueira doelt onder meer op de GREE 
tweetraps compressor met injector 
technologie. Twee draaiende schijven, 
in twee compressorkamers zorgen voor 
de noodzakelijke drukverhoging van 
het koudemiddel. Het koudemiddel 
wordt in de eerste compressorkamer 
geïnjecteerd en samengeperst, aanslui-
tend wordt het koudemiddel nogmaals 
in de tweede kamer samengeperst. 
Dit zorgt ervoor dat er onder meer een 
watertemperatuur van zestig graden 
Celsius kan worden bereikt.  Daarnaast 
draait de warmtepomp nog bij buiten-
temperaturen van -20 graden Celsius. 
“GREE is dé grootste producenten van 
airco’s en warmtepompen wereldwijd. 
een op de drie airco’s - onder verschil-
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‘Een koelsysteem is voor steeds 
meer mensen bereikbaar’

Personalia
Naam: Roberto Figueira
Leeftijd: 29
Woonplaats: Reuver
Functie: Adjunct directeur Kusters Technische Handelsonderneming
Carrière: was hiervoor operationeel manager bij MosquitNo 
Opleiding: Politieke en economische geschiedenis (MA) aan de Radboud  
Universiteit Nijmegen.

  WWW.VAKBLADWARMTEPOMPEN.NL  JANUARI 2018  WP  17

Warmtepompen van GREE op het dak van een bedrijf.

lende merknamen -  is afkomstig van de 
GREE fabriek.” En als het om de eigen 
producten gaat waarop het merk GREE 
staat, dan wordt ieder model dat de fa-
briek verlaat onderworpen aan een 
honderd procent nacontrole. Het is 
daarmee echt een kwaliteitsproduct.” 
Dat de opmerkingen over de kwaliteit 
geen wassen neus is, onderbouwt 
Figueira met een anekdote. “Wij waren 
als Kusters de eerste importeur van 
GREE in Europa, reden om ook flink wat 
onderdelen op voorraad te houden. 
Maar dat bleek helemaal niet nodig, we 
hebben denk ik nog wel wat compres-
sors liggen van hele oude modellen. 

Gewoonweg omdat die nooit kapot 
gingen en wij ze dus niet hoefden uit te 
leveren.”

FOCUS OP WARMTEPOMP
Ondanks de kwaliteit, ondanks de enor-
me productieaantallen wereldwijd, zijn 
nog lang niet alle installateurs en eind-
klanten op de hoogte van het merk, 
weet Figueira. “Vooral voor eindklanten 
is GREE een grote onbekende. En on-
bekend maakt vaak onbemind. Onte-
recht in dit geval.” Reden voor Kusters 
om binnenkort als exclusief partner in 
Nederland en tevens ook opererend 
onder de naam GREE Nederland een 
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grootschalige campagne op te starten 
rondom het merk. “Online, in vakbla-
den; niemand kan straks meer om ons 
heen”, aldus een trotse Figueira. Het 
bouwen van een merk is hem op het lijf 
geschreven. Ook bij eerdere banen en 
functies heeft hij dit met succes uitge-
voerd. “Dat vind ik ook leuk om te 
doen, zeker omdat het een merk met 
ontzettend veel potentie is.”

Figueira ziet namelijk dat de aandacht 
voor airco’s en warmtepompen toe-
neemt. “Waar men vroeger als snel zo-
iets had van: ‘een airco is een luxe pro-
duct’, is een koelsysteem voor steeds 
meer mensen bereikbaar. Bovendien 
zijn de units er qua design enorm op 
voorruit gegaan. Wie wil dit nu niet in 
huis hebben hangen”, wijst de adjunct-
directeur van Kusters naar het nieuwste 

GREE-model in de showroom in Venlo. 
Datzelfde geldt voor de warmtepomp. 
Figueira: “Hoewel wij al heel veel jaren 
geleden zijn begonnen met het impor-
teren van warmtepompen, hebben we 
er pas recentelijk echt de focus op ge-
legd. En dat is een succes. De aandacht 
voor de energietransitie die Nederland 
moet maken, waarbij we allemaal van 
fossiele brandstoffen af moeten op ter-
mijn, helpt daar natuurlijk ook bij.”

KOUDEMIDDEL R32
Bij de toepassingen wordt ook nadruk-
kelijk gekeken naar de ontwikkelingen 
op het gebied van koudemiddelen. De 
geleidelijke afbouw van het op de 
markt brengen van HFK’s heeft immers 
gevolgen voor de markt van klimaatsys-
temen, weet ook Figueira. “Vanwege 
een quotasysteem zijn de synthetische 
koudemiddelen straks niet meer onbe-
perkt leverbaar, iets dat de prijs van die 
koudemiddelen nu al opdrijft. Dus ja, 
ook wij kijken naar systemen die werken 
op alternatieve koudemiddelen.” GREE 
loopt daarin voorop, verzekert Figueira. 
“De systemen met R32 zitten al een 

tijdje bij ons in het portfolio, terwijl an-
deren er net mee zijn begonnen of het 
nog moeten introduceren.” 
Ondanks dat Kusters vrij recent weer de 
aandacht heeft gevestigd op de warm-
tepompen, is de ondersteuning erin 
breed. “Gewoon, zoals dat bij ons past. 
Wij zijn er als handelsonderneming om 
de installateurs te ontzorgen, in alles. In 
de levering van de juiste materialen en 
middelen, met technische ondersteu-
ning, opleiding en met documentatie. 
Zo hebben we dikwijls cursussen hier in 
eigen huis waar onze technisch advi-
seurs complete systemen uit elkaar 
schroeven en de werking ervan tot in 
detail uitleggen.” Het is iets waarom 
Kusters bekend staat, erkent Figueira. 
“Wij gaan voor langdurige relaties met 
onze klanten. Dat betekent allereerst 
dat wij een kwalitatief hoogwaardig 
aanbod presenteren. Daarnaast leveren 
wij snel en op tijd, zorgen wij voor een 
optimale service en de juiste technische 
ondersteuning. Mocht je er nog over 
twijfelen, het is echt veel meer dan al-
leen dozenschuiven wat wij doen.” WP

Kusters geeft cursussen waarin technisch adviseurs complete systemen uit elkaar 

schroeven en de werking ervan tot in detail krijgen uitgelegd.

‘We zijn er om de  
installateurs te  
ontzorgen, in alles.’



Opleidingscentrum GOO in samenwerking 

met Aeres Tech, Zandlaan 29, 6717 LN Ede

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

WEGENS SUCCES EXTRA
TRAININGEN WARMTEPOMPEN

SCHRIJF JE NU IN!

Voor meer info of direct inschrijven ga naar www.opleidingscentrum-go.nl

U wilt een warmtepomp met 
uitstekende energieprestaties. 
Wij bieden BUVA EcoClimate.

De BUVA EcoClimate lucht/water 
warmtepomp biedt een comfortabele en 
duurzame totaaloplossing om woningen te 
verwarmen, te koelen én tapwater te warmen 
ook in combinatie met verschillende 
warmteafgiftesystemen, zoals 
vloerverwarming, radiatoren en ventilator-
convectoren. De EcoClimate L/W, met 
energielabel A++, behoort tot de meest 
zuinige warmtepompen op de markt en 
past ideaal in een NOM-woning.

Meer informatie over deze innovatieve 
warmtepomp? Neem contact op met 
BUVA voor de volledige brochure en meer 
informatie of download deze op buva.nl.

BEZOEK ONS OP DE VSK
STANDNUMMER: 7.C096
VAN 6-9 FEBRUARI 2018
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Gevelbouwers en installateurs werken nu nog vaak langs elkaar heen. Maar  
daar lijkt verandering in te komen. Door samen op te trekken, staan de onder-
aannemers sterker. Ook veranderende inzichten en eisen over energieverbruik 
en circulariteit doen gevelbouwers en installateurs naar elkaar toe trekken.

TEKST  TIJDO VAN DER ZEE

Gevel en gebouwinstallatie 
groeien naar elkaar toe

gaan.” Voor samen optrekken zijn ge-
noeg technische argumenten aan te 
voeren, maar een commercieel argu-
ment mag niet onbenoemd blijven. 
“Zo’n twintig procent van de bouwsom 
komt voor rekening van de gevel. De 
installaties gebruiken ongeveer veertig 
procent van het budget. Samen zit je 
dus op zestig procent. Daarmee sta je 
heel sterk tegenover de hoofdaanne-
mer. Je kan er op die manier voor wa-
ken niet uitgeknepen te worden.”

Bij de bouw van woningen of kantoren 
stuurt traditioneel de hoofdaannemer 
de installateur en de gevelbouwer van 
boven aan. Door deze hiërarchische 
constructie kan het gebeuren dat het 
contact tussen de onderaannemers 
vaak tot het hoogstnoodzakelijke be-
perkt blijft. En dat is zonde, want gevel 
en installatie zijn eigenlijk niet los van 
elkaar te zien. Onderlinge afstemming 
ligt voor de hand. Dat beseffen ook de 
installateurs en gevelbouwers. Branche-

organisaties onderzoeken hoe die af-
stemming vorm kan krijgen.

NIEUWE IMPULS
“In feite is het niks nieuws wat we nu 
doen”, zegt Martijn Veerman, project-
coördinator bij gevelbrancheorganisatie 
VMRG, “het denken hierover gaat al 
terug tot de jaren tachtig. Grote bedrij-
ven met flinke R&D-afdelingen, zoals 
Scheldebouw, onderzoeken al jarenlang 
hoe je intelligent met je gevel om kan 

Een van de bedrijven die meewerkt aan de Delftse gevelpilot is TROX. Bron: TROX GmbH
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Desondanks leverde al dat onderzoek 
en deze commerciële drijfveer tot voor 
kort weinig concreets op, beaamt Veer-
man. “Maar door de circulaire econo-
mie en nieuwe businessmodellen, zoals 
Building as a Service, krijgt de samen-
werking een nieuwe impuls.” Project-
ontwikkelaars met flexibele wensen, die 
een gebouw na tien jaar willen kunnen 
demonteren bijvoorbeeld, zegt Veer-
man, beginnen in te zien dat het handig 
kan zijn om gevels met geïntegreerde 
plug-and-play installaties neer te zet-
ten. “Neem een ontwikkelaar als OVG, 
of De Mannen van Schuim. Zij hebben 
er wel oren naar. We verkopen dan 
geen product meer, maar een service, 
we verlenen comfort.” 

LEASEGEVEL
Als voorbeeld noemt Veerman de re-
cente proef met verschillende gevelsys-
temen van verschillende bedrijven op 
de TU Delft. Daar zijn september vorig 
jaar vier gevelunits geïnstalleerd waarin 
functies als zonwering, warmteterug-
winning en energieopwekking zijn geïn-
tegreerd. De vier systemen verschillen 
alle iets van elkaar, zodat aan het eind 
van de proef duidelijk moet zijn welke 
het beste werkt. Deze gevelsystemen 
zijn speciaal ontwikkeld om ingezet te 
worden in Esco-achtige constructies. 
Het onderzoeksteam heeft het concept 
de naam ‘circulaire integrale gevel als 
een service’ gegeven, in de volksmond 
‘de leasegevel’ genoemd. Veerman: 
“Het mooie is dat deze toegevoegde 
functies geen afbreuk hoeven te doen 
aan het design.”
Daniëlle Dikhoff, community manager 
kennisontwikkeling bij TVVL, voorziet 
dat samenwerking tussen installateurs 
en gevelbouwers zowel bij nieuwbouw 
als bij renovaties tot stand zal komen. 
“In 2023 moeten bestaande kantoorge-
bouwen verplicht energielabel C heb-
ben, in 2030 is dat zelfs energielabel A. 
Je moet hier nu al op anticiperen. Met 
installatietechnische oplossingen alleen 
lukt het je nu misschien nog wel om la-
bel C te halen, maar dan zit je zeven 
jaar later met de problemen, want dan 
heb je echt de gevel erbij nodig. Dus 
als je duurzaam gaat renoveren, dan 
moet je nu eigenlijk al de gevel en de 
installatie in samenhang bekijken.”
Geïntegreerde installatie-gevelconcep-
ten bij renovaties hebben voordelen, 
zegt Dikhoff. Ze somt op: “Je kan ze 
makkelijk prefabriceren, de montage-

conditities zijn beter, waardoor betere 
efficiëntie haalbaar is. Door de installa-
ties in de gevel te verwerken hou je een 
hoger plafond over en gebouwgebrui-
kers ondervinden minder hinder van het 
installatiewerk.”

REGENJAS
Het is volgens Veerman en Dikhoff aan 
de producenten, gevelbouwers en in-
stallateurs zelf om interessante concep-
ten te bedenken. Hoe diep gaat de in-
tegratie? Is bijvoorbeeld een 
warmtepomp op te nemen in de schil? 
Een bedrijf als Nefit - ketelbouwer en 
warmtepompfabrikant - denkt van wel. 
Het ontwikkelde de Energy Bar, een 
systeem dat warm tapwater en ruimte-
verwarming levert en verkrijgbaar is in 
een hybride en all electric variant. Deze 
Energy Bar is bijna volledig geïnte-
greerd in de schil. De module wordt 
bevestigd aan de zoldervloer, de vloer 
van de eerste verdieping en de vloer 
van de begane grond. Dat geeft de 
mogelijkheid om de leidingen meteen 
op de verdieping te hebben waar ze 
horen. De Energy Bar is verzonken in de 
schil, en omdat die schil ruim twintig 
centimeter dik is, steekt er nog maar 
een halve meter van de energiemodule 
naar buiten. Eerder dit jaar werden 
twee prototypes tentoongesteld in de 
eigen productiehal in Deventer.
Waar Veerman van gecharmeerd is, is 
het concept van de ‘tweede huid’, zoals 

die bijvoorbeeld is toegepast in de Ra-
bobank-torens bij het treinstation van 
Utrecht. “De isolatie zit dan aan de bin-
nenste schil. De buitenkant bestaat uit 
enkelglas, je kan het zien als een regen-
jas. Hij is niet luchtdicht, maar werkt wel 
als een schacht waardoor de door de 
zoninstraling opgewarmde buitenlucht 
naar boven gaat en per verdieping kan 
worden afgegeven.” En Dikhoff vult 
aan: “De zonwering kan bij zo’n tweede 
huid achter de tweede gevel worden 
geplaatst. Daarmee wordt de zonwe-
ring ook op hoge hoogte beschermd 
tegen wind en andere weersinvloeden.”

BENG
In 2021 worden voor nieuwe woningen 
en kantoren de BENG-eisen van kracht. 
Het lijkt er op dat vooral ten aanzien 
van energiebesparende maatregelen 
- lees: isolatie - de uitdagingen groot 
zijn. Immers, er zijn nog niet veel ge-
bouwen in Nederland die voldoen aan 
de eis van maximaal 25 kWh/m2/jaar bij 
woningen of maximaal vijftig kWh/m2/
jaar bij kantoren. Om dat te halen heb 
je gevels nodig met een zeer lage u-
waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt, 
red.), gecombineerd met een uiterst 
lage qv10-waarde (luchtdoorlatend-
heid). 
Veerman: “Je gaat met BENG echt naar 
luchtdichte gevels. Dat heeft wel im-
pact. Je moet werkelijk alles met tape 
afplakken en alle aansluitingen met 
bouwkundige kaders kitten. Normaal 
zet je een kozijn over het stelkozijn en 
zorgt het aanslagrubber voor de bin-
nen- en buitendichting. Maar wil je het 
helemaal luchtdicht krijgen, dan zijn ex-
tra maatregelen nodig.” Dikhoff be-
aamt dat: “Je moet echt heel nauwkeu-
rig gaan werken.” 
Het is híer dat de installatiewereld en 
de gevelbouwers heel direct met elkaar 
te maken krijgen. Dikhoff: “Want het 
gekozen ventilatieconcept heeft conse-
quenties voor de isolatiewaarde van de 
gevel om aan de eerste BENG-eis te 
voldoen. En andersom ook. Een gevel 
met een matige isolatiewaarde maakt 
dat je straks beperkt wordt in het aantal 
ventilatieconcepten dat je kunt kiezen.” 
TVVL en VMRG maken op dit moment 
berekeningen aan allerlei varianten, om 
duidelijk te krijgen welke consequenties 
BENG gaat hebben op het gevel- en 
installatieconcept. 
In september worden de eerste resulta-
ten gepresenteerd. WP
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Het voormalige VROM-gebouw in Den 

Haag kreeg na een duurzame renovatie 

een zeer transparante gevel.  

Beeld: Poortcentraal
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Grootschalige renovatie van woningen met het doel deze (bijna) energieneutraal 
te maken, komt moeilijk van de grond. TNO onderzocht wat de oorzaken hiervan 
zijn en wat er nodig is om de impasse te doorbreken.

TEKST: KEES VAN DEELEN EN BAREND VAN ENGELENBURG VAN TNO

Belemmeringen en  
aanjagers voor opschaling 
De bestaande woningvoorraad verduurzamen

besef flink toegenomen dat diepgaan-
de renovatie van de bestaande woning-
voorraad noodzakelijk is. Dit geldt zo-
wel bij lokale en regionale overheden, 
vanuit hun taak een duurzame leefom-
geving te realiseren, als bij woningcor-
poraties en andere vastgoedeigenaren 
om de kwaliteit en waarde van hun 
vastgoed te verhogen.
Voor de bouwsector biedt diepgaande 
renovatie, gezien de grote schaal waar-
op die zal moeten plaatsvinden, inte-
ressante marktkansen. Desalniettemin 

De nieuwe regering heeft ambitieuze 
doelen voor de terugdringing van CO2-
emissies: 49 procent reductie in 2030. 
Woningen en andere gebouwen leve-
ren een belangrijke bijdrage aan de uit-
stoot van CO2 (zo rond de veertig pro-
cent). De afgelopen tien à vijftien jaar is 
al veel bereikt bij de verbetering van de 
energie-efficiëntie van nieuwbouwwo-
ningen. De Energieprestatiecoëfficiënt 
(EPC) is door de sterk aangescherpte 
regelgeving hiervan een belangrijke 
aanjager. 

En dat gaat nog beter worden: realisa-
tie van nieuwbouw ‘Nul-op-de-meter’-
woningen wordt de laatste jaren, zeker 
ook financieel gezien, steeds aantrekke-
lijker en is daarmee de nieuwe wijze 
van bouwen aan het worden.

MARKTKANSEN
Dat klinkt allemaal goed, maar in 2050 
zal nog steeds ongeveer zeventig pro-
cent van de huidige woningvoorraad in 
gebruik zijn. In Nederland (en elders in 
Europa) is de afgelopen twee jaar het 

De kostbare renovatie van woningen heeft alleen kans van slagen als er een wijkgerichte aanpak is.
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blijkt het heel lastig te zijn om deze am-
bities om te zetten in daden. 
Uit recent onderzoek moeten wij zelfs 
concluderen dat een grootschalige aan-
pak binnen de huidige rolverdelingen 
van marktpartijen en overheid onuit-
voerbaar is. We leggen hieronder uit 
hoe dat zit. En we geven ook aan hoe 
we hieruit kunnen ontsnappen.

ANDERE AANPAK
Waarom is een andere aanpak nodig? 
TNO onderzocht wat de belemmerin-
gen en de mogelijke aanjagers zijn voor 
de opschaling van diepgaande renova-
tie. Een belangrijke belemmerende fac-
tor is het hoge kostenniveau van diep-
gaande renovatie, ook vanwege de 
kleine schaal waarop deze plaatsvindt. 
Dit verhindert technische innovatie en 
industrialisatie van het bouwproces. 

Daarnaast zijn er belemmeringen van 
organisatorische, sociale en juridische 
aard, waaronder:
- inadequate wet-/en regelgeving op 
Europees, nationaal en lokaal niveau 
(bijvoorbeeld geen/onvoldoende eisen 
aan EPC na renovatie; aansluitplicht op 
aardgas);
- organisatie en cultuur van de bouw-
sector (gefragmenteerd, sterke oriënta-
tie op eenmalige projecten, risico-aver-
sie);
- rigide aanbestedingsprocedures, vaak 
gebaseerd op een gedetailleerd Pro-
gramma van Eisen, waardoor aanbie-
dende partijen onvoldoende worden 
uitgedaagd tot het inbrengen van inno-
vatieve, prestatie-gerelateerde oplos-
singen;

- corporaties en andere bezitters van 
woningen ondervinden dikwijls weer-
stand bij bewoners bij de plannen diep-
gaand te renoveren.

Het wegnemen van elk van bovenstaan-
de barrières is al een uitdaging op zich. 
Daarnaast is voor een opschaling van 
diepgaande renovatie een wezenlijk an-
dere insteek nodig dan die tot nu toe 
meestal gehanteerd wordt en die zich 
beperkt tot renovatie van woningen. 
Een dergelijke aanpak heeft met de 
huidige financieringsconstructies zelden 
of nooit een gezond verdienmodel. Dat 
komt omdat de baten (lagere energie-
kosten en mogelijk ook lagere onder-
houdskosten) niet opwegen tegen de 
kosten.

DE ONTSNAPPINGSROUTE
In onze ogen heeft diepgaande, en dus 
kostbare renovatie van woningen alleen 
echt kans van slagen indien deze inge-
bed is in een transitieopgave richting 
toekomstbestendige buurt of wijk. Re-
novatie wordt dan onderdeel van een 
maatschappelijke opgave om, samen 
met alle betrokkenen, op wijkniveau de 
gewenste toekomstwaarde van de ge-
bouwde omgeving te definiëren en uit 
te voeren. 
Een dergelijke aanpak op grotere schaal 
maakt het mogelijk om meer waarde te 
creëren dan gerealiseerd kan worden 
door alleen woningen aan te pakken. 
Denk hierbij aan een infrastructuur die 
optimaal gebruik maakt van de lokale 
mogelijkheden voor opwekking, uitwis-
seling en opslag van warmte en elektrici-
teit. Of aan een betere kwaliteit van de 

leefomgeving, bijvoorbeeld door ‘groen-
blauwe dooradering’ van de wijk, resulte-
rend in een hogere vastgoedwaarde en 
een beter vestigingsklimaat.
Dit betekent uiteraard dat meer partijen 
dan alleen de bezitters van de woning-
voorraad betrokken moeten worden bij 
deze andere manier van renovatie. De 
wijkgerichte aanpak leidt tot gemeen-
schappelijke en breed gedragen oplos-
singen, zicht op een ‘eerlijke’ verdeling 
van lasten en baten en biedt daarmee 
meer mogelijkheden voor co-investe-
ring door meerdere partijen. De aanpak 
op wijkniveau is op het eerste gezicht 
een extra complicerende factor. Voor 
de opschaling van diepgaande renova-
tie is dit evenwel een kansrijke en 
noodzakelijke stap.
Bovendien gaat een dergelijke aanpak 
‘op schaal’ helpen om de hiervoor ge-
noemde belemmerende factoren weg 
te nemen. En omdat het een nieuwe 
aanpak is zullen we het moeten leren: 
te beginnen bij een vijf- tot tiental wij-
ken in Nederland die als ‘pilots’ dienen. 
Met als voor de hand liggende kandi-
daten wijken in de 31 gemeenten die 
deelnemen in de Green Deal Aardgas-
vrije Wijken. 
Door slimme monitoring en evaluatie 
van de pilots wordt de basis gelegd 
voor een duurzame wijze van schaalver-
groting. Voor de hele bouwsector, van 
projectontwikkelaars tot bouwbedrijven 
en van toeleverende industrie tot instal-
latiebedrijven, is hierin een belangrijke 
rol weggelegd waarbij co-creatie,  
creativiteit en innovatie sleutelwoorden 
zijn. WP
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Woningen dragen veertig procent bij aan de CO2-uitstoot.
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Vormen hybride systemen een goede tussenoplossing, of is het beter om direct 
van het gas af te gaan? Dit was een van de vragen die op 14 december tijdens 
het Nederlands Congres Warmtepompen in Veenendaal tot boeiende discussies 
leidde. Ook tal van andere onderwerpen passeerden de revue, zoals: gasloze  
oplossingen voor bestaande bouw, nieuwbouw, hoogbouw, laagbouw en  
renovatiewijken. 

TEKST: UKO REINDERS EN BAS ROESTENBERG

‘Kansen voor het oprapen’
Terugblik Nederlands Congres Warmtepompen

dustrie meters kan maken. De vraag is 
of de sector er al klaar voor is, en daar 
gaan we tijdens dit congres antwoor-
den op krijgen.”
Reiner wees tot slot op het jaar 2050, 
als stip op de horizon. “Dan moeten 
alle gebouwen energieneutraal zijn. De 
regering werkt er in tussenstappen 
naartoe, met het aanscherpen van wet-

Dagvoorzitter Claudia Reiner, vicevoor-
zitter van UNETO-VNI en directeur van 
installatiebedrijf Caris & Reiner, trapte 
het congres bij Hotel van der Valk in 
Veenendaal af. Ze ging daarbij in op 
het regeerakkoord van de nieuwe coali-
tie. “Dit is het groenste akkoord ooit, 
en dat is hoopvol voor de industrie.” In 
het akkoord staan onder meer plannen 

voor de realisatie van duizenden gaslo-
ze woningen per jaar, waarbij warmte-
pompen ongetwijfeld een belangrijke 
rol gaan spelen. 
Reiner liep ook vooruit op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij zal 
duurzaamheid een belangrijke rol spe-
len: “Je ziet dat het thema ‘van gas los’ 
wordt omarmd. Dat betekent dat de in-

Onder leiding van dagvoorzitter Claudia Reiner werd  tijdens het congres volop gediscussieerd, zoals hier tijdens de presentatie van 

Jan Willem van de Groep.
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telijke kaders. In 2023 is er een Label 
C-verplichting voor utiliteitsbouw, in 
2030 zal waarschijnlijk een Label A-ver-
plichting volgen en daarnaast wordt 
BENG versneld geïntroduceerd. Het 
zijn maatregelen die de sector in gang 
brengen.” Net als tijdens het vorige 
congres constateerde Reiner dat alle 
lichten op groen staan voor warmte-
pompen, maar ze voegde eraan toe 
dat de sector wel de juiste dingen moet 
doen om dit tot een succes te maken.

VERLIEZERS ENERGIETRANSITIE
Frank Agterberg, per 1 januari 2018 
voorzitter van de Dutch Heat Pump 
Association (DHPA), betrad als eerste 
spreker na Reiner het podium. In zijn 
nieuwe rol als DHPA-voorzitter moet hij 
iedereen overtuigen van het nut van de 
warmtepomp. “Maar”, zo merkte hij 
terecht op, “Voor een zaal vol professi-
onals is dat niet nodig. Iedereen hier is 
al enthousiast.” 
Agterberg constateerde dat de discus-
sie over warmtepompen zich vaak op 
technisch gebied afspeelt. “Maar dat is 
niet voldoende om ze in gebouwen te-
recht te laten komen”, waarschuwde 
hij. Met 7,5 miljoen woningen en zes-
honderd miljoen vierkante meter aan 
utiliteitsoppervlakte die in Nederland 
verduurzaamd moeten worden, waar-
van het overgrote deel met een warm-
tepomp, is het potentieel enorm. 
Volgens de nieuwe DHPA-voorzitter zijn 
er nog wel belangrijke obstakels voor 
een grote uitrol: “Dat zijn de bestaande 
infrastructuur en de gevestigde orde. 
Er zijn ook verliezers van de energie-
transitie, en die gaan tegengas geven. 
Dat gaat schuren, vooral als de groei 
hard gaat.” 
Agterberg wees tijdens zijn presentatie 
op een brief van het ministerie van BZK 
aan De Tweede Kamer, met het advies 
om de bepalingsmethode voor de 
energieprestatie niet te veranderen. 
“En dat terwijl er juist allerlei verbete-
ringen in die methode moeten komen 
om duurzame technieken beter te kun-
nen beoordelen. Dat moeten we echt 
doorzetten.” Agterberg wil zijn ogen 
echter niet sluiten voor tegenbewegin-
gen: “Ook die moeten een plek krijgen 
in de discussie.”

400.000 WARMTEPOMPEN
Om de klimaatdoelstellingen te halen, 
moeten volgens Agterberg jaarlijks zo’n 
400.000 warmtepompen worden geïn-

stalleerd. Rapportages over het aantal 
warmtepompen dat in Nederland in ge-
bruik is, lopen erg uiteen. Volgens Eu-
ropese statistieken gaat het om 91.000 
installaties, terwijl het CBS uitkomt op 
360.000. Volgens Agterberg komt dit 
doordat er verschillende definities van 
warmtepompen worden gehanteerd. 
Dat de benodigde groeicijfers nog niet 
worden gehaald, is volgens hem een 
gevolg van het feit dat warmtepompen 
nog altijd ‘nieuwe techniek’ zijn. De 
marktontwikkelingen volgen de norma-
le wetmatigheden die daarbij horen. 
Nieuwe technologie moet zich eerst in 
markt vechten, en als dat eenmaal is 
gebeurd, gaat de uitrol steeds sneller. 
In die overgangsfase zijn we volgens 
Agterberg nu beland, wat zichtbaar is 
aan de groeipercentages van tussen de 
dertig en honderd procent per jaar, af-
hankelijk van het type warmtepomp. 
Volgens Agterberg is slechts zo’n tien 
procent van de installatiebedrijven in 
staat om een warmtepomp te plaatsen. 
Dat percentage moet omhoog, wat mo-
gelijk is door omscholing. 

“Ook de rol van installateurs verandert. 
Een warmtepomp installeren is wat an-
ders dan een cv-ketel ophangen. Instal-
lateurs zullen meer adviseur moeten 
worden, en daar moeten ze hun busi-
ness case op aanpassen.”

VOLLEDIG VAN HET GAS AF
Volgens Ronald Schilt, directeur van ad-
viesbureau Merosch, is het bij verduur-
zaming belangrijk om ‘echt volledig’ 
van het gas af te stappen. “Ook groen 
gas is niet helemaal veilig in gebruik. 
Gas veroorzaakt ieder jaar zo’n honderd 
ongevallen, in vijf gevallen met dodelij-
ke afloop. En dat is helemaal niet no-
dig.” 
De realisatie van een nieuwbouwwo-
ning zonder gasaansluiting is volgens 
Schilt een makkie: “Dat levert maar een 
paar duizend euro aan meerkosten. Bij 
bestaande bouw is het een lastiger ver-
haal. Daarover wordt vaak nogal infan-
tiel gedacht dat ‘we dat wel even gaan 
doen.’”
Met zijn mening over gas maakt duide-
lijk Schilt meteen ook duidelijk dat hij 
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Voorzitter van de Dutch Heat Pump Association Frank Agterberg.
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niet in een hybride oplossing als eind-
station gelooft. “Ik geloof wel in warm-
tenetten met een duurzame bron, maar 
de rol daarvan is beperkt vanwege de 
snelheid die nodig is in de energietran-
sitie. Het kost jaren om dergelijke grote 
projecten van de grond te krijgen, die 
tijd hebben we niet.” 
All-electric is voor Schilt de enige route. 
“Sommige critici stellen dat straks alle 
stoppen eruit springen, maar dat gaat 
niet gebeuren. De warmtepomp zorgt 
voor veel minder piekbelasting dan 
mensen denken. Piekbelasting wordt 
veel meer veroorzaakt door elektrisch 
koken aan de vraagkant, en door op 
het net aangesloten zonnepanelen aan 
de aanbodzijde. Alleen tijdens de kerst, 
als veel warmtepompen op vol vermo-
gen draaien, kan een opwekkingspro-
bleem ontstaan. Dat kan ook gebeuren 
als het op andere momenten tien gra-
den vriest, maar die situatie komt zo 
goed als nooit meer voor.”

STOREND GELUID
Qua type warmtepomp geeft Schilt aan 
geen fan te zijn van lucht als bron. 
“Lucht-warmtepompen zijn overal een-
voudig toepasbaar, maar de buitenunits 
maken veel geluid. Daar storen mensen 
zich aan. Vooral in de ontdooistand 
maken ze veel herrie, maar dat vind je 
niet in de specificaties terug.” 
Ook de esthetische inpassing is volgens 
Schilt een aandachtspunt: “Ik ben nog 
geen warmtepomp tegengekomen 
waar een vrouw verliefd op wordt.” Zelf 
is Schilt ‘verliefd’ op bodemsystemen. 
“Maar we moeten er geen glycol in ge-
bruiken. Alleen met water werkt het pri-
ma en het is beter voor het milieu.” 
Schilt wijst op de naar zijn mening over-
trokken regels voor bodemenergie. 
“Die zorgen voor onnodige kosten en 
vormen een belemmering.” 
Tijdens zijn presentatie concludeerde 
Schilt tot slot nog dat er ook andere 
valkuilen zijn met betrekking tot warm-
tepompen. Hij noemde niet alleen het 

gebrek aan kennis in de sector, maar 
ook de betrokkenheid van leveranciers. 
“Hier is de doos en zoek het verder zelf 
maar uit, dat lijkt de werkwijze van veel 
bedrijven.”

HYBRIDE WARMTEPOMPEN
De opmerkingen van Schilt over hybri-
de warmtepompen wekten discussie 
op. Uit de zaal kwam de opmerking dat 
er niet veel gaat gebeuren als alle hui-
zen in een keer van het gas moeten. 
De overstap naar all-electric zou gelei-
delijk moeten verlopen. Ook de spreker 
na Schilt is die mening toegedaan. 
Simon Tuitel, warmtepompexpert bij 
Vaillant, gaf een presentatie over de hy-
bride systemen van zijn bedrijf. Bereke-
ningen moeten uitwijzen of hybride sys-
temen uiteindelijk de beste oplossing 
zijn.
Bij een hybride installatie zorgt de 
warmtepomp voor verwarming (dit 
dekt zeventig tot tachtig procent van 
de warmtevraag af), en de gasketel 
voor warmwater en voor het afvangen 
van warmtevraagpieken. Tuitel: “Vooral 
regeltechniek is belangrijk om deze sys-
temen zo energiezuinig mogelijk te la-
ten draaien. Dat kan een besparing op-
leveren van vijfendertig procent.” 
Voordelen van hybride systemen zijn de 
lagere totale installatiekosten doordat 
bestaande radiatoren kunnen blijven 
hangen (de terugverdientijd van een 
hybride installatie bedraagt volgens Tui-
tel vijf jaar), en een lagere belasting van 
het elektriciteitsnet. 
“Dat maakt de hybride warmtepomp 
een goede tussenoplossing. Uiteindelijk 
is all-electric op de lange termijn wel 
voordeliger.” Uit de zaal kwam als reac-
tie dat er te veel naar kosten en terug-
verdientijden wordt gekeken: “Het 
doel moet meer zijn om van het gas af 
te gaan en de mensen in Groningen te 
helpen.”

DUURZAME PROJECTEN
Op het congres werd niet alleen aan-
dacht aan systemen gegeven, maar 
werd ook veelvuldig ingegaan op voor-
beeldprojecten. Zo gaf William van 
Driel van OSH een presentatie over de 

‘Installateurs zullen 
meer adviseur  
moeten worden’

William van Driel vertelt hoe Clarissenhof gebruikmaakt van een ringleiding.
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Clarissenhof. In deze Tilburgse wijk 
wordt een project met appartementen-
gebouwen gerealiseerd die niet alleen 
zijn aangesloten op een wko, maar ook 
onderling zijn gekoppeld via een ring-
leiding. Die is in alle zes de complexen 
aangesloten op een ONE, een modulai-
re plug& play-warmtepompinstallatie 
van OSH die ervoor zorgt dat de ge-
bouwen restwarmte- en koeling kunnen 
uitwisselen om te hergebruiken. 
Vanwege de kosten is daarbij niet voor 
een vier- maar voor een driepijpsys-
teem gekozen, met één retourleiding 
voor zowel warmte als koude. Daar-
naast is een buffervat in de installatie 
opgenomen om het systeem ‘rustiger’ 
te laten draaien. Het hele systeem kan 
op afstand worden gemonitord, wat 
volgens Van Driel van wezenlijk belang 
is om optimale efficiëntie te bereiken. 
Het wordt daarbij op twee manieren 
aangestuurd: enerzijds weersafhankelijk 
en anderzijds op basis van de som van 
de energievraag in de gebouwen. “We 
hebben daarvoor gekozen om energie-
vernietiging te voorkomen”, aldus Van 
Driel.

FOCUS OP COMFORT
Een ander praktijkvoorbeeld dat werd 
behandeld is gerealiseerd in Harlingen. 
Niels Mensonides, engineer bij familie-
bedrijf Mensonides Installatie, was naar 
het congres gekomen om er uitleg over 
te geven. 
Zijn bedrijf heeft er onlangs de eerste 
fase van nieuwbouwproject ’t Havenhus 
opgeleverd. In dit project zijn twaalf ap-
partementen en twee penthouses voor 

zestigplussers gerealiseerd, die ieder 
worden voorzien van een individuele, 
frequentiegeregelde brine/water-warm-
tepomp. De volgende stap in het pro-
ject is fase 2, waarin nog eens veertien 
appartementen worden gerealiseerd. 
In fase 1 zouden aanvankelijk gasketels 
worden geplaatst, maar in overleg met 
de eigenaren van de verkochte appar-
tementen zijn dat warmtepompen ge-
worden. Hierdoor steeg de koopsom 
met tienduizend euro. 
“Met de bewoners hebben we niet ge-
keken naar terugverdientijden, maar 
puur naar comfort. Dat sprak aan”, al-
dus Mensonides. “Ook voor zestigplus-
sers blijkt duurzaamheid belangrijk te 
zijn, onder meer vanwege de toekomst 

van hun kleinkinderen.” Aan het einde 
van zijn presentatie gaf Mensonides 
nog een aantal tips voor de succesvolle 
realisatie van projecten. “Betrek de in-
stallateur bij het ontwerp en zorg voor 
samenwerking met andere betrokken 
partijen, zoals de architect, het bouw-
bedrijf en de adviseur. En praat niet te 
veel over terugverdientijden, maar 
vooral over bewonerscomfort en toe-
komstgericht bouwen.”

OPLOSSINGEN VOOR HOOGBOUW
Coos Schouten van installatiebedrijf 
Schouten Techniek ging in op warmte-
pomp-oplossingen voor hoogbouw. 
Daarbij besprak hij verschillende opties, 
van een 2-pijps tot een 5,5-pijpssys-
teem. Hoe meer pijpen, hoe minder 
energie er nodig is, maar de investe-
ringskosten nemen wel toe. Het in één 
pijp combineren van de retouren redu-
ceert die investeringskosten dus, maar 
het zorgt ook voor energievernietiging.
Jan Willem van de Groep sprak over de 
renovatie van complete wijken. Hij is 
oprichter van ARXlabs en Factory Zero, 
en betrokken bij Energiesprong en 
Stroomversnelling. Om de kosten te 
drukken, is bij de renovatie van hele 
wijken een industriële aanpak nodig, 
stelde hij. Woningen worden daarbij 
van een nieuwe jasje en een nieuwe 
energie-installatie voorzien. De kosten 
daarvan liggen tussen de veertig- en 
vijftigduizend euro, maar daar staat te-
genover dat bewoners daarna geen 
energierekening meer hebben. Van de 
Groep zoekt ook naar een realistische Discussie over de hybride warmtepomp met Simon Tuitel van Vaillant (Links).

Ronald Schilt is geen fan van lucht als bron; wel van bodemsystemen.
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oplossing voor particulieren. “Om zo’n 
oplossing levensvatbaar te maken, 
moeten de kosten met vijftig procent 
omlaag. Als dat lukt, kan de concurren-
tie met energiebedrijven worden aan-
gegaan.”

PRESTATIEGARANTIE
Van de Groep ging in op de energie-
module die hij bij Factory Zero heeft 
ontwikkeld. “Dat viel nog tegen; alleen 
al het ontwikkelen van een besturings-
schermpje kost bijna net zo veel tijd als 
het ontwerp van de rest van de modu-
le.” Om op ruimte en kosten te bespa-
ren, is voor de module van Factory Zero 
een warmtepomp-buitenunit uit elkaar 
gehaald, om te zien of er overbodige 
onderdelen in zitten die onnodig ruimte 
in beslag nemen. 
De module, die in verschillende kleuren 
leverbaar is, wordt aan de buitenkant 
van woningen geplaatst. “Hierdoor 
hoef je binnen geen ruimte in te leve-
ren en ook vanwege het geluid is bui-
ten beter”, aldus Van de Groep. Ook hij 
stelde, net als vorige sprekers, dat het 
monitoren van prestaties belangrijk is, 
onder andere voor onderhoud en het 
afvlakken van pieken, zodat slijtage 
wordt voorkomen. Uiteindelijk geeft 
Factory Zero prestatiegaranties op 

energie, comfort en kwaliteit.

THERMO-AKOESTISCH
In een volgende presentatie werd een 
mogelijke oplossing besproken waar-

mee de kosten van verduurzaming kun-
nen worden verlaagd. Michiel Hartman 
van Blue Heart Energy gaf uitleg over 
de thermo-akoestische warmtepomp 
die door zijn bedrijf wordt ontwikkeld, 
en die volgens hem niet meer zal gaan 
kosten dan een cv-ketel. 
De thermo-akoestische warmtepomp 
die Blue Heart over een paar jaar op de 
markt wil zetten, werkt met geluidsgol-
ven en helium. Door helium samen te 
persen, voert de warmtepomp warmte 
af en door het gas te expanderen, 
wordt koude afgevoerd. Hartman som-
de een aantal voordelen van de themo-
akoestische warmtepomp op: hij is line-
air regelbaar, werkt niet met schadelijke 
koudemiddelen, helium is voldoende 
voorradig, de COP van het systeem is 
twintig tot vijftig procent hoger dan die 
van conventionele warmtepompen, en 
er is in theorie geen maximum tempe-
ratuurbegrenzing, wat mogelijkheden 
biedt voor tapwaterbereiding. Doordat 
de warmtepomp uit relatief weinig on-
derdelen wordt opgebouwd, zullen de 
productiekosten bovendien relatief laag 
zijn, zo stelde Hartman.

TOTAALCONCEPTEN
Inmiddels is van de thermo-akoestische 
warmtepomp een proefmodel ge-
bouwd dat wordt doorontwikkeld. De 
onderdelen voor een nieuw prototype 

Michiel Hartman ziet louter voordelen in de thermo-akoestische warmtepomp. 

Jan Willem van de Groep over zijn energiemodule: “het ontwikkelen van het bestu-

ringssschermpje kostte bijna net zoveel tijd als de rest van de module.”
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Ronald Schilt: ‘Ik ben 
nog geen warmte-
pomp tegengekomen 
waar een vrouw  
verliefd op wordt’

zijn in bestelling, zodat dit in de loop 
van 2018 kan worden gebouwd. Na uit-
gebreide praktijktesten zal de warmte-
pomp naar verwachting in 2019/2020 
op de markt worden gebracht. In princi-
pe kan de capaciteit van het systeem 
worden uitgebreid tot 100 kW, maar de 
eerste ‘marktklare’ warmtepomp zal 
een vermogen krijgen van 1 kW en die-
nen in een hybride systeem (naast een 
gasketel) of als tapwaterbooster. Blue 
Heart brengt de warmtepomp niet zelf 
op de markt; dat gebeurt bijvoorbeeld 
via skidbouwers of andere bestaande 
leveranciers.
De afsluitende spreker op het congres 
was Nicolaas van Everdingen. Hij richt 
zich met zijn bedrijf Plushuis op de ver-
duurzaming van bestaande woningen, 
middels totaalconcepten waar ook een 
warmtepomp in is opgenomen. Zijn ei-
gen houtskeletbouwhuis gebruikt hij 
daarbij als voorbeeld. Dat werd in twee 
dagen gebouwd en vervolgens in twin-
tig dagen door vier man afgemonteerd. 
De helft van de 10 MWh aan energie 
die via de zonnepanelen op het dak 
wordt opgewekt is overschot; het huis 
is dus energieleverend.
Van Everdingen: “Mijn huis is een inspi-
ratiebron voor klanten; als mensen het 
zien, willen ze ook graag energieposi-
tief wonen.” Van Everdingen fungeert 
daarbij als schakel tussen klant, archi-
tect, installateur en aannemer. Jaarlijks 
werkt hij vanuit die positie aan zo’n 
twintig projecten. 
Een van de tips voor duurzaam wonen 
van Van Everdingen is om niet aan in-
fraroodpanelen te beginnen. “Komt de 
COP van een alternatief systeem onder 
de 2,6, dan kun je beter je gasketel 
houden en op een later moment een 
echte energetische sprong maken”. 
Daarnaast maakt hij zich sterk voor een 
buffervat waarin thermische energie 
wordt opgeslagen in water. “Daarin kun 
je veel energie opslaan die door de 
warmtepomp wordt opgewekt, bijvoor-
beeld als de stroom goedkoop is door-
dat windmolens hard draaien.” WP

Coos Schouten: “hoe meer pijpen, hoe minder energie, maar hoe hoger de investering.

Nicolaas van Everdingen vertelt hoe zijn duurzame huis een voorbeeld voor klanten is.
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Op 8 december vond in theater Spant! in Bussum de award-show van Daikin  
Nederland plaats. Hoogtepunt was de bekendmaking van de winnaars van de 
Daikin Awards 2017: AircoHeat, VD Koudetechniek en Koelvisie. Zij ontvingen 
een cheque van 10.000 euro. Met Xander de Buisonjé werd de avond daarna 
feestelijk voortgezet.

TEKST: UKO REINDERS

Daikin Awards 2017
Trots zijn op je projecten 

er binnen de jury veel aandacht voor 
eindgebruikers in geklimatiseerde ge-
bouwen. Het bedrijf waarvoor hij werkt 
heeft als specialisatie om via enquêtes 
te achterhalen hoe werknemers hun 
werkplek ervaren. 
In totaal werden de goedgekeurde pro-
jecten op acht criteria beoordeeld. Voor 
ieder criteria kon een project punten 
scoren, en samen met de online-stem-
men bepaalden die welke vijftien pro-
jecten door de jury werden genomi-
neerd. Het tweede jurymoment vond 
vlak voor de award-show plaats. Daarbij 
werden de extra online stemmen mee-
genomen die tussen 4 november en 1 
december zijn uitgebracht. Zij telden 
voor 25 procent mee, en de initiële be-
oordeling van de vakjury voor de overi-

“Onze trots is de reden achter de Dai-
kin Awards”, zo startte Edwin Hooger-
werf, deputy managing director van 
Daikin Nederland het officiële gedeelte 
van de Award-show in Bussum. “We 
maken mooie projecten, maar nemen 
normaal niet de tijd om er trots op te 
zijn. Vanavond nemen we die tijd wel”, 
aldus Hoogerwerf.  
De awards worden uitgereikt aan instal-
latiebedrijven, voor de beste projecten 
in de categorieën ‘comfort’, ‘smart buil-
dings’ en ‘innovatie’. Belangrijke voor-
waarde daarbij is dat projecten moeten 
zijn uitgevoerd met Daikin-producten.
De presentatie van de award-show was 
in handen van Jan. J. Pieterse. Deze 
tekstdichter, theaterjournalist en pro-
grammeur van de stadsschouwburg in 

Haarlem heeft verschillende bundels 
met komische gedichten op zijn naam 
staan. De Heeren van Aemstel Band en 
zanger Xander de Buisonjé sloten de 
avond feestelijk af.

JURY
Edwin Hoogerwerf van Daikin vertelde-
dat er 88 projecten voor het event wa-
ren ingezonden, waarvan er 48 volde-
den aan de gestelde criteria. Uit die 
goedgekeurde inzendingen zijn uitein-
delijk vijftien projecten geselecteerd 
door de vakjury. Die bestaat uit prof. dr 
.ir. Philomena Bluyssen (hoogleraar In-
door Environment aan de TU Delft), Gi-
deon van der Burg (Leesman Index) en 
Edwin Hoogerwerf (Daikin Nederland). 
Met Van der Burg in de gelederen was 

Het team van de winnaar in de categorie smart buildings VD Koudetechniek kreeg de 

award en cheque van Jan Klingen van Daikin (rechts).

Winnaar in de categorie comfort AircoHeat kreeg 

Anthony Dimou van Daikin (rechts).
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ge 75 procent. Uit die rekensom zijn 
eindelijk drie winnaars gerold.

CATEGORIE ‘SMART BUILDINGS’ 
De drie winnaars werden na afloop van 
een feestelijk diner bekendgemaakt 
door Pieterse. Eerst was de categorie 
‘smart buildings’ aan de beurt. Met het 
project Kapimex in Breda kwam VD 
Koudetechniek in deze categorie als 
winnaar uit de bus. 
Jan Klingen, commercieel directeur van 
Daikin Nederland, reikte de Award uit 
aan VD Koudetechniek-directeur Loek 
van Driel. Belangrijk in de categorie 
‘smart buildings’ is de keuze voor een 
oplossing waarmee alle relevante syste-
men in een pand optimaal beheerd en 
gemonitord kunnen worden, met als 
doel de beste gebruikerservaring te 
bieden.
Volgens het juryrapport heeft VD Kou-
detechniek met de installatie en de al-
gehele regeltechniek goed ingespeeld 
op de wensen van eindklant Kapimex. 
Klingen: “Er is sprake van een integraal 
ontwerp, waardoor verschillende func-
ties in het gebouw centraal worden 
aangestuurd vanuit het Daikin-gebouw-
beheersysteem.” 
Het gaat in dit geval dan ook niet al-
leen om de klimaatinstallatie, maar ook 
om andere systemen, zoals: ventilatie, 
zonwering, brandmelding en zelfs de 
glazenwasinstallatie. “Extra punten zijn 
toegekend omdat elke ruimte afzonder-
lijk gekoeld en verwarmd kan worden, 
en vanwege verreweg het hoogste aan-
tal - 792 - online stemmen”, las Klingen 

een onderdeel uit het juryrapport voor.

CATEGORIE ‘COMFORT’ 
Na het overhandigen van de Award en 
cheque in de categorie ‘smart buil-
dings’ maakte Anthony Dimou, mana-
ging director van Daikin Nederland, de 
prijswinnaar in de categorie ‘comfort’ 
bekend. Met een project voor de Inter-
nationale School van Amsterdam was 
AircoHeat de gelukkige winnaar. Vol-
gens Dimou werd in deze categorie 
vooral gekeken naar maatregelen om 
het comfort zo aangenaam mogelijk te 
maken. Met de oplossing van AircoHe-
at is dat goed gelukt.
Dimou: “Er is in detail gekeken naar het 
daadwerkelijke gebruik van het ge-
bouw, zodat problemen door bijvoor-
beeld tochtval en/of partiële bezetting 
van het pand konden worden verme-
den. Extra punten zijn toegekend om-
dat de geboden oplossing, bestaande 
uit een combinatie van ventilatie, ver-
warming en koeling, niet alleen ener-
giebesparend is door de toegepaste 
vloer- en ruimtesensoren, maar ook 
door de koppeling met een reeds be-
staand gebouwbeheersysteem”, aldus 
Dimou. Het project van de Internationa-
le School kreeg 236 online stemmen. 
Een sympathiek gebaar van Airoheat-
directielid Nick Martens, die de Award 
in ontvangst nam, was zijn dankwoord 
voor de monteurs. “Voor een project 
als dat op de Internationale School 
hebben we Daikin nodig, klanten die 
willen investeren, maar zeker ook mon-

teurs op de werkvloer.”  Hij kreeg een 
instemmend applaus uit de zaal.                        
                                                                                                                 
CATEGORIE ‘INNOVATIE’
Edwin Hoogerwerf, deputy managing 
director van Daikin Nederland, reikte 
hierna de Daikin Award in de categorie 
‘innovatie’ uit. Winnaar werd Koelvisie, 
met een project bij ROC Friese Poort 
Uniforme Beroepen in Leeuwarden. Ri-
chard van der Lei, directeur van Koelvis-
ie, nam de award in ontvangst. In de 
categorie ‘innovatie’ is vooral gekeken 
naar oplossingen die niet eerder zijn 
toegepast. Het moet vooral om slimme 
combinaties gaan die de milieu-impact 
fors omlaag brengen. Aan deze criteria 
heeft Koelvisie volgens de jury in alle 
opzichten voldaan. Hoogerwerf: “Mid-
dels het toepassen van circulaire bouw 
is van begin tot einde van het project 
nagedacht over het slim toepassen van 
duurzame en recyclebare materialen. 
Dit heeft tot de keuze geleid voor een 
klimaatsysteem dat maximale systeem-
rendementen realiseert met behoud 
van comfort, en dat later prima herge-
bruikt kan worden. Al met al laat dit 
project zien dat de circulaire economie 
geen concept meer is, maar realiteit 
kan worden. Extra punten zijn toege-
kend omdat er heel goed is geluisterd 
naar de wens van de eindgebruiker, en 
omdat de projectduur tot een absoluut 
minimum is beperkt.” Online kreeg het 
project 317 stemmen. WP

Meer informatie: www.daikinawards.nl

Foto’s: www.HenkvanderGiesen.nl
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Edwin Hoogerwerf van Daikin (rechts) met het team van Koelvisie die van hem de award 

in de categorie innovatie kreeg, samen met de cheque.

 de bokaal en cheque uit gereikt door  
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Op de VSK 2018 zal de installateur meer dan ooit kennis maken met  
de vernieuwingen in zijn vakgebied. ‘Ons vak wordt steeds slimmer, blijf scherp 
met VSK’, is de slogan.

VSK 2018 
voor iedereen relevant
Installateur moet ‘connected’ blijven 

zoveel mogelijk vakgenoten, ongeacht 
leeftijd, naar de VSK komen,” vindt 
Schilte, “en we gaan in het bijzonder 
ook hard aan de slag om jongeren te 
trekken, dat heeft in de manier waarop 
we communiceren onze aandacht. Ten-
slotte vormen zij de toekomst en blijkt 
dat het trekken van nieuw talent een 
uitdaging vormt voor de installatiebran-
che. Onlangs hoorde ik Doekle Terpstra 
(voorzitter UNETO-VNI) zeggen in de 
huidige arbeidsmarktproblematiek een 
groot gevaar te zien voor de dooront-
wikkeling van het vakgebied. Hij zei: 
‘samenwerken is de nieuwe concurren-
tie: ga met elkaar in gesprek hoe we dit 
gaan oplossen’. Maar het is daarnaast 

De ontwikkelingen in het vak volgen el-
kaar in hoog tempo op. Slimmere - en 
ook nog eens ‘connected’ - producten 
vragen de onverdeelde aandacht van 
de installateur, die meer dan ooit voor 
de keuze staat: ‘aanhaken of afhaken’. 
Dat is in het kort de boodschap van 
Patrick Schilte, Business Unit Manager 
bij Jaarbeurs en bij gelegenheid beurs-
manager VSK. 
“Normaal gesproken pakten we bij de 
aanloop naar een nieuwe beurs de eva-
luatie van de vorige erbij en keken we 
naar de ontwikkelingen in de markt. 
Daarop werd dan het nieuwe concept 
ontwikkeld. Deze keer hebben we dat 
anders aangepakt. We zijn - om het in 

moderne marketingtermen te vatten - 
naar de customer journey gaan kijken, 
naar persona’s. Wie zijn onze bezoekers 
en wat bieden wij ze? Zo kwamen we 
erachter dat we vooral de jongere doel-
groep onvoldoende weten te binden. 
Daar zijn we mee aan de slag gegaan. 
De jongere doelgroep is belangrijk voor 
ons en voor de branche. We zien de 
uitdagingen die de branche heeft, de 
aanwas van jongeren in de W-installatie 
stagneert, terwijl het zo’n mooi vakge-
bied is. Daar speelt onze campagne op 
in.”

ARBEIDSMARKTPROBLEMATIEK
“Wij moeten met z’n allen zorgen dat 
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interessant om mensen die nu bijvoor-
beeld in de bouw werken kennis laten 
maken met het mooie W-vak. De inte-
gratie van de disciplines vormt daar 
steeds meer aanleiding voor.”

E EN W SAMEN?
De geijkte vraag wanneer E en W nu 
eens in elkaar opgaan, resulteert ook 
nu weer in je-zou-denken-van-wel-maar 
toch-niet. “Gebleken is dat het daar 
nog te vroeg voor is”, zegt Schilte er-
over, “vandaar dat we afgelopen winter 
hebben besloten toch de VSK apart te 
organiseren. Ik sluit niet uit dat het er in 
de toekomst nog eens van komt. Maar 
met de wetenschap die ik nu heb, zie ik 
dat E- en W-installateurs echt nog hun 
eigen behoeften hebben.” 

ONDERZOEK CENTRAAL
Schilte ging uitgebreid in gesprek met 
de VSK bezoeker en ook degenen die 
er de laatste editie niet waren. Wat 
maakt dat iemand wel of niet naar de 
VSK komt? En als hij komt, wat wil hij 
dan zien? Dan blijkt dat de bekende 
thematieken, de bekende productgroe-
pen op de VSK - verwarming, ventilatie, 
klimaat en sanitair - onverminderd in de 
belangstelling staan. Alleen doen zich 
daarnaast, meer dan twee jaar geleden, 
heel nieuwe thematieken voor. 
Schilte: “Daar zien we ruwweg drie on-
derwerpen terugkomen. Ten eerste ge-
zonde gebouwen en woningen. Het 
tweede thema betreft energieneutrale 
gebouwen, en het derde Smart Techno-
logy. Dat alles speelde twee jaar gele-
den aanmerkelijk minder. Als je nu be-
ziet hoe wij van oudsher gewend waren 
de VSK in te richten - een hal Verwar-
ming, een hal Koudetechniek, een hal 
Regeltechniek en een hal Sanitair - dan 
springen die nieuwe thematieken er 
niet meteen uit. Maar de bezoekers-
doelgroepen vragen er wél om.” 
Dat heeft de VSK aan het denken gezet 
over het contentprogramma. Schilte: 
“Wat bieden wij onze bezoeker en hoe 
kan dat beter. Op basis van ons onder-
zoek zijn we aan de slag gegaan ons 
programma hierop af te stemmen en 
zijn we ook met de exposanten in ge-
sprek gegaan. We hebben hen op het 
hart gedrukt dat dit de thematieken zijn 
waarmee ze straks met een antwoord 
moeten komen, zodat de bezoeker aan 
het eind van de dag met een goed ge-
voel naar huis gaat omdat hij iets heeft 
geleerd.” 

GASLOOS
Hoe de exposanten omgaan met ingrij-
pende trends zoals gasloos wonen, 
daarnaar is Schilte ook heel benieuwd. 
“We vragen ze om hun visie te geven 
hoe zij op die ontwikkeling inspelen. 
Een van mijn ambities is om een forum 
te vormen met een aantal van de be-
trokken partijen, tenslotte hebben we 
ze tijdens VSK allemaal bij elkaar. Wat 
is bijvoorbeeld de rol van de warmte-
pomp en welke andere oplossingen zijn 
er? Het zijn allemaal sterk ambitieuze 
bedrijven en ik verwacht dat zij met een 
krachtige reactie zullen komen. 

RELEVANT VOOR IEDEREEN
Uit de vele gesprekken met potentiële 
bezoekers kwam ook naar voren dat 
een bezoek aan VSK meerdere invals-
hoeken kent. Schilte noemt het voor-
beeld van een directeur van een instal-
latiebedrijf die twee dagen naar de 
beurs komt: één dag met personeel 
voor een dagje uit, een rondje over de 
beurs en aan het einde van de dag een 
gezellig pilsje en dan met een goed ge-

voel naar huis. De tweede dag komt hij 
alleen, dan gaat hij leveranciers af, 
komt dan veel meer om zaken te doen, 
inkoopcontacten te bespreken. “Er zijn 
dus duidelijk meerdere behoeften”, 
concludeert Schilte, “en als VSK moet 
je dus proberen zo compleet mogelijk 
te zijn - voor iedereen relevant.”

CONTRAST
De observatie van Schilte voert ons ver-
der naar de doorgewinterde installateur 
die jarenlang zijn business heeft ge-
draaid. Zeker aan het begin van het 
stookseizoen was er vaak voldoende 
werk. Maar als deze installateur appara-
tuur-anno-nu moet gaan installeren, 
met steeds meer smart componenten; 
steeds slimmere zaken, ook steeds va-
ker ‘connected’’ (neem de badkamer, 
waar je straks alles met een app kunt 
aansturen), dan heeft hij best wat te le-
ren. En er komt ook een nieuwe gene-
ratie aan die digital-proof is, die ge-
wend is om daarmee te werken, een 
generatie ook die zich bewust is van de 
rol van de W-installateur in de keten, 

B
E

U
R

S

VSK 2018
De VSK 2018 is van 6 tot en met 9 februari 2018 in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Meer informatie: www.vsk.nl

Patrick Schilte, Business Unit Manager bij Jaarbeurs.
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een rol die bijvoorbeeld bij renovatie 
steeds belangrijker wordt. Schilte: “Dat 
maakt dat we onze campagne hebben 
ingestoken op ‘ons vak wordt steeds 
slimmer, blijf scherp met de VSK’. Want 
het is aanhaken of afhaken. Het vakge-
bied verandert, en daarom moet je naar 
de VSK komen - om aan het einde van 
de dag slimmer naar huis te gaan.”

BELEVING
Uit eerder onderzoek kwam ook naar 
voren dat de laatste editie te weinig ge-
paard ging met de beleving van een 
dagje uit. Schilte: “Natuurlijk, het is een 
vakbeurs. Men komt voor innovatie, 
voor productontwikkeling en informa-
tie. Maar de bezoeker wil de producten 
en toepassingen ook voelen en bele-
ven. Een belangrijke conclusie is dat we 
de vorige editie te veel op de harde in-
formatie-component was gericht, terwijl 
de VSK vooral is bestemd voor (uitvoe-
rende) installateurs. Die willen produc-
ten in werking zien, kunnen aanraken, 
wedstrijdjes tegen elkaar spelen bij-
voorbeeld wie het snelst een ketel in en 
uit elkaar heeft. Met de exposanten 
hebben we daar te weinig vorm aan ge-
geven. Toon die innovaties met goede 
content eromheen en biedt daarnaast 
de gelegenheid om eraan te zitten en 
te sleutelen en te vergelijken, dan ont-
staat er voor de installateur een andere 

dynamiek op zo’n dag.” 
Schilte: “Uiteraard daagt de vraag naar 
beleving ons ook uit om dingen anders 
te doen en andere dingen te doen. Op 
dit moment wil ik daar nog niet te veel 
over in detail treden, maar er wordt 
hard gewerkt aan diverse initiatieven. 
Meer dan andere jaren bieden we ruim-
te aan presentatie van nieuws en infor-
matie op een toegankelijke wijze. We 
werken onder andere samen met een 
partner aan de ontwikkeling van een 
app, waar behalve informatie ook ruim-
te is voor ‘leuk’ en is het de bedoeling 
een Nieuws Café op te tuigen. En na-
tuurlijk, de dag mag ook best mag wor-
den afgesloten met wat entertainment, 
een drankje, een beetje leuke muziek. 
Daarom is besloten naast de beurshal-
len een Entertain-tent neer te zetten 
waar bezoekers iets kunnen eten, sa-
men een biertje kunnen drinken, waar 
in de middag muziek zal zijn, en waar 
vanuit ook een aantal activiteiten wordt 
georganiseerd.” 

ANDERE OPZET EN PLATTEGROND
Schilte: “Operationeel hebben we ook 
wat zaken aangepast. De vorige editie 
van de VSK waren er zes hallen in ge-
bruik. Daarvan waren er netto vier, vijf 
echt in bedrijf. Als je dan rekent dat er 
vijfendertig à veertigduizend bezoekers 
door die zes hallen lopen, dan is de be-

zoekersdichtheid relatief bescheiden. 
Nu sluiten we een hal (hal 12) en heb-
ben we gekozen voor het plaatsen van 
een extra Entertain-tent op het buiten-
terrein. Hierdoor creëren we een ande-
re dynamiek. Onze bezoekers worden 
over een kleiner oppervlak verdeeld, 
zonder dat het ten koste gaat van het 
aanbod. En, anders dan voorgaande 
editie zijn er weer drie ingangen. Op 
deze manier hopen we een andere dy-
namiek te brengen, met behoud van 
aanbod. Onder de streep gaan we er 
zo op vooruit: minder beursvloer resul-
teert hier netto in meer aanbod.” 

EEN ANDERE DYNAMIEK
“We zijn op een aantal fronten echt aan 
het vernieuwen”, besluit Schilte. En 
ook, vergeet niet dat het economisch 
allemaal weer beter gaat. Dat zorgt 
toch voor een andere stemming dan 
twee jaar geleden. Je merkt dat er weer 
handel is. Afgelopen februari op de 
Bouwbeurs was de sfeer echt optimisti-
scher dan de jaren daarvoor. Klanten 
waren weer blij om daar te staan omdat 
er weer veel leads werden geschreven. 
Dat verwachten wij ook voor de komen-
de VSK.” WP

Het is aanhaken  
of afhaken
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ISDE 2018 naar 
100 miljoen euro

 Het budget voor de Investerings-
subsidie duurzame energie (ISDE) is 
voor 2018 vastgesteld op 100 mil-
joen euro, 10 miljoen meer dan in 
2017.  
Met de ISDE stimuleert de overheid 
de aanschaf van kleinschalige instal-
laties voor de productie van her-
nieuwbare warmte.
Sinds 1 januari 2016 kunnen zakelijke 
gebruikers en particulieren subsidie 
krijgen bij de aanschaf van zonneboi-
lers, biomassaketels en warmtepom-
pen met een klein vermogen. De be-
kendheid van de regeling nam ook 
in 2017 toe.  
Het Ministerie van Economische Za-
ken en Klimaat verwacht daarom dat 
het aantal aanvragen ook in 2018 
groot zal zijn. 
Meer informatie: RVO.nl

Installatie en Elektro Vakbeurs in
Hardenberg krijgen combi-editie

In 2018 vinden Installatie Vakbeurs en Elektro Vakbeurs gelijktijdig plaats in Evene-
mentenhal Hardenberg. Door de twee vakbeurzen te combineren, kan zowel de 
e- als de w-installateur alles onder één dak vinden. Daarmee onderscheidt het con-
cept zich in Nederland, aldus Easyfairs Evenementenhal, dat beide beurzen orga-
niseert. “Door de groei van het aantal totaalinstallateurs en de toename van afhan-
kelijke systemen binnen de installatiebranche, neemt het onderscheid tussen 
e-installatie en w-installatie af. Een installateur wordt steeds meer een alleskunner, 
ook wel ‘totaalinstallateur’ genoemd”, aldus Vincent Bilanovic van 
Easyfairs Evenementenhal. “Deze ontwikkeling was voor ons de reden om te her-
overwegen hoe we de installateur het beste kunnen bedienen. We hebben markt-
onderzoek en een uitgebreide analyse uitgevoerd om tot een concept te komen 
waarbij Installatie Vakbeurs en Elektro Vakbeurs worden samengevoegd, zodat de 
installateur een totaalplatform krijgt aangeboden dat aansluit op de actualiteit.” 
De eerste combi-editie van Installatie Vakbeurs en Elektro Vakbeurs vindt plaats op 
11, 12 en 13 september 2018. Beide beurzen behouden een eigen entree, maar er 
is een doorloopmogelijkheid om beide beurzen te bezoeken. Elektro Vakbeurs 
vindt dit jaar dus niet plaats in december, maar in september. 
Meer informatie: www.evenementenhal.nl

NVKL- stand VSK 2018 in teken van 
warmtepompen en koudemiddelen
NVKL staat van 6 tot en met 9 februari op de VSK in de Jaarbeurs Utrecht samen 
met het opleidingsfonds OTIB en opleidingscentrum GO°. Bij de NVKL staat alles 
in het teken van warmtepompen en de koudemiddeltransitie. De markt voor 
warmtepompen is groeiende, ook installateurs zullen hier in mee moeten 
ontwikkelen. De NVKL gaat daarom tijdens de VSK een warmtepompsysteem ‘live’ 
opbouwen, zodat installateurs en monteurs kunnen zien hoe een warmtepomp 
werkt, hoe deze geïnstalleerd wordt en wat erbij komt kijken. De NVKL heeft daar-
naast informatie over wet- en regelgeving en opleidingen op het gebied van warm-
tepompen. Een ander belangrijk thema is de koudemiddeltransitie, de terugfase-
ring van synthetische koudemiddelen. Dit onderwerp is belangrijk omdat de 
beschikbaarheid van koudemiddelen met een hoog GWP afneemt, deze koude-
middelen worden nog steeds veel toegepast en zullen op termijn niet meer be-
schikbaar zijn of heel duur worden. De NVKL organiseert ook lezingen in het VSK 
theater van de beurs. Meer informatie hierover vindt u op www.nvkl.nl/vks-2018. 
De NVKL-stand is te vinden in hal 10, stand F064.

Warmtepompen Innovatieroute op VSK 
Tijdens de vakbeurs VSK organiseert Vakblad Warmtepompen op woensdag 7 en 
donderdag 8 februari de gratis Warmtepompen Innovatieroute 2018. Door met ons 
mee te lopen wordt u in korte tijd geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen. 
Omdat het gaat om een relatief nieuwe techniek zijn er nog veel vragen. Als u die 
ook heeft, dan kan de Innovatieroute uitkomst bieden. Maar ook als u wil weten 
wat de actuele stand van zaken is rond de warmtepomptechnologie en de toepas-
singen. De route richt zijn op architecten, installatieadviseurs en medewerkers van  
vastgoedbedrijven en woningcorporaties. Deelnemers aan de route worden in een 
groep van maximaal vijftien personen langs een aantal warmtepomp-stands geleid. 
Bij iedere stand geeft een expert u vijftien minuten lang uitleg over een onderwerp 
dat aan de toepassing van warmtepompen is gerelateerd. Zo bent u in anderhalf 
uur volledig bijgepraat. Standhouders die tijdens de route onder meer worden be-
zocht zijn: Itho Daalderop, Nathan, Viessmann en Daikin. 
Inschrijven kan op www.vakbladwarmtepompen.nl (vol=vol)

Agenda

6 - 9 februari 2018
VSK 2018
Plaats: Jaarbeurs Utrecht
Informatie: www.vsk.nl

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
Vakbeurs Energie
Plaats: Brabanthallen ‘s-Hertogen-
bosch
Informatie: www.energievakbeurs.nl

16 - 18 oktober
Chillventa
Plaats: Messezentrum Nürnberg 
in Duitsland
Informatie: www.chillventa.de



De verduurzaming van het woningbestand is een 

belangrijk thema. Zowel voor nieuwe woningen waar 

al een norm ligt voor de energieprestatie, als voor de 

verduurzaming van het bestaande woningbestand, ligt 

de lat hoog. 

Het boek De elektrische woonhuisinstallatie - Nu en in de 

toekomst geeft u een overzicht van de eisen die worden 

gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en 

in de toekomst. 

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

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

woning.

In het boek vindt u alles over:

 Comfort in en rondom de woning

 Benodigde basiskennis en basisvoorzieningen

 Veiligheid in en rondom de woning

 De (toekomstige) energievoorziening in een woning

 Nieuwe apparatuur en toepassingen in de woning

 Slimme meet- en schakeltechnieken

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is 

bij de bouw en het ontwerp van woonhuizen. 

De elektrische woonhuisinstallatie
Nu en in de toekomst

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

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

108 pagina’s

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

NIEUW
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In veel meer industrietakken dan me-
nigeen denkt, is sprake van explosierisi-
co’s. Denk niet alleen aan de petroche-
mische en de olie- en gas-industrieën 
waarin gas-explosiegevaar voorkomt. 
Ook bij de productie van melkpoeder 
of medicijnen is vaak sprake van het ri-
sico op explosies door de aanwezig-
heid van stof. In ons land komen vrijwel 
wekelijks gas- of stofexplosies voor. 

ATEX-uitvoering. Maar elk merk aircon-
ditioner, heater of ventilator kan ge-
schikt gemaakt worden voor toepassing 
in zones met explosierisico’s. Daikin, 
Carrier, Toshiba of overige merken. Le-
veranciers van warmtepompen hoeven 
zich niet te verdiepen in explosierisico’s 
en ATEX-wetgeving, maar kunnen ap-
paratuur van ‘hun’ merk in een explo-
sieveilige uitvoering leveren. Ex-Machi-
nery zorgt voor de ombouw en levert 
met een ATEX certificaat en specifieke 
instructies voor explosieveiligheid.   
Uiteraard zijn er al jaren speciale ATEX-
uitvoeringen van machines, systemen 
en apparaten op de markt. Het nadeel 
is echter dat deze vaak mindere presta-
ties leveren dan niet-explosieveilige 
apparaten. Dat heeft te maken met de 
aanzienlijk kleinere aantallen waarin 
ATEX-uitvoeringen worden geprodu-
ceerd, waardoor er ook minder wordt 
geïnvesteerd in innovatie. Ombouw 
van reguliere A-merken is daarom een 
betere optie. 
www.ex-machinery.nl

De Europese ATEX-wetgeving stelt 
daarom specifieke eisen aan appara-
tuur. Ex-Machinery, gevestigd in 
Zwijndrecht, is gespecialiseerd in 
explosieveilige HVAC apparatuur. 
Zo heeft Ex-Machinery voor Alklima 
een serie warmtepompen van Mitsub-
ishi Electric aangepast, die nu, met 
behoud van de ‘state-of-the-art’ 
eigenschappen, ook leverbaar zijn in 

De NIBE hybride warmtepomp is een 
compacte, modulerende monoblock 
lucht/water warmtepomp die kan wor-
den gecombineerd met elke cv-ketel, 
ongeacht fabricaat en type.  
De warmtepomp wordt geleverd in di-
verse pakketten, waardoor volgens de 
fabrikant voor elke situatie een passen-
de installatie kan worden samenge-
steld. De hybride warmtepomp kan 
het grootste deel van het jaar in de 
verwarmingsbehoefte van een woning 
voorzien, bij buitentemperaturen tot 
-20°C. De cv-ketel schakelt alleen bij 
op piekmomenten in de warmtevraag 
en bij extreem koud weer. Dit resul-
teert in een forse reductie van het gas-
verbruik voor cv-verwarming en een 
besparing op energiekosten die kan 
oplopen tot wel € 600,- per jaar, aldus 
de fabrikant. Alle koudemiddel-zijdige 
componenten van de hybride warmte-
pomp zijn in de buitenunit onderge-
bracht. Dit heeft als voordeel dat de 
installateur niet met koudemiddelen 
hoeft te werken.

(hal 7, stand C034). 
www.nibenl.eu

NIBE presenteert de nieuwe warmte-
pomp op de VSK 2018 

Hybride warmtepomp passend voor alle situaties

A-merk warmtepompen explosieveilig
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Onno Kleefkens
Eigenaar van Phetradico

Met een dalende warmtevraag voor ruimteverwarming, zowel voor het eindgebruik in kWh’s als 
in capaciteit, wordt het gebruik van tapwater leidend voor het totale ontwerp (dimensionering) 
van het verwarmingssysteemvoor woningen. Dat maakt de keuzes voor het efficiënt verwarmen 
van tapwater voor nieuwbouw en renovatie een uitdaging. Veel concepten zijn nog gebaseerd 
op de traditionele wijze van installeren. 

In grondgebonden woningen wordt de opwekker voor ruimteverwarming en tapwater veelal op 
zolder geplaatst, waarmee door de lange leidingen tapwaterverliezen kunnen oplopen van 2 
tot 4GJ. De introductie van de tien liter elektrische keukenboiler was een oplossing. Voor de 
energie neutrale nieuwbouw is plaatsing van de warmteopwekker naast de keuken en/of dicht 
bij de badkamer een goede oplossing. Bij bestaande bouw is zo’n concept minder goed haal-
baar, hoewel hier in complete renovatiepakketten voor meerdere woningen al gerealiseerde 
voorbeelden van zijn.

In gestapelde bouw van voor 1980 bevinden zich nog veel individuele voorzieningen voor tap-
water, zoals keukengeisers en elektrische nachtstroomboilers. Later werd het tapwater collec-
tief gedistribueerd. Dit zie je nog steeds in nieuwbouw. Niet verstandig, want de warmteverlie-
zen per appartement kunnen oplopen tot boven de 9GJ. Het argument om dit toch te doen is 
dat warmteverlies binnen het gebouw bijdraagt aan de ruimteverwarming. Voor bestaande bouw 
is dit argument op zijn minst twijfelachtig, voor energie neutrale nieuwbouw of renovatie gaat 
het niet op. Bij grootschalige warmtedistributie op wijk- en stadsniveau, momenteel weer tren-
ding, is distributie van warm tapwater in feite uit den boze.

Wij werken op internationaal niveau als projectleider in het IEA-project (HPT-Annex 46) aan ‘Do-
mestic Hot Water Heat Pumps’, waarin wij systemen en concepten naast elkaar plaatsen en ver-
gelijken op basis van objectieve gegevens, voor zover deze beschikbaar zijn (zie www.hpt-an-
nex46.org). Bij de uitwerking voor Nederland ligt de eerste vraag bij de Rekenmodellen voor 
de EPC en de nieuw bepalingsmethode “NTA 8800” (Nederlandse Technische Afspraak 8800) 
die in ontwikkeling is. Als tapwater daarin niet is opgenomen gebaseerd op objectief geverifi-
eerde waarden, zal het niet goed mogelijk zijn toekomstige systemen, die voornamelijk zijn ge-
dimensioneerd rond tapwater, te kunnen beoordelen op hun energieprestatie.

Een belangrijk aspect bij de beoordeling is dat de waarden voor het tapwatergebruik die ge-
bruikt worden in de rekenmethodieken niet overeenkomen met de praktijk. Het gebruik van 
11GJ warmwater in de norm en van 14 GJ voor testprocedures geven een totaal verkeerd beeld. 
Het werkelijke gebruik komt nog niet op 9GJ en soms zelfs maar op 6GJ. Al met al is tapwater-
gebruik nog een onontgonnen terrein; onderzoek via monitoring is nodig voor meer duidelijk-
heid. Daarnaast leggen de Nederlandse eisen voor legionella belemmeringen op aan energe-
tisch goede oplossingen. Nederland is op dat terrein een eiland: het wordt tijd om de ‘European 
Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Le-
gionella species’ van juni 2017 over te nemen.

Laat onverlet dat het landelijk rendement voor elektriciteitsopwekking, dat al aangepast had 
kunnen worden in de huidige NEN7120, in de NTA 8800 waarschijnlijk wel op het praktijkniveau 
ligt. Met het niet doorvoeren in de huidige norm laat het ministerie voor de komende decen-
nia veel besparing liggen in woningen die de komende twee jaar worden gebouwd.

Warm tapwater 
vraagt meer aandacht





GAS ‘OFF’, ELECTRIC ‘ON’

De transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen krijgt 

steeds meer vorm waarbij bedrijfstak overschrijdende kennisdeling 

en innovatie een eis is geworden. Alklima B.V./Mitsubishi Electric 

bouwt door heel Nederland aan een All-electric-leefomgeving. 

In renovatie en nieuwbouw. Bent u benieuwd voor welke 

uitdagingen er nu al oplossingen gevonden zijn? 

SAMEN BOUWEN 
AAN MEERWAARDE

WWW.ALKLIMA.NL
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