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Hoofdredacteur Warmtepompen

Makelaars 
Steeds meer organisaties maken zich sterk voor verduurzaming. Voorbeel-
den zijn VNO-NCW, de Nederlandse vissersbond, Vereniging Nederlandse 
Gemeenten en LTO (de organisatie van agrariërs en tuinders). Ook ‘Eigen 
Huis’ behoort tot deze groep. Op de website van deze vereniging valt te le-
zen dat ze woningbezitters graag op weg helpt met duurzaam wonen. Daar 
willen ze kennelijk hulp bij hebben en die moet van makelaars komen. 

An sich is het geen verkeerd idee om de hulp van makelaars in te roepen. Zij 
hebben op het juiste moment contact met kopers van woningen. De aan-
koop van een huis is immers een goed moment om het te verduurzamen. 
Vaak wordt er na de overdracht het nodige verbouwd om de woning naar 
de hand te zetten. Aanpassingen als vloerverwarming,  isolatie en het plaat-
sen van een warmtepomp kunnen dan relatief gemakkelijk worden meege-
nomen. Is het huis eenmaal bewoond, dan is dat een stuk lastiger. Boven-
dien liggen de fi nancieringsmogelijkheden nog open, zoals meefi nancieren 
in de hypotheek.

Eigen Huis heeft onderzocht of kopers inderdaad door makelaars worden 
gewezen op mogelijkheden tot verduurzaming. En wat blijkt: dit is nauwe-
lijks het geval. Maar een op de twaalf huizenkopers heeft iets over energie-
besparing gehoord. Volgens Eigen Huis horen ze over het algemeen ook 
niets van andere partijen die ze tijdens het aankooptraject tegenkomen. Dat 
vindt de vereniging jammer. Te meer omdat uit ander onderzoek blijkt dat 
spontaan advies over verduurzaming fors kan bijdragen om huizenbezitters 
tot actie aan te zetten.  

Wat ik in het onderzoek van Eigen Huis mis, is het onderscheid tussen ver-
koop- en aankoopmakelaar. Dat aankoopmakelaars klanten wijzen op slech-
te isolatie en een oude ketel lijkt me aannemelijk. Ze worden immers inge-
huurd om te adviseren over de staat van het huis. En daar hoort het 
energiegebruik natuurlijk bij, evenals de aanpassingen en kosten om dat om-
laag te brengen.
  
Bij verkoopmakelaars ligt dat anders. Als een woning goed geïsoleerd is en 
voorzien van een moderne warmtepomp, dan zullen ze zeker niet nalaten 
om dit te vermelden. Het kan kopers immers over de streep trekken. Maar 
gaat het om een woning die laag scoort op energiezuinigheid, dan verwacht 
ik niet dat ze potentiële kopers uitgebreid gaan informeren over aanpassin-
gen. Dat gaat in tegen hun commerciële belangen. Isoleren of een warmte-
pomp plaatsen kan kopers immers op kosten jagen, wat afschrikkend werkt. 
Ook al weten ze dat de kosten voor energiebesparing op lange termijn wor-
den terugverdiend. Dat klinkt mooi, maar in het repertoire van verkoopma-
kelaars zul je deze boodschap niet gauw terugvinden. Daar ligt een taak voor 
andere partijen, zoals Eigen Huis.
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ENERGIE ZONNEPANELEN 
BETER BENUTTEN 

De warmtezuil kreeg een eervolle ver-
melding bij de uitreiking van de Light-
house Award 2017. Het systeem van So-
levo slaat warmte onder zonnepanelen 
op in een warmtezuil onder de grond. 
Deze warmte kan vervolgens gebruikt 
worden als bron van een warmtepomp. 
De toepassing is bovendien geschikt 
voor toepassing in waterwingebieden 
doordat de warmtezuil slechts 15 meter 
de grond in hoeft.

16
WIJK PROFITEERT VAN 
WKO MET RINGLEIDING 

Toepassing van een centrale wko met 
een warmtepomp is een bekende ma-
nier om appartementen te voorzien van 
duurzame warmte en koeling. In de 
Tilburgse wijk Clarissenhof is dit concept 
verder doorontwikkeld. De gebouwen in 
de wijk zijn ook onderling aan elkaar ge-
koppeld via een ringleiding die in ieder 
complex is aangesloten op een warmte-
pompinstallatie, zodat restwarmte en 
-koude kunnen worden uitgewisseld.

10
HANDEN UIT DE MOUWEN 
VOOR VERDUURZAMING

De Dutch Green Building Week (DGBW) 
2017 stond in het teken van de verduur-
zaming van de bestaande gebouwde 
omgeving. Wat de organisatie met het 
thema ‘Meters maken voor het klimaat’ 
wil aangeven is duidelijk: de handen 
moeten uit de mouwen. Hoe je de ver-
duurzaming aan kunt pakken werd dui-
delijk bij drie Alklima/Mitsubishi Electric-
projecten die het bedrijf tijdens de 
Green Week liet zien.
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Drie op de vier mkb’ers zegt duurzaam te ondernemen
Uit onderzoek van het ING Economisch Bureau blijkt dat drie 
op de vier mkb-bedrijven duurzaam bezig zijn. Het bureau 
baseert die concusie op onderzoek onder bijna 700 mkb-be-
drijven. Circa de helft van deze bedrijven zegt aan energiebe-
sparing te doen en ongeveer een derde aan afvalreductie en 
recycling. De belangrijkste drijfveren om aan duurzaamheid te 
doen zijn kostenbesparingen, gevolgd door het tegengaan 
van verspilling. 
De ING concludeert dat duurzaamheid in de eerste plaats fi -
nancieel voordeel voor een bedrijf moet opleveren. Dat ver-
klaart ook waarom energiebesparing zo hoog scoort. De te-
rugverdientijd van dergelijke investeringen zijn over het 
algemeen kort. Een duurzaam imago, onderscheiden van 
concurrenten en/of kansen in de markt zijn veel minder rele-
vant voor ondernemers om duurzaam te ondernemen.
De belangrijkste reden voor één op de vier bedrijven om 
niet aan duurzaamheid te doen ligt in het feit dat het geen 
prioriteit heeft binnen het bedrijf. Andere redenen zijn dat er 
nooit over is nagedacht en dat het niet rendabel zou zijn. 
Volgens de ING ligt er daarom een taak voor de overheid 
om via voorlichting de bewustwording over de kostenvoor-
delen van verduurzaming te vergroten. Een prikkel om wel 
duurzaam te gaan ondernemen moet volgens de bedrijven 

vanuit de overheid worden gestimuleerd met belastingvoor-
delen en/of subsidies.
De investeringsagenda laat zien dat bedrijven ook de ko-
mende twee jaar vooral van plan zijn te investeren in ener-
giebesparende maatregelen en in het opwekken of gebruik 
van duurzame energie, zoals zonnepanelen en windenergie. 
Vanuit de klimaatdoelen komt er binnen duurzaamheid ook 
steeds meer aandacht voor de circulaire economie en na-
tuurherstel. Deze aspecten staan echter nog zeer laag op 
de investeringsagenda van het mkb. Dit geldt ook voor het 
ontwikkelen van duurzame producten en/of diensten en 
het duurzaam produceren. Terwijl dit juist mogelijkheden 
biedt voor mkb-bedrijven om zich van concurrenten te on-
derscheiden.
Duurzame activiteiten binnen het mkb worden vooral ingege-
ven door kostenbesparingen en niet zo zeer door ideologische 
overwegingen. Energiebesparing en afvalreductie zijn maatre-
gelen die relatief eenvoudig te implementeren zijn en snel tot 
kostenbesparingen kunnen leiden. Maatregelen op het gebied 
van natuur- en klimaatadaptie of het ontwikkelen van duurzame 
producten of diensten vergen daarentegen grotere investerin-
gen en meer tijd, en hebben vaak een langere en onzekere te-
rugverdientijd. Vandaar dat deze volgende verdiepingsslag, 

hoewel hard nodig vanuit het klimaat-
beleid, vooralsnog op zich laat wach-
ten in het mkb.
Deze verdiepingsslag is als eerste te 
verwachten bij de innovatieve mkb-
bedrijven. Deze bedrijven doen signi-
fi cant meer aan duurzaamheid dan 
andere mkb-bedrijven. Overigens 
niet alleen met betrekking tot traditi-
onele activiteiten als energiebespa-
ring en duurzame opwekking, maar 
ook op het gebied van CO2-reductie 
en natuurherstel. De enquête is uit-
gevoerd door Kantar TNS in opdracht 
van ING Economisch Bureau. In au-
gustus zijn 677 mkb-bedrijven, met 
minimaal vijf en maximaal 250 werk-
nemers, in Nederland door middel 
van een webmailenquête onder-
vraagd.

Duizenden extra banen door aardgasvrije gebouwen
Een aardgasvrije gebouwde omgeving leidt tot meer banen 
en een betere handelsbalans. Dat blijkt uit onderzoek uitge-
voerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurza-
me Energie (NVDE) en TKI Urban Energy.
De gebouwde omgeving is in Nederland verantwoordelijk 
voor 18 procent van de CO2-uitstoot. Volgens de studie 
van CE Delft kunnen alternatieven als warmtenetten met 
aardwarmte, all-electric woningen met warmtepompen, 
hernieuwbaar gas en duurzame biomassa – in combinatie 
met isolatie – aardgas overbodig maken en de CO2-uit-
stoot aanzienlijk terugdringen. Bovendien zorgt deze ener-
gietransitie van de gebouwde omgeving voor heel veel 

werk in de bouw- en installatiebranche. “Duurzame wijken 
zijn een banenmachine. Hiermee kunnen de formerende 
partijen 11.000 mensen aan werk helpen en tegelijk de 
CO2-uitstoot fors verlagen,” zegt Olof van der Gaag, direc-
teur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie 
(NVDE).
Volgens het onderzoek van CE Delft zorgt de energietransi-
tie in de gebouwde omgeving voor 75 miljard euro aan ex-
tra investeringen, waarvan bijna 50 miljard in de bouw- en 
installatiesector. Daarnaast verbetert de handelsbalans met 
gemiddeld een half miljard euro per jaar, vooral omdat er 
minder aardgas hoeft te worden geïmporteerd.
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‘Makelaars moeten kopers wijzen op verduurzamen huis’
Makelaars zouden kopers veel meer moeten wijzen op mogelijkheden om een te koop staande woning energiezuiniger te 
maken. Dat vindt Vereniging Eigen Huis.Onderzoek van de vereniging onder 790 respondenten wees uit dat slechts een op 
de twaalf huizenkopers actief door de makelaar werd gewezen op de mogelijkheden om het huis energiezuiniger te maken.
De aankoop van een huis is een natuurlijk moment om de energiezuinigheid van het huis aan te pakken. Eventueel onge-
mak van bouwkundige ingrepen is het geringst en de financieringsmogelijkheden, zoals meefinancieren in de hypotheek, 
zijn nog open. Professionals die kopers toch al tegenkomen kunnen de koper helpen door te wijzen op mogelijkheden en 
kansen, stelt Eigen Huis. Zonder spontaan advies verduurzaamt 35 procent van de kopers, na advies is dat 55 procent. Ei-
gen Huis doet een oproep aan alle bij de koop betrokken professionals om de koper hierbij te helpen.

Nieuwe brochure over grote warmtepomptoepassingen
De EHPA (European Heat Pump Association) heeft een nieu-
we brochure samengesteld over de toepassing van grote 
warmtepompen in Europa. De publicatie beschrijft vijftien 
projectvoorbeelden die aantonen hoe warmtepompen effici-
ent en effectief kunnen zijn in grote industriële en commercië-
le projecten. De brochure is een initiatief van de Industrial 
and Commercial Heat Pump Working Group (ICHP) van de 

EHPA. De ICHP spant zich in voor erkenning van dit toepas-
singsgebied, en om de bijdrage van ‘grote warmtepomptoe-
passingen’ aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU te vergroten. De groep is toegankelijk voor alle fabrikan-
ten in deze warmtepompcategorie, evenals voor onderzoeks-
instellingen en andere organisaties die geïnteresseerd zijn in 
doorontwikkeling van dit segment.

Studenten TU Delft straks uit de kou dankzij aardwarmte 
De TU Delft heeft al jaren plannen met 
aardwarmte. Chris Hellinga, duurzaam-
heidscoördinator bij de TU Delft: 
“Doorslaggevend om er nu verder mee 
te gaan, is onze succesvolle aanvraag 
voor SDE+. Zonder dat is aardwarmte 
nog niet commercieel in te zetten.” De 
universiteit berekende dat de onder-
grond geschikt is voor een bron voor 
campusverwarming. 
De universiteit bereidt de plannen ver-
der voor. Binnen enkele maanden moe-
ten ze definitief zijn. “We hebben daar-
bij technische en organisatorische 
uitdagingen. Zo vragen onze gebou-
wen warmte van meer dan 90°C. Aard-
warmte geeft maximaal 75°C. Daar 
moeten we de campus op aanpassen. 
Maar dankzij resultaten uit ons project 
in het kader van het Innovatieprogram-
ma Intelligente Netten verwachten we 
dat de investeringen beperkt blijven.”
De aardwarmtebron op de campus le-
vert circa 200.000 Gigajoule per jaar. 
Dat is genoeg voor de ruimteverwar-
ming van ruim 5.000 huishoudens. Stu-
dentenhuisvester Duwo heeft interesse 
om 3.000 wooneenheden aan te sluiten. De eerste berekeningen daarvoor zijn positief. En het afzetgebied wordt mogelijk 
nog groter. “We kijken naar aangrenzend tuinbouwgebied en de nabijgelegen woonwijk Voorhof”, zegt Hellinga. “Er zijn 
plannen voor de Zuid-Hollandse warmterotonde. Die moet restwarmte aanvoeren vanuit de Rotterdamse haven. Als die 
plannen doorgaan, komt de leiding vlakbij de Voorhof te lopen. Onze aardwarmtebron helpt om alvast een duurzaam 
warmtenetwerk in dat deel van Delft te ontwikkelen. Zo komt het aardgasvrij maken van wijken sneller dichterbij, zonder dat 
alle gebouwen eerst vergaande isolatie nodig hebben. Bij ‘aardgasvrij’ moet je niet alleen aan warmtepompen in energie-
zuinige woningen denken. Aard- en restwarmte kunnen daar ook een goede rol in spelen.”
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Nieuwe ISSO-publicatie 72 voor betere communicatie  
bij warmtepompprojecten
Met het verschijnen van de vernieuwde ISSO-publicatie 72 
krijgt de markt een kennisproduct dat vooral de communica-
tie in het realisatieproces van warmtepompsystemen verbe-
tert. De publicatie bevat nieuwe communicatietabellen die 
te gebruiken zijn bij het ontwerp van individuele en kleine 
elektrische warmtepompsystemen voor de woningbouw. Uit-
eindelijk kunnen de betrokken partijen hiermee het proces, 
van ontwerp tot realisatie, stroomlijnen en sterk verbeteren.
Met een klein elektrisch systeem wordt een warmtepompsys-
teem bedoeld dat beperkt is tot woningen en appartemen-
ten die tot aaneengesloten gebouwen met bijbehorende op-
stal behoren. Marktpartijen gebruiken deze ISSO-publicatie 
zodra de keuze voor een elektrische warmtepomp is ge-
maakt en een aantal zaken al bekend zijn. Denk daarbij aan 
de functies van de warmtepomp, gegevens van het gebouw 
en gegevens van de locatie. 
“In de afgelopen jaren bleek steeds duidelijker dat er proble-
men ontstonden doordat het in de communicatie over de ver-
schillende fases en ook wel tussen de verschillende betrokken 
partijen niet goed liep. Vanaf de eerste uitgaven hebben we in 
de ISSO-publicaties zeker ook aandacht besteed aan commu-
nicatie”, vertelt Jan Aerts, projectcoördinator bij ISSO. “Maar 
voortschrijdend inzicht, na twee jaar gebruik van de publica-
ties, maakt dat we nu allemaal van mening zijn dat die com-
municatie veel beter kan. Daarom hebben we een herziening 

van de publicaties voorgesteld waarin de communicatietabel-
len de belangrijkste wijziging zijn.”

Deze ISSO-publicatie behandelt voornamelijk het ontwerpen 
en dimensioneren van de installatie en geeft handreikingen 
voor de realisatie en het beheer. In deze ISSO-publicatie 
worden drie systemen onderscheiden:
• warmtepompboiler; 
• warmtepomp voor ruimteverwarming en optioneel vrije 

koeling;
• warmtepomp voor ruimteverwarming en warmtapwaterberei-

ding met een combiwarmtepomp en optioneel vrije koeling.
De gebruiker krijgt snel en adequaat toegang tot de relevan-
te informatie. Een belangrijk aspect hierbij is het selecteren 
van (de combinatie van) de juiste componenten. Feitelijk be-
staat deze ISSO-publicatie uit drie deelpublicaties, waarin 
per deel een van de systemen nader is uitgewerkt. Een deel-
publicatie is los van de andere delen te gebruiken.
Deze ISSO-publicatie sluit aan op ISSO-publicatie 73. Deze 
gaat in op het ontwerp en de uitvoering van verticale bo-
demwarmtewisselaars. Ook deze publicatie zal later dit jaar 
in een vernieuwde versie op de markt komen. Dat geldt ook 
voor ISSO-publicatie 39, die het ontwerp, beheer en de rea-
lisatie van energiecentrales met WKO behandelt, oftewel 
warmtepompsystemen met open bodembronnen.

Agterberg wordt voorzitter warmtepompvereniging DHPA

Per 1 januari 2018 wordt Frank Agterberg voorzitter van de Dutch HeatPump Association 
(DHPA). Agterberg volgt Peter Wagener op, die het voorzitterschap sinds 2009 heeft be-
kleed. Agterberg, zelfstandig consultant met een achtergrond in de industrie, innovatie en 
Public Affairs, is sinds begin 2017 vicevoorzitter van de DHPA. Hij is onder andere ook 
voorzitter van BodemenergieNL en actief betrokken bij de energietransitie. De opdracht 
van DHPA heeft veel synergie met zijn overige werkzaamheden en biedt dus in verschillen-
de opzichten meerwaarde. “De warmtepompensector zal in de komende jaren groeien van 
duizenden naar honderdduizenden warmtepompen per jaar”, aldus Agterberg. “Het vraagt 
een enorme inspanning van de branche om deze aantallen op een kwalitatief goede ma-
nier te plaatsen, zodat eindgebruikers duurzaam en betaalbaar comfort kunnen genieten.”
Peter Wagener treedt per 31 december 2017 terug om zich volledig te kunnen richten op 
zijn directiefunctie bij adviesbureau BDH in Harderwijk, dat zich inzet voor verduurzaming 
van de woningbouw. De ontwikkelingen in BDH én de DHPA maken de combinatie voor 
Wagener helaas praktisch onverenigbaar. “De redenen van mijn afscheid zijn enkel posi-
tief. De enorme ontwikkelingen in de warmtepompmarkt geven binnen de DHPA even-
eens een hard groeiende werkbelasting.” Peter Wagener zal op operationeel niveau nauw verbonden blijven aan de DHPA, 
met name op het terrein van warmtepompen in slimme netten en bij verdere ontwikkeling en deling van kennis.

DGBC wil per dag 1.000 gebouwen verduurzamen

De bouwsector moet meters maken om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De Dutch Green Buil-
ding Council (DGBC) komt hiervoor met een Deltaplan met als doel om tot 2050 1.000 gebouwen per dag te verduurza-
men. Kantoren moeten bijvoorbeeld teruggaan naar 50 kWh/m2 daadwerkelijk energieverbruik. Het Deltaplan geeft hier-
mee invulling aan het vervolg van het Energieakkoord. In 2018 werkt DGBC het Deltaplan verder uit.
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De Dutch Green Building Week (DGBW) 2017 stond in het teken van de verduurza-
ming van de bestaande gebouwde omgeving. Wat de organisatie met het thema 
‘Meters maken voor het klimaat’ wil aangeven is duidelijk: de handen moeten uit 
de mouwen. Hoe je de verduurzaming aan kunt pakken werd duidelijk bij drie Alkli-
ma/Mitsubishi Electric-projecten die het bedrijf tijdens de Green Week liet zien.

TEKST: UKO REINDERS

Handen uit de mouwen 
voor verduurzaming

Het nieuwe pand van Schmidt Zeevis was een van de Mitsubishi Electric-projecten die tijdens de DGBW open huis hielden. 

Alklima opent deuren voorbeeldprojecten 
tijdens Dutch Green Building Week
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Alklima/Mitsubishi Electric organiseerde 
eind september drie events. Dat deed 
de DGBW-partner bij duurzame projec-
ten van klanten, waarbij het bedrijf een 
hoofdrol vervulde. Aan het begin van de 
events sprak Rudy Grever van Alklima/
Mitsubishi Electric de deelnemers toe. 
Zijn boodschap was: er is werk aan de 
winkel om de klimaatdoelstellingen te 
behalen. Hij wees daarbij op de grote 
achterstand van Nederland bij het beha-
len van deze EU-doelen. “In plaats van 
meters maken, kun je beter stellen dat 
we nog kilometers moeten maken. Er is 
nog zoveel te doen”, zo stelde hij vast. 
“Om die reden luidt de slogan van ons 
bedrijf nu: ‘niet lullen maar poetsen’.” 
Grevers ziet ook positieve ontwikkelin-
gen: “We bevinden ons al middenin de 
energietransitie.” Als voorbeeld noem-
de hij het besluit van Volvo om geen 
diesels meer te fabriceren, en de groei-
ende groep partijen die van het aard-
gas af willen. “Allemaal tekenen dat er 
in rap tempo iets gaat veranderen.” 

Gevers stelt vast dat er ondanks een 
valse start in Nederland nu wel meer 
vaart in de verduurzaming komt. Hij liet 
daarvoor een sheet van The Climate 
Change Performance Index zien. In die 

ranking van EU-landen was Nederland 
in 2014 nog het op een na slechtste 
jongetje van de klas. In de jaren daarna 
is de weg naar boven in de rangschik-
king ingezet. In de ‘chart’ van hernieuw-
bare-energiegebruik staat Nederland 
nog wel laag. De EU-doelstelling van 
2020 is 20 procent hernieuwbare ener-
gie, maar met nog geen 6 procent is 
Nederland daar nog ver van verwijderd. 
Dat geldt ook voor de aangepaste 
doelstelling van Nederland van 14 pro-
cent hernieuwbare energie. Grevers: 
“Opvallend is dat vooral landen met 
een hoge doelstelling die ook daadwer-
kelijk behalen, en dat landen met lage 
doelstellingen dat juist niet doen.” 

INNOVATIES
Om stappen te maken zijn volgens Gre-
vers innovaties nodig. Dat geldt vooral 
voor de implementatie. Grevers noemt 
dat sociale innovatie. “Alleen dat kan er-
voor zorgen dat nieuwe technieken daad-
werkelijk doorbreken.” Dit inzicht heeft 
volgens hem voor een verandering in het 
beleid van Alklima gezorgd. “Voorheen 
richtten wij ons alleen op de F-gassenin-
stallateurs. Nu is dat veel breder met cor-
poraties, architecten en projectontwikke-
laars.” Transitie is het meest zichtbaar in 
woningbouw. “Om te versnellen, is indus-
trialisatie nodig. In het kader daarvan 
hebben we, samen met ABB en Zehnder, 
plug & play skids ontwikkeld. Deze Wattz-
in units kunnen snel en gemakkelijk geïn-
stalleerd worden”, aldus Grevers.

HOBBELS NEMEN
Niet alleen in de woningbouw, ook in 
andere sectoren moeten hobbels geno-
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Sprekers op de bres voor verduurzaming 
Naast bezichtigingen van duurzame projecten organiseerde de Green Building 
Council op 27 september ook het congres ‘Meters maken voor het Klimaat’. 
Sprekers als Jan Terlouw, Jan Peter Balkenende, Ed Nijpels en Doekle Terpstra 
moedigden de aanwezigen aan om nu echt met verduurzaming aan de slag te 
gaan. Voorzitter van het Energieakkoord Ed Nijpels stelde dat leveranciers van 
producten als warmtepompen klanten een niet te weigeren aanbod moeten 
doen om gebouwen te verduurzamen. “U hoeft alleen maar een handtekening 
te zetten, en dan komt het voor elkaar”, zei Nijpels. “Niet Noord-Korea of IS 
vormen het grote gevaar voor de wereld, maar wel alle mensen die de natuur 
aan het verwoesten zijn.” Dat stelde voorvechter voor het milieu Jan Terlouw. 
Zoals hij dat eerder in De Wereld Draait Door deed, riep hij de aanwezigen op 
om aan een betere toekomst te werken. “Dat is hard nodig; het is inmiddels 
twee over twaalf.” Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable 
Growth Coalition, wees op de urgentie die duurzaamheid voor bedrijven heeft: 
“Wie niet duurzaam onderneemt, graaft zijn eigen graf”, stelde hij. 
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men worden om verduurzaming goed 
op gang te brengen. Grevers geeft de 
detailhandel als voorbeeld. “Door de 
opkomst van webshops is de toekomst 
voor veel winkels onzeker. Ze weten niet 
of ze over pakweg vijf jaar nog bestaan. 
Dat beïnvloedt hun investeringsgedrag. 
“We laten daarom zien dat onze installa-
ties een terugverdientijd van twee tot 
vier jaar hebben. Om dat te testen heeft 
Kruidvat nu een proefwinkel gereali-
seerd, waarin warmte die aan de winkel 
wordt onttrokken aan het luchtgordijn 

wordt afgegeven. Cijfers maken al dui-
delijk dat met deze all electric-oplossing 
inderdaad de beoogde terugverdientijd 
wordt gerealiseerd.” 
In haar streven om haar tijd vooruit te 
blijven, werkt Alklima/Mitsubishi Elec-
tric hard aan een nieuwe doelstelling. In 
2021 moeten alle nieuwe apparaten 
van het bedrijf voor 100 procent uit ge-
recyclede materialen bestaan. Om dat 
te realiseren wordt momenteel in Moer-
dijk een E(lectronic)-scrap-fabriek ge-
bouwd. Alle Mitsubishi Electric-appara-

ten die het einde van hun levensduur 
hebben bereikt worden daarin verwerkt 
tot basisproducten voor nieuwe appara-
ten. Naast duurzaamheid is volgens 
Grevers circulariteit nodig om onze pla-
neet in de toekomst leefbaar te hou-
den. En ook hierbij schudt hij ter verdui-
delijking een aantal uitspraken en 
voorbeelden uit zijn mouw: “We moe-
ten alleen gebruikmaken van de rente 
van de aarde in plaats van het kapitaal 
te verbruiken.” En over het uitputten 
van de aardbodem: ”Er zijn nog maar 
drie landen met tinmijnen, en er is nog 
maar één land dat deze voor elektroni-
ca onmisbare grondstof exporteert.” 

CO2-NEUTRAAL HOTEL
In het programma van de DGBW waren 
bezichtigingen van drie Alklima/Mitsu-
bishi Electric-projecten opgenomen, 
waaronder het eerste CO2-neutrale ho-
tel van Europa: The Albus Amsterdam. 
Het kostte eigenaar Taco van der Meer 
veel doorzettingsvermogen om dit pro-
ject van de grond te krijgen. Zijn groot-
ste obstakel was de gemeente. Amster-
dam wil in 2050 de CO2-uitstoot tot 
bijna nul reduceren, maar dat mag niet 
ten koste gaan van het stadsgezicht. 
Met andere woorden: op de panden 
mogen geen installaties geplaatst wor-
den. Met de beoogde stadsverwarming 
hoeft dat ook niet; maar niet alle onder-
nemers willen daar op wachten. Dat 

De buitenunits van de warmtepompen zijn bij hotel The Albus Amsterdam uit het zicht opgesteld in een opening in het dak.

Met lego werden de eerste contouren van het nieuwe pand van Schmidt Zeevis vormgegeven.
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gold ook voor Van der Meer. Hij koos 
voor het Variable Refrigerant Flow-
warmtepompsysteem van Mitsubishi 
Electric, waarvan buitenunits een essen-
tieel onderdeel zijn. Echter, onder het 
motto ‘waar een wil is, is een weg’ werd 
een creatieve oplossing gevonden. 
Door de units in een nis in het dak te 
plaatsen konden ze aan het zicht ont-
trokken worden.  
Van der Meer investeerde 1,4 miljoen 
euro in de verduurzaming van zijn de-
signhotel aan de Vijzelstraat; dat is in-
clusief de verbouwingskosten van de 
badkamers. Hij denkt die investering 
binnen acht jaar terug te verdienen. Dat 
is gebaseerd op de geschatte energie-
besparing; vergeleken met een gasge-
stookte installatie kan die tot 40 pro-
cent oplopen. Met het City Multi 
Variable Refrigerant Flow-systeem kun-
nen alle 75 hotelkamers afzonderlijk 
verwarmd en gekoeld worden. Aanvan-
kelijk was er geen duurzame oplossing 
voor warm tapwater; een traditionele 
warmtepomp kan geen hoge tempera-
tuur behalen. Dat veranderde vorig jaar 
met de introductie van een nieuwe 

CO2-warmtepomp door Mitsubishi 
Electric. Met twee 40 kW-apparaten is 
The Albus de eerste waar deze techniek 
werd toegepast. Grevers: “Het was 
even spannend toen het hotel met 

Kerst helemaal vol zat, maar het ging 
allemaal goed.” 

LAGERE RUIMTEVEREISTEN
Het tweede Alklima-project dat werd 

De warmtepompen worden op het dak van hotel The Albus Amsterdam geplaatst. Vervolgens zijn ze uit het zicht ingebouwd. 

Rudy Grevers tijdens zijn presentatie bij Schmidt Zeevis.
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bezocht tijdens de DGBW is het vijf-
sterren Mainport Hotel in Rotterdam. 
Hierin zorgt het Mitsubishi Electric VRF 
R2-warmtepompsysteem voor verwar-
ming en tegelijkertijd ook koeling. Met 
het gepatenteerde systeem zijn volgens 
Grevers significant lagere ruimtevereis-
ten voor leidingen en muuropeningen 
en een significant lager aantal aansluit-
punten nodig. “Dit zorgt voor 10 pro-
cent lagere investeringskosten ten op-
zichte van een conventioneel systeem.” 
Om de werking van het klimaatsysteem 
van het 215 kamers tellende hotel zo effi-
ciënt mogelijk te laten functioneren kun-
nen voor tijdelijk niet-beschikbare ka-
mers de airconditioners in de stand-by 
modus gezet of geheel uitgeschakeld 
worden. Kamers die gereserveerd zijn, 
hebben een temperatuurbandbreedte 
van 20-24°C; zo gauw een bezoeker 
heeft ingecheckt gaat die naar 20–22°C. 
“Ook daarmee kan veel energie be-
spaard worden”, zegt Grevers. Door de 
integratie van het klimaatsysteem in het 
gebouwmanagementsysteem biedt het 

ook de mogelijkheid om de operationele 
status en de temperatuurgeschiedenis 
van elke airconditioner te geven en in-
dien nodig te optimaliseren. Een 24-uurs 
monitoring van het nieuwe klimaatsys-
teem heeft al na acht maanden sinds de 
opening van het hotel een energiebe-
sparing van ruim 20 procent opgeleverd. 
Dit in vergelijking tot een op water geba-
seerd systeem in het naburige gebouw.

NIEUW PAND VISBEDRIJF
Schmidt Zeevis in Rotterdam was het 
derde Alklima-project in de DGBW. Na 
bijna honderd jaar gevestigd te zijn aan 
het Rotterdamse Vasteland is het bedrijf 
in 2015 naar Spaanse Polder verhuisd. 
Op het voormalige voetbalveld van EDS 
betrok het bedrijf daar een nieuw 8.000 
m2 groot pand, met daarin een viswin-
kel, een ruimte voor visverwerking, een 
vrieshuis en kantoren. Architect Nico  
Alsemgeest van Alsemgeest Design & 
Build heeft het pand niet alleen ontwor-
pen, hij heeft ook de bouw begeleid. 
“De gemeente werkte goed samen en 

heeft voor de nieuwbouw een speciaal 
projectteam van deskundigen samenge-
steld.” De gemeente heeft ook goed-
keuring gegeven aan de bijzondere 
‘smoel’ van het bedrijf. Die heeft de 
vorm van een schip; niet te missen als je 
vanaf de A20 Spaanse Polder inrijdt. 
Alsemgeest vertelde hoe de eigenaren 
van Schmidt op Marktplaats lego koch-
ten om met een schaalmodel een goed 
beeld te krijgen van hoe het nieuwe 
pand eruit moest komen te zien. De 
eerste schop ging op 1 december 2014 
de grond in en begin september 2015 
ging in het nieuwe pand de eerste vis 
over de toonbank. De officiële opening 
werd door niemand minder dan konin-
gin Maxima verricht. Tijdens de ont-
werp- en bouwfase is veel aandacht 
besteed aan duurzaamheid, waarbij 
gekozen is voor de City Multi VRF van 
Mitsubishi. Met dit systeem wordt de 
energie die bij koelen wordt onttrok-
ken aan bepaalde ruimtes niet wegge-
leid naar buiten, maar duurzaam her-
gebruikt voor de verwarming van 
ruimtes met een warmtebehoefte.  
Besparingen tot 40 procent ten opzich-
te van traditionele installaties zijn  
hierdoor geen uitzondering. Mede 
door de energiebesparing zijn de 
maandkosten van het gebouw, inclu-
sief hypotheek, lager dan die van het 
oude gebouw. WP

De buitenunits van het Mitsubishi Electric VRF R2-warmtepompsysteem op het dak van het vijf sterren Mainport Hotel in Rotterdam. 

‘We moeten alleen gebruik maken van de  
rente van de aarde in plaats van het kapitaal 
te verbruiken’
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Opleidingscentrum GO° Postbus 32

6710 BA Ede

T: kantoor  088 - 0206419

E: info@opleidingscentrum-GO.nl

Trainingen Warmtepompen:
• Collectieve warmtepompen in woningen
• Grondgebonden warmtepompen in de utiliteitsbouw
• Individuele warmtepompen voor woningen en kleine utiliteit
• Lucht/water warmtepompen voor woningen
• Warmtepompen - Basistraining voor aspirant ontwerpers
• Warmtepompen - Basistraining voor monteurs
• F-gassen categorie 1 incl. Basis monteur warmtepompen (blended)
• F-gassen categorie 2 incl. basis monteur warmtepompen (blended learning)

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

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

WEGENS SUCCES EXTRA
TRAININGEN WARMTEPOMPEN

SCHRIJF JE NU IN!

UITVOERINGSPARTNER

Opleidingscentrum GO° is hét opleidingscentrum voor de koude- en klimaattechnische branche. 

GO° verzorgt beroepsopleidingen, trainingen en cursussen in de koudetechniek. GO° is hiermee de 

schakel in de koude- en klimaattechnische branche voor alles wat met opleiden en werken te maken 

heeft.
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De wijk Clarissenhof in Tilburg waar een ringleiding voor warmte en koude wordt aangelegd.

Toepassing van een centrale wko met een warmtepomp is een bekende manier 
om appartementen te voorzien van duurzame warmte en koeling. In de Tilburgse 
wijk Clarissenhof is dit concept verder doorontwikkeld. De gebouwen in de wijk 
zijn niet alleen op een wko aangesloten, maar ook onderling aan elkaar gekop-
peld via een ringleiding. Doordat deze ringleiding in ieder complex is aangeslo-
ten op een warmtepompinstallatie kunnen de gebouwen restwarmte- en koeling 
onderling uitwisselen en direct hergebruiken.

TEKST: BAS ROESTENBERG

Clarissenhof: wko met
ringleiding voor warmte 
en koude-uitwisseling

partementengebouwen in Clarissenhof 
(die ieder 53 woningen tellen) hebben 
elk een eigen technische ruimte met 
een warmtepompunit. Deze unit is 
aangesloten op de ringleiding en ont-
trekt thermische energie uit het water 
dat vanuit die leiding binnenkomt. De 
drie kleinste gebouwen (met in totaal 
40 appartementen) hebben een ge-
bundelde techniekruimte met één ge-
zamenlijke warmtepompinstallatie.  

Clarissenhof is een wijk in aanbouw in 
het centrum van Tilburg. De eerste wo-
ningen in de wijk worden eind dit jaar 
opgeleverd, en in 2018 moet de hele 
wijk klaar zijn. Hij telt dan 33 grondge-
bonden woningen, ruim 300 apparte-
menten en een aantal commerciële 
ruimten. De appartementen zijn onder-
gebracht in acht complexen.
De woningen en commerciële ruimten 
in de wijk zijn voorzien van vloerver-

warming en -koeling. Een collectieve 
wko op het terrein fungeert als thermi-
sche bron. Deze wko bestaat uit een 
doublet (één warme en één koude 
bron) en is aangesloten op de pomp-
ruimte van gebouw ‘Poort’. Er kan tot 
60 m³/h grondwater in worden ver-
pompt. Vanuit deze pompruimte wordt 
warm en koud water in de dubbele 
(koud/warm) ringleiding gepompt, die 
door de wijk loopt. De vijf grootste ap-
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Een tekening van het ONE plug&play-warmtepompconcept.

Voor individuele klimaatregeling wordt in 

de woningen een Comfort Distributie Set 

van OSH geïnstalleerd.

WARMTEPOMPCONCEPT
Een belangrijke rol in het klimaatsys-
teem van de Clarissenhof is weggelegd 
voor de ONE (Own New Energy), een 
plug&play-warmtepompconcept dat is 
ontwikkeld en wordt geleverd door het 
Nederlandse bedrijf OSH (One Solution 
Holland). De gestandaardiseerde ONE-
installaties, beschikbaar in een range 
van 60 kW tot 2 MW,  worden in een ei-
gen fabriek van OSH geassembleerd. 
Vervolgens worden ze als complete in-
stallatie naar de plaats van bestemming 
gereden, om binnen één dag te wor-
den geïnstalleerd. Behalve lagere instal-
latiekosten en kleinere faalrisico’s biedt 
dit systeem flexibiliteit binnen het 
bouwproces. Meteen nadat een instal-
latieruimte is opgeleverd kan de ONE 
worden geïnstalleerd en aangesloten 
op een wko of, zoals bij de Clarissen-
hof, op een thermische ringleiding.
In totaal telt de Clarissenhof zes instal-
latieruimtes, elk voorzien van een ONE-
installatie met een warmtepompvermo-
gen van 56 kW. Bij dit project is 
gekozen voor een bivalente opstelling: 
naast een warmtepompinstallatie heeft 
elke installatieruimte een HR cv-ketel 
met een vermogen van 200 kW. Deze 
ketels maken warm tapwater (waarvoor 
ook een 500 liter grote buffer wordt ge-
plaatst) en springen bij om piekvragen 
in warmte op te vangen. Interessant is 
dat uit berekeningen blijkt dat het 
warmtepompvermogen van 56 kW vol-
doende is om jaarrond 80 procent van 
alle thermische energie te leveren.  

COMFORT DISTRIBUTIE SET
Om ervoor te zorgen dat het binnen-
klimaat eenvoudig kan worden afge-

stemd op de wensen van de bewo-
ners, worden alle woningen in de 
Clarissenhof voorzien van een Comfort 
Distributie Set. Deze set is door OSH 
ontwikkeld voor toepassing bij appar-
tementsgebouwen, zodat optimale af-
stemming plaatsvindt tussen de ener-
gieopwekking door de ONE, en de 
warmte- of koudeafname in de wonin-
gen. De software in de set wordt per 
woning op maat geprogrammeerd. 
Vervolgens kunnen de bewoners hun 
eigen meterstanden uitlezen en de 
temperatuur per vertrek – op afstand 
– instellen. Door de combinatie van de 
ONE en Comfort Distributie Sets 
wordt de volledige energiestroom 
vanaf de bron tot het afgiftesysteem 
gecontroleerd en inzichtelijk gemaakt. 
Het is een thermisch totaalconcept dat 
op afstand wordt beheerd en onder-
houden. Alleen een beperkt aantal 
specifieke aanpassingen en reparaties 
moet op de locatie zelf worden uitge-
voerd. Dit bespaart tijd, kosten en 
comfortverlies; het risico dat bewoners 
ongemak van eventuele storingen on-
dervinden, wordt hiermee tot een mi-
nimum beperkt. 

MILIEUWINST 
De milieuwinst – in equivalent CO2-
emissies – van dit concept ten opzichte 
van de ‘standaard’-toepassing van een 
wko is vooralsnog lastig vast te stellen. 
Door de combinatie van ONE-warmte-
pompinstallaties, een ringleiding en  
Comfort Distributie Sets is sprake van 
een totaalconcept dat zich moeilijk laat 
vergelijken met de ‘traditionele’ situa-
tie waarbij appartementsgebouwen 
een individuele wko-aansluiting zonder 
tussenkomst van een ringleiding heb-
ben. Het is een realistische veronder-
stelling dat directe uitwisseling en her-
gebruik van restwarmte en koude een 
positief effect hebben op het totaalren-
dement van dit project, zo stelt OSH 
zelf. Na oplevering en ingebruikname 
van alle woningen in de Clarissenhof 
zal er continu worden gemonitord. In 
2019 – als het project een vol jaar met 
vier seizoenen heeft gedraaid – moe-
ten de eerste energetische resultaten 
bekend zijn.  WP
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Stakeholders
Voor de realisatie van een duurzaam energiesysteem in Clarissen-
hof is een energiebedrijf opgericht: Clarissenhof Energie BV. Hierin 
werken Dubotechniek en OSH (beide onderdeel van VolkerWes-
sels) samen met Brabant Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Deze 
bedrijven dragen zorg voor ontwerp, realisatie, exploitatie en be-
metering van de duurzame energie-installatie, en leveren duurza-
me warmte, koelte en warm tapwater aan de woningen. 



18   WP   OKTOBER 2017   WWW.VAKBLADWARMTEPOMPEN.NL

Dankzij een slim duurzaam energienet wisselen bedrijven op twee bedrijventer-
reinen in Heerhugowaard warmte en koude uit. Deze ‘kralenketting’ bestaat uit 
warmte-/koudeopslagsystemen met daaraan te koppelen twee asfaltcollectoren 
op een van deze bedrijventerreinen, de Vaandel. Steeds meer bedrijven maken 
gebruik van het energienet.

TEKST: HARMEN WEIJER

‘ Kralenketting’
in de  bodem

Bedrijven in Heerhugowaard gebruiken 
wegen voor uitwisselen  warmte en koude

Dat bleek ook toen Kodi samen met 
Energy Valley begin 2014 de warmte- 
en koudevraag van deze bedrijven in 
kaart bracht. Van Diepen: “Het bleek 
dat tien bedrijven gezamenlijk 250.000 
GJ aan warmte per jaar over hebben. 
Tijdens de quick scan kwam het idee 
naar boven om deze warmte te koppe-
len aan twee, nieuw te installeren, as-
faltcollectoren.” 

Het idee van het op een slimme manier 
warmte en koude uitwisselen in Heer-
hugowaard is een paar jaar geleden 
ontstaan. Het Heerhugowaardse bedrijf 
Kodi Energiebesparende technieken 
werd door de gemeente gevraagd om 
met een aantal bedrijven op het indus-
trieterrein Zandhorst na te denken over 
energie-uitwisseling.
Adriaan van Diepen, mededirecteur van 

Kodi: “Er kwam een vraag vanuit het 
Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier of de warmte uit hun riolen 
niet kon worden hergebruikt door deze 
bedrijven. Nu ken ik die bedrijven rede-
lijk goed, en het zijn productielocaties 
die vooral restwarmte produceren. Dus 
nog meer warmte levert voor hen niets 
op. Ze hebben vooral behoefte aan 
koude om hun processen te koelen.” 

Voor de aanleg van asfaltcollectoren wordt 

een leidingnetwerk neergelegd.
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Deze zijn vorig jaar aangelegd onder 
een aantal wegen op het nieuwe indus-
trieterrein De Zander, dat naast het in-
dustrieterrein De Zandhorst ligt. “Die 
mogelijkheid deed zich namelijk voor, 
omdat deze wegen van een nieuwe  
toplaag werden voorzien. Dat is een 
mooi, natuurlijk moment om de collec-
toren te installeren”, weet Van Diepen.
De warmte die in de zomer aan het 
hete asfalt wordt onttrokken, wordt af-
gevoerd naar een aquifer. “De asfaltcol-
lector fungeert dus als een warmtewis-
selaar, die de warmte aan het asfalt 
onttrekt. In de winter kan juist koude 
worden onttrokken.” En dat is interes-
sant voor de koudevraag van een aantal 
van de tien deelnemende bedrijven. 
Van Diepen: “Het potentieel bij deze 
tien bedrijven is heel behoorlijk: 
140.000 GJ per jaar. Azijnproducent 
Burg heeft bijvoorbeeld jaarlijks 70.000 
GJ aan koude nodig.” 

RING MET OPSLAGSYSTEMEN
De asfaltcollectoren en het eerste deel 
van het leidingennet tussen de bedrij-
ven zijn inmiddels aangelegd. Daarvoor 
heeft Kodi ondersteuning gekregen van 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). Het net moet 
gaan bestaan uit een ring met een aan-
tal warmte-/koudeopslagsystemen. De 
eerste komt onder bedrijventerrein 
Zandhorst I te liggen om azijnprodu-
cent Burg van koude te voorzien, hun 
warmte op te slaan en op te waarderen, 
en deze te verkopen aan bedrijven die 
warmte nodig hebben. De asfaltcollec-
toren laden koude in de grond om deze 
in balans te houden. Van Diepen: “Met 
De Burg hebben we inmiddels een kou-
deleveringscontract voor een periode 
van vijftien jaar afgesloten. We leggen 
daarvoor twee doublets aan van ieder 
185 m3/h. Vanaf 1 juni aanstaande gaan 
we hen jaarlijks ongeveer 70.000 GJ 

aan koude leveren bij een vermogen 
van 5 MW-piek.”
Het is de bedoeling dat het overschot 
aan warmte dat azijnproducent Burg 
heeft, wordt teruggeleverd aan het 
energienet. “Wij hebben vooral koude 
voor koeling nodig, omdat we in ons 
proces voldoende warmte hebben”, 
vertelt plantmanager Martin van den 
Booren van de hoofdvestiging van Burg 
Groep in Heerhugowaard. “In dit pro-
ces hebben we een constante tempera-
tuur nodig van 30°C. Op deze tempera-
tuur gedijen de bacteriën die moeten 
zorgen voor azijn, het beste. Dat mag 
er ook niet een graadje onder of boven 
komen, want dan sterven de bacteriën 
en gaat de azijn schuimen. Met als ge-
volg dat we het proces opnieuw kunnen 
opstarten. Daarom kunnen wij geen mi-
nuut zonder koeling.” 

GRATIS CO2-RECHTEN
Kodi heeft aangegeven aan deze harde 
eis te kunnen voldoen. Daarvoor is een 
back-up gerealiseerd en worden ook de 
twee wko-doublets aangelegd. “Boven-
dien realiseren wij momenteel twee 
koel- en warmtebuffertanks van zestig-
duizend liter.” 
Op dit moment is Burg druk doende 
met een flinke verbouwing met een 
deel nieuwbouw. De azijnproducent 
benut deze verbouwing om het moge-
lijk te maken dat het warmteoverschot 
eerst intern wordt hergebruikt, voordat 
het straks het energienet op gaat. “Dat 
is natuurlijk het meest duurzaam en 
daar zetten we ook op in. Wij vinden 
duurzaamheid erg belangrijk. Dat doen 
we niet alleen door middel van onze 
deelname aan het Energienet, maar 
dat laten we zien bij de verbouwing. 
Die voeren we duurzaam uit, waarbij 
we het BREEAM-Excellent certificaat 
willen behalen”, aldus Van den Booren. 
Deze verbouwing zorgt er nog wel 
voor dat het nog niet exact bekend is 
wanneer Burg warmte aan het net zal 
leveren. “Dat is omdat we nog niet 
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Groenfinanciering
Kodi Energietechnieken wordt geholpen door een groenverklaring, die door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl) is afgegeven. RVO.nl doet dit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, die met deze verklaring 
aangeeft dat duurzame projecten als het slimme energienet voldoen aan de voorwaarden voor groene financiering. Het 
voordeel van een groene financiering is dat projecten tegen een lagere rente kunnen worden gefinancierd dan bij gebrui-
kelijke kredieten. Voor dit project verzorgt ASN Groenprojectenfonds de lening. 
Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten

Over de leidingen wordt asfalt 

aangebracht.
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precies weten hoeveel we zelf kunnen 
hergebruiken.”
Inmiddels wordt er al wel warmte gele-
verd. Het eerste aangesloten bedrijf dat 
warmte krijgt vanuit de duurzame ring 
is Stammis Horeca Verhuur. Van Diepen: 
“Dit bedrijf is het eerste op het nieuwe 
bedrijventerrein De Vaandel, en is 
rechtstreeks aangesloten op de asfalt-
collector.” Dit bedrijf heeft meer be-
hoefte aan warmte, en is daarmee het 
eerste bedrijf dat warmte krijgt van de 
duurzame ring.
Het is de bedoeling dat nog dit jaar vijf 
bedrijven worden aangesloten. Tevens 
is door de overheid, waaronder de ge-
meente Heerhugowaard en de provin-
cie Noord-Holland, afgelopen novem-
ber een intentieverklaring getekend om 
dit project te ondersteunen in facilitaire 
zin, zegt Van Diepen. 
“In deze letters of intent met de bedrij-
ven hebben we verwoord dat zij warm-
te en koude voor eenzelfde prijs  
geleverd krijgen als conventioneel op-
gewekte energie. Het voordeel voor 
hen is dat dit duurzaam wordt opge-
wekt, en dat betekent dat de CO2-rech-
ten die hiermee worden verworven gra-
tis aan hen worden overgedragen. Dat 
is voor de energie-intensieve bedrijven 
op De Zandhorst heel waardevol.”

FORSE INVESTERINGEN
Het koppelen van deze bedrijven aan 
elkaar is een grote, maar eerste stap. 

Ook een nieuw appartementencomplex 
in het zuiden van Heerhugowaard wil 
Van Diepen aansluiten op deze duurza-
me ring. “Het gaat om een apparte-
mentencomplex van 78 woningen, dat 
duurzaam wordt verwarmd. Maar de lei-
dingen vanuit de noordelijk gelegen 
bedrijventerreinen Zandhorst I en De 
Vaandel liggen er nog niet. Om dit fi-
nancieel mogelijk te maken moeten we 
meer bedrijven hebben aangesloten. 
Daarom gaan we deze woningen eerst 
met twee grote biomassaketels van 
duurzaam opgewerkte energie voor-
zien”, vertelt Van Diepen.
Daarnaast is een koppeling met de 

warmtenetten van afvalverwerker HVC 
in Alkmaar in de maak, zeker als het 
kassengebied ten noorden van Heer-
hugowaard kan worden aangesloten. 
Maar alles gaat in Heerhugowaard stap-
je voor stapje. “Het gaat om een forse 
investering. In de eerste fase gaat het 
om tussen de 16 en 20 miljoen euro; dit 
loopt door tot 80 miljoen euro als we 
het gehele tracé hebben uitgevoerd. 
Zover is het echter nog niet. Door het 
project te faseren kunnen we al starten 
met het uitwisselen van duurzame 
warmte en koude naar de bedrijven op 
De Vaandel en De Zandhorst I”, aldus 
Van Diepen. WP

De asfaltcollector is klaar voor gebruik.

Azijnproducent Burg heeft jaarlijks 70.000 GJ aan koude nodig voor het produceren van 

azijn. Het slimme energienet garandeert deze levering dankzij een ‘kralenketting’ van 

wko’s en asfaltcollectoren.



REMKO Warmtepompen
Bekĳk nu ons uitgebreide 
aanbod online

WARMTEPOMPEN

STULZ presenteert u haar volledige REMKO 

warmtepompen aanbod vanaf heden op haar 

vernieuwde website. Samen met REMKO biedt 

STULZ u de hoogste kwaliteit fluisterstille 

warmtepompen. Neem nu een kĳkje op onze 

website www.STULZ.nl en neem contact met 

ons op voor vragen, interesse of andere

 gerelateerde zaken. Wĳ staan voor u klaar.
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De warmtezuil kreeg een eervolle vermelding bij de uitreiking van de Lighthouse 
Award 2017. Het systeem van Solevo slaat warmte onder zonnepanelen op in een 
warmtezuil onder de grond. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden als bron 
van een warmtepomp. De toepassing is bovendien geschikt voor toepassing in wa-
terwingebieden doordat de warmtezuil slechts 15 meter de grond in hoeft.

TEKST: JOOP VAN VLERKEN

Warmtezuil als bron voor warmtepomp

VERLOREN RENDEMENT
Van Herpt kwam op het idee voor de 
warmtezuil, doordat hij zich verbaasde 
over het verloren rendement van zonne-
panelen. “Met zonnepanelen wordt 
slechts 15 procent van de beschikbare 
energie benut. Dat is elektriciteit. De 
overige 85 procent in de vorm van 
warmte gaat meestal verloren.” Volgens 
Van Herpt is het relatief eenvoudig om 
deze warmte op te vangen met Solar-
absorbers en direct te gebruiken in wo-
ningen. Maar het is ook mogelijk om de 
warmte op te slaan en in de koude win-
termaanden te gebruiken. Zijn eerste 
idee was om deze vorm van warmteop-
slag grootschalig voor een hele wijk te 
organiseren. “In Uden werkte ik aan de 
duurzame energievoorziening voor een 
woningbouwproject naast het lokale zie-
kenhuis. Daarnaast lag een geluidsdijk 
die ik wilde volleggen met zonnepane-
len ten bate van de stroomvoorziening. 
De warmte uit de panelen zou ik dan in 
het dijklichaam opslaan en daarmee de 

“Het is een bevestiging van de kwaliteit 
van mijn idee. En het levert me nu al 
veel belangstelling op van partijen die 
met me willen samenwerken om de 
warmtezuil uitgebreid te testen en te 
verbeteren.” Met deze woorden rea-
geert Jan van Herpt van Solevo op de 
eervolle vermelding voor de warmtezuil 
van Solevo bij de uitreiking van de 
Lighthouse Award 2017. Volgens Van 
Herpt is de warmtezuil een goede op-
lossing, omdat het concept zo eenvou-
dig is en meerdere aspecten van ener-
gieopwekking, verwarming en koeling 
combineert. “Als architect kijk ik altijd 
naar het grote geheel en ben ik niet ge-
interesseerd in één oplossing. Doordat 
je gelaagdheid in je ontwerp aanbrengt 
en het ontwerp als ruimtelijk vraagstuk 
benadert, zie je dat er veel meer moge-
lijkheden zijn dan bijvoorbeeld alleen 
warmtepompen of zonnepanelen.” In 
het dagelijks leven helpt Van Herpt met 
Solevo klanten bij het maken van keu-
zes om hun huis of pand te verbeteren 
op het gebied van duurzaamheid, com-
fort en energieverbruik. 

ABSORBEREN VAN WARMTE
De warmtezuil is modulair opgebouwd 
uit een PP-kanaalplaat, zodat hij makke-
lijk aan te passen is aan de warmtebe-
hoefte van het gebouw of de woning. 
Hij heeft een diameter van 50 centime-
ter en wordt rechtstandig in de grond 
geplaatst tot een diepte van 15 meter. 
Solar-absorbers die onder de zonnepa-
nelen zijn aangebracht, absorberen de 

warmte, die vervolgens naar de warmte-
zuil onder de grond vervoerd wordt. “De 
warmte die onder de zonnepanelen 
wordt gewonnen, wordt naar de warm-
tezuil gestuurd en daar opgeslagen of 
benut om de temperatuur in de warmte-
zuil boven nul te houden. Feitelijk wordt 
er gebruik gemaakt van grondwater als 
faseveranderend materiaal (PCM). Als 
een materiaal bevriest of smelt, wordt er 
een bepaalde hoeveelheid energie op-
genomen of afgegeven. Als je bijvoor-
beeld een kilo ijs smelt, komt er zoveel 
warmte vrij dat je er een gelijke hoeveel-
heid water mee op 80°C kunt brengen, 
dat is de zogenaamde kristallisatiewarm-
te. In dit geval wordt de warmte die op-
gevangen wordt onder de zonnepane-
len gebruikt om het grondwater rondom 
de warmtezuil te ontdooien. De energie 
in de warmtezuil wordt vervolgens met 
behulp van een warmtepomp benut om 
water tot een temperatuur van 35°C te 
brengen, geschikt voor vloerverwar-
ming”, legt Van Herpt uit.
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Meer energie van 
zonnepanelen benutten

De warmtezuil zoals die in de bodem wordt gebracht. 
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naastgelegen nieuwbouwwijk voor een 
deel van warmte kunnen voorzien.” 
Maar die nieuwbouwwijk werd uitge-
steld en het idee van Van Herpt ver-
dween in een lade. Tot hij de opdracht 
kreeg om 56 energieneutrale woningen 
voor vakantiepark Landal de Vers in 
Overloon te ontwerpen. “Dit soort bun-
galowparken liggen vaak in waterwinge-
bieden, waardoor de toepassing van 
warmtebronnen en -pompen eigenlijk 
geen optie is. Omdat er water gewon-
nen wordt, is het niet verstandig om 
diep te boren, omdat dan het risico van 
vermenging tussen grond- en drinkwater 
ontstaat.” Omdat hij de huisjes individu-
eel van warmte wilde voorzien, bedacht 
hij samen met het Duitse bedrijf MEFA 
de warmtezuil. “Deze zuil is modulair 
opgebouwd en kan naarmate de warm-
tevraag hoger is, uitgebreid worden. 
Aanvankelijk had ik een zuil bedacht die 
22 meter lang was. Maar omdat we niet 
zo diep willen boren vanwege de han-
teerbaarheid hebben we dat terugge-
bracht naar maximaal 15 meter. Ik plaats 
liever twee zuilen om de capaciteit uit te 
breiden.”

KOUDE WINTERDAGEN
Volgens de berekeningen van Solevo 
moet met de warmtezuil voldoende 
warmte te genereren zijn voor de kou-
de winterdagen. Het is dus een zelf-
standige installatie die per woning toe-
gepast kan worden, waarbij er geen 

andere warmtebronnen, zoals cv of 
haard, meer nodig zijn. Om de warmte 
uit de warmtezuil op te waarderen naar 
lagetemperatuurverwarming van 35°C 
is een kleine warmtepomp nodig, ver-
telt Van Herpt. “Maar die heeft een veel 
lager vermogen dan traditionele warm-
tebronnen, slechts 3 kW. Het apparaat 
is dus ook veel kleiner en bijvoorbeeld 
makkelijk in een keukenkastje te plaat-
sen, waardoor het ook makkelijk te on-
derhouden is. Dit betekent dat de 
warmtezuil ook buitengewoon geschikt 
is voor de toepassing in kleinere rijwo-
ningen. Je hebt natuurlijk wel een tuin 
nodig om de zuil in te kunnen plaat-

sen.” Dat maakt deze techniek volgens 
Van Herpt ongeschikt voor toepassing 
in dichtbevolkte stedelijke gebieden. 
Hij heeft de warmtezuil nog niet in de 
praktijk toegepast, maar wil dat snel 
gaan doen in zijn eigen woonhuis en 
kantoor. “Ik ben al in gesprek met een 
partij die dit samen met mij wil doen, 
want in het begin kost het toch erg veel 
geld. Dat kan ik niet allemaal uit eigen 
zak betalen.” Voorlopig kan de installa-
tiesector dus nog niet vooruit met het 
idee van Solevo. “Het zit echt nog in de 
pilotfase. We moeten eerst testen of al-
les werkt zoals we het bedacht heb-
ben”, besluit hij. WP
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85 procent van de energie van zonnepanelen gaat in de vorm 

van warmte meestal verloren.

Schema met de zonnepanelen en de warmtezuil.

De warmtezuil geeft warmte af aan de bodem. 
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De keuze voor het juiste koudemiddel speelt een cruciale rol bij warmtepompin-
stallaties. Het optimale koudemiddel zorgt niet alleen voor de hoogst mogelijke 
efficiëntie en het gewenste temperatuurbereik, maar moet ook voldoen aan hui-
dige én toekomstige regelgeving rond brandveiligheid, giftigheid en het tegen-
gaan van broeikasemissies. Om die redenen kozen de technici van de Nijmeegse 
Radboud Universiteit voor het nieuwe koudemiddel HFO-R1234-ze(E).

Radboud Universiteit 
kiest warmtepomp met  
HFO-koudemiddel 
Keuze koudemiddel is cruciaal voor de toekomst

In het kader van duurzaamheidsdoelstellingen koos Radboud Universiteit in Nijmegen voor een warmtepomp met  HFO-koudemiddel. 
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De warmtepomp van Carrier die bij de Radboud Universiteit staat opgesteld. 

Met een Global Warming Potential 
(GWP) van minder dan 1 levert HFO-
R1234-ze(E) als het vrijkomt in de atmo-
sfeer een kleinere bijdrage aan het 
broeikaseffect dan CO2. In combinatie 
met het feit dat dit nieuwe koudemid-
del voor hogere rendementen kan zor-
gen, is het duurzamer dan het vaak in 
schroefkoelmachines en warmtepom-
pen gebruikte R134a - dat een veel  
hogere GWP-waarde heeft. Toepassing 
van HFO-R1234-ze(E) kan hierdoor  
zelfs extra punten opleveren voor een 
BREEAM-certificaat. Toch is duurzaam-
heid niet de enige reden waarom op-
drachtgevers voor HFO-R1234-ze(E) als 
koudemiddel kiezen, zo blijkt uit een 
actueel project bij de Radboud Univer-
siteit in Nijmegen. 

UITBREIDING KLIMAATINSTALLATIE
Een van de nieuwbouw- en renovatie-
projecten die bij de Radboud Universi-
teit worden uitgevoerd, is de uitbrei-
ding en aanpassing van het 
‘Gymnasion-Noord’-gebouw. Bij het ge-
bouw, dat de Faculteit der Manage-
mentwetenschappen moet huisvesten, 
wordt de bestaande indeling aangepast 
en een nieuwe vleugel aangebouwd. 

Bovendien wordt de klimaatinstallatie 
uitgebreid, waarbij in het kader van de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de 
universiteit is gekozen voor een aanvul-
lende warmtepomp naast de bestaande 
ketels. “In dit geval was een eis van de 
universiteit dat die warmtepomp water 
van 70°C kan maken”, vertelt Marcel 
Janssen, verkoper binnendienst bij Car-
rier Airconditioning.  
De opdrachtgever koos voor de Carrier 
Aquaforce 30XWHPZE0551 met 590 kW 
verwarmingsvermogen. Om met dit sys-
teem water van 70°C te maken, wordt de 
warmtepomp voorzien van het duurzame 
koudemiddel HFO-R1234-ze(E); met 
R134a kan die hoge temperatuur name-
lijk niet worden bereikt. Om de warmte-
pomp hiermee te kunnen laten draaien 
zijn maar een paar kleine technische aan-
passingen nodig. In het ontwerp van de 
technische ruimte moet rekening worden 
gehouden met de brandbaarheid, als dit 
koudemiddel in bepaalde concentraties 
met zuurstof in aanraking komt. “Hoewel 
de technische ruimte bij dit project zó 
groot is dat dit risico nihil is, zijn er toch 
aanpassingen aan het ventilatiesysteem 
doorgevoerd, als extra veiligheidsmaatre-
gel”, zegt Janssen. 

HOGERE WATERTEMPERATUUR 
Bij het project van de Radboud Uni-
versiteit blijkt dus dat HFO-R1234-
ze(E) ook uitkomst biedt als een hoge-
re watertemperatuur moet worden 
bereikt. Daarmee is het middel niet 
alleen een duurzaam alternatief voor 
HFK’s, maar ook interessant voor een 
breder toepassingsgebied. Bovendien 
hoeft bij het gebruik van HFO-R1234-
ze(E) niet aan extra voorschriften op 
het gebied van volksgezondheid te 
worden voldaan, zoals bij bepaalde 
natuurlijke middelen het geval is. 
“Voor Carrier zijn dat redenen om 
HFO-R1234-ze(E) te promoten als hét 
koudemiddel voor klimaatinstallaties 
in de utiliteit. We lopen daarmee 
vooruit op de markt”, zegt Janssen. 
“Met het oog op de F-gassenwetge-
ving mag R134a de komende jaren 
nog gewoon worden toegepast, maar 
wij nemen onze eigen verantwoorde-
lijkheid. Daar komt bij dat de koude-
middelwetgeving ooit verder zal  
worden aangescherpt. Met HFO-
R1234-ze(E) zijn eindgebruikers daar 
op voorbereid; het biedt in meerdere 
opzichten een toekomstgerichte op-
lossing.” WP
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Sinds deze zomer zijn de uitgaven Warmteverlies in een volledig vernieuwde  
uitvoering beschikbaar. Dat was noodzakelijk omdat er op Europees niveau een 
nieuwe rekenmethode voor warmteverliesberekeningen is vastgesteld. Een her-
ziening van de Nederlandse kennisproducten was daardoor onvermijdelijk. Maar 
waarom en wanneer is die warmteverliesberekening belangrijk?

TEKST: ISSO

Warmteverliesberekening, 
wat is het en waarom is 
hij aangepast?

De vernieuwde publicaties helpen de ontwerper en de installateur om het aansluitvermogen op basis van het schilverlies te bepalen.
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De nieuwe rekenmethode in de ISSO-
publicaties gaat nu uit van de nieuw 
vastgestelde norm NEN-EN12831, Deel 
1, die strengere richtlijnen bevat voor 
de realisatie van energiezuinige nieuw-
bouw. Het komt erop neer dat heden-
daagse woningen en gebouwen door 
die strengere normen inmiddels zo 
luchtdicht zijn geworden, dat de oude 
normen over warmteverlies niet meer 
relevant waren. Terwijl het nog altijd be-
langrijk is en blijft om ook voor nieuwe 
gebouwen een warmteverliesbereke-
ning uit te voeren. Waarom en hoe je 
dat doet, staat beschreven in de kennis-
documenten van ISSO. 

WAARVOOR GEBRUIK JE DE ISSO-
PUBLICATIES OVER WARMTEVER-
LIESBEREKENING? 
De drie genoemde ISSO-publicaties 
zijn erg belangrijk wanneer je het te in-
stalleren verwarmingsvermogen per 
vertrek en het aansluitvermogen wilt 
bepalen. Daarbij biedt ISSO-publicatie 
51 de berekeningsmethode voor wo-
ningen en woongebouwen, ISSO-pu-
blicatie 53 voor utiliteitsgebouwen met 
ruimtes tot maximaal 4 meter hoog en 
ISSO-publicatie 57 voor industriële ge-
bouwen en hoge ruimtes in de utiliteit, 
zoals entreepartijen, atria, conferentie-
zalen, et cetera. 
Tot deze zomer baseerden de metho-
des in de publicaties zich op de ‘oude’ 
Europese norm NEN-EN 12831. Maar 
die norm is inmiddels aangepast,  
vooral door de zogeheten ‘recast’  
van de Europese energieprestatiericht-
lijn, de EPBD. Deze EPBD verwijst nu 
naar de NEN-EN 12831 Deel 1, die an-
dere uitgangspunten hanteert dan de 
oude norm. 

WAAROM IS DE BEREKENINGS- 
METHODE AANGEPAST? 
Omdat de Europese energieprestatie-
richtlijn nu strenger is waar het gaat om 
warmteverlies, moesten ook de bereke-
ningen in de ISSO-publicaties worden 
aangepast. “Het is eigenlijk heel logisch 
voor iedereen die naar de huidige bouw-
praktijk kijkt”, zegt Harry van Weele, pro-
jectcoördinator bij ISSO. “Onder invloed 
van de alsmaar aangescherpte energie-
prestatie-eisen gebruiken we inmiddels 
forse isolatiepakketten. Als je dat ziet, 
snapt iedereen dat woningen en gebou-
wen veel minder snel afkoelen.” 
Waar je een kleine tien jaar geleden nog 
daadwerkelijk rekening moest houden 

met een afkoeling van een woning of 
een gebouw met drie tot vier graden 
per etmaal, is dat bij de huidige, zeer 
energiezuinige bouwmethode nog maar 
één graad per etmaal, weet Van Weele. 
“Daarom hanteren we in het ontwerp nu 
een buitentemperatuur die afhankelijk is 
van de tijdsconstante van het gebouw. 
En waar je vroeger als minimum tempe-
ratuur -10°C hanteerde, kan dat nu oplo-
pen tot -6°C. De rekenmethode in de 
nieuwe publicaties houdt daar allemaal 
rekening mee”, aldus Van Weele. 

WAT KAN DE VAKMAN VAN DE  
ISSO-PUBLICATIES VERWACHTEN? 
Van Weele: “De vernieuwde publicaties 
helpen de ontwerper en de installateur 
om het aansluitvermogen op basis van 
het schilverlies te bepalen. Naast een 
methode voor het bepalen van het op 
te stellen vermogen per vertrek, is er 
een methode voor de bepaling van het 
aansluitvermogen en de bijdrage aan 
een collectieve warmteopwekker.” Dit 
gebeurt allemaal op basis van het trans-
missiewarmteverlies, het warmteverlies 
door buitenluchttoetreding, en door re-
kening te houden met een toeslag voor 
opwarming na eventuele nachtverla-
ging of bedrijfsbeperking. 
“‘Naast het warmteverlies door gevels 
en het dak, bevatten de publicaties 
ook een aangepaste verliesberekening 
voor de vloer. Maar daarbij zie je dat 
het verlies tegenwoordig vrijwel nihil is, 
zeker bij grote panden. Eigenlijk is er 
alleen aan de randen van een vloer 
nog sprake van een klein beetje warm-
teverlies.” 

WAARVOOR KUN JE HET ‘KLEINTJE 
WARMTEVERLIES’ GEBRUIKEN? 
In navolging van de drie uitgebreide 
publicaties heeft ISSO ook haar ‘Klein-
tje Warmteverlies voor woningen’ aan-
gepast. Volgens Van Weele is dit vooral 
bruikbaar op de werkvloer. “Met onze 
reeks ‘Kleintjes’ helpen wij vooral de 
monteurs. Zo bevat het ‘Kleintje Warm-
teverliesberekening’ een vereenvoudig-

de bepalingsmethode voor het beno-
digde vermogen per vertrek en per 
woning voor zowel eengezinswoningen 
als voor woningen in collectieve woon-
gebouwen. De belangrijkste reden is 
dat wij ook de vakman op de werkvloer 
een kennisdocument willen meegeven 
waarmee hij of zij snel de benodigde 
kennis tot zijn beschikking heeft. We 
moeten er alles aan doen om te zorgen 
dat de monteur niet ‘nat gaat’ als hij op 
een wat globaler wijze het warmtever-
lies van een woning wil bepalen”, zegt 
Van Weele. 
“Dit Kleintje geeft je in elk geval hou-
vast en zorgt dat je binnen 10 procent 
van de meest nauwkeurige berekening 
blijft. Veel beter dan de nu nog vaak 
gebruikte berekening met Watts per 
m3. Als je die methode op dit moment 
in de huidige nieuwbouw gebruikt, ga 
je zeker voor het gaas.” 

HOE KRIJG IK DE NIEUWE METHO-
DE HET BESTE ONDER DE KNIE? 
In oktober en november organiseert 
ISSO een instructie over het maken van 
een warmteverliesberekening op basis 
van de nieuwe uitgangspunten. Daarbij 
komen alle relevante onderwerpen, zo-
als het bepalen van en werken met de 
oppervlakten, U-waarden, Rc-waarden 
en de infiltratiewaarden aan de orde. 
Deelnemers maken ook zelf een warm-
teverliesberekening op basis van een 
gebouwtekening. Verder krijgt iedereen 
een uitgewerkt voorbeeld mee van een 
warmteverliesberekening. 
Het gaat in deze instructie vooral om 
de ontwerpberekeningsmethoden 
voor verwarmingsinstallaties voor utili-
teitsbouw en bedrijfsgebouwen.  
Vandaar dat de training gebaseerd is 
op de vernieuwde ISSO-publicaties  
53 ‘Warmteverliesberekening in Utili-
teitsgebouwen’ en 57 ‘Warmteverlies-
berekening voor industriegebouwen’.  
Hierin staan ontwerpberekenings-
methoden voor verwarmingsinstalla-
ties voor utiliteitsbouw en bedrijfsge-
bouwen. WP
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GBijeenkomst bijwonen?
De data van de instructiebijeenkomsten zijn 9 november (in Drach-
ten) en 30 november (in Bunnik). De instructie start om 15.00 uur 
en eindigt om 19.30 uur (incl. warm/koud buffet). Docent is ir. A.M. 
(Harry) van Weele. Kosten zijn 325 euro (excl. BTW).
Meer informatie www.isso.nl
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Het Opleidingscentrum GOº voor de koudetechniek is begonnen met een ken-
nisoffensief over alle aspecten van de warmtepomp. Dat offensief begon met de 
‘Dag van de warmtepomp’ die werd gehouden op donderdag 14 september. 
Deze dag wordt dit najaar nog opgevolgd door de ‘Week’ en de ‘Maand’ van de 
warmtepomp. Deze activiteiten zijn de opmaat voor het ‘Jaar van de warmte-
pomp’ in 2018 en het feest van de warmtepomp op 14 september 2018.
 

TEKST: JOS STEEHOUDER

Geïnspireerd door de warmtepomp

Centrum koudetechniek 
GOº houdt themadag

als Nefit, KTC, De Groene Grachten, 
NVKL, Wasco en Coolmark.
Spraakmakend was de presentatie van 
Johan Zonderland, adviseur en project-
leider bij De Groene Grachten, het Am-
sterdamse initiatief om de eeuwenoude 
grachtenpanden van Amsterdam duur-
zaam te maken. Wijlen astronaut en 
hoogleraar duurzaamheid Wubbo  
Ockels was de grote inspirator achter 
dit initiatief. De Groene Grachten liet 
zien hoe het monumentale pand van de 
Amsterdamse studentenvereniging 
L.A.N.X. kon worden afgesloten van het 

De sectoren installatietechniek en kou-
detechniek moeten in hoog tempo wor-
den voorbereid op grootschalige toe-
passing van warmtepompen, zowel in 
huishoudelijke als in utilitaire omgevin-
gen. Dat is de bedoeling van branche-
organisatie NVKL en zijn kennispartner 
Aeres Tech, die nauw samenwerken in 
het Opleidingscentrum GOº. De warm-
tepomp is in ieder geval een deel van 
het antwoord op de verwarmingsvra-
gen van de toekomst. Daarom is aan-
dacht nodig voor het ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden.

De aftrap van het kennisoffensief was 
dus op 14 september in Ede. De Dag 
van de warmtepomp werd bezocht 
door ruim honderd vertegenwoordigers 
van bedrijven en brancheorganisaties. 
Er waren diverse sprekers, onder wie 
Frank Agterberg van de Dutch Heat 
Pump Association (DHPA), een kennis-
punt op het gebied van warmtepom-
pen. Inspirerende workshops werden 
georganiseerd door onder andere Ne-
fit, Coolmark en Opleidingscentrum 
GO°. Tijdens de bedrijvenmarkt konden 
bezoekers kennismaken met bedrijven 

De foto’s geven een impressie van de Dag van de Warmtepomp.
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aardgas. Dat gebeurde met warmte-
pompen, met zonnepanelen en met 
vele toegevoegde slimmigheden. De 
warmte die vrijkomt bij het koelen van 
het bier, wordt ingezet om het pand te 
verwarmen. De studenten van L.A.N.X 
gaan ongetwijfeld nog een warme tijd 
tegemoet.

WEEK VAN DE WARMTEPOMP
De ‘Week van de warmtepomp’ bestaat 
uit drie inspiratiesessies op dinsdag 28, 
woensdag 29 en donderdag 30 novem-
ber. De eerste sessie draait om de da-
gelijkse beroepspraktijk van een  
W-monteur: hoe monteer je zo’n instal-
latie? Hoe ga je om met verschillende 
soorten warmtepompen, welke moei-
lijkheden kom je tegen en wat zijn veel 
gemaakte fouten? In deze korte sessie 
wordt de basis behandeld en komen 
monteurs van elkaar te weten waar ver-
beterpunten liggen.
De tweede inspiratiesessie gaat over de 
ontwerper en het adviseren over warm-
tepompen in woningen en kleine utili-
teitsbouw. Waar let je op? Waarop be-
reken je de capaciteit? Welke rol spelen 
omgevingsfactoren zoals bomen, water 
en omliggende bouw en vooral ook de 
ligging ten opzichte van de zon? 
De derde inspiratiesessie is bestemd 
voor directeuren/eigenaren van installa-
tiebedrijven. Hoe zit het met wet- en 
regelgeving, certificering, accreditering 
en subsidiëring voor zowel jezelf als 
voor je klant? 

VLOGGERS
In de ‘Maand van de warmtepomp’  
zullen servicemonteurs die met warm-
tepompen werken, wekelijks door mid-
del van vlogs impressies geven van 
hun werk. Hoe ziet het werk van een 
monteur eruit en waar loopt hij tegen-
aan? De vloggers zijn te volgen via  
het youtubekanaal van opleidingscen-
trum GO°. 
Deze activiteiten zijn de opmaat naar 
het ‘Jaar van de warmtepomp’ dat in 
januari 2018 begint. Het Opleidings-
centrum GO° zet het hele jaar in het  
teken van duurzaamheid en kennisde-
ling omtrent techniek, ontwerp, onder-
houd en regelgeving. Een reeks activi-
teiten en evenementen wordt later 
bekendgemaakt.

Meer informatie: www.opleidingscen-
trum-go.nl WP
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TOSHIBAAIRCONDITIONER.NL

ALLES-IN-ÉÉN 
WARMTEPOMP.
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De certificeringseisen die gelden voor het ontwerpen, installeren en beheren van 
bodemenergiesystemen worden per begin 2018 aangepast. Dit is het gevolg van 
wijzigingen in het normdocument BRL 6000-21/00, dat ten opzichte van de huidige 
versie een aantal praktische voordelen schetst voor de (warmtepomp)installateur.

TEKST: MARTIJN LOUWS

Rik Molenaar (Techniplan Adviseurs) over het 
nieuwe BRL 6000-21/00-normdocument: 

‘Een stuk praktischer’

Zo zijn in het nieuwe normdocument de 
certificatieregelingen voor installaties 
ondergebracht in één beoordelings-
richtlijn, BRL 6000-21/00, zegt hij. “In 
het nieuwe normdocument zijn de de-
len BRL 6000-21 en BRL 6000-00 geïn-
tegreerd, en dat is een stuk praktischer. 
BRL 6000-21/00 heeft dus betrekking 
op het ontwerpen en installeren van 
energiecentrales van bodemenergiesys-
temen én het beheren van bodemener-
giesystemen.” De beoordelingsrichtlijn 
bestaat uit een ‘algemeen deel’ en een 
aantal ‘bijzondere delen’ voor diverse 
deelgebieden op het gehele terrein van 

De AMvB bodemenergie (officieel Wij-
zigingsbesluit bodemenergiesystemen) 
is op 1 juli 2013 in werking getreden. 
Daarbij is ook een verplichte certifice-
ring van kracht geworden, de BRL 
6000-21. Deze certificering geldt voor 
alle bedrijven die bodemenergiesyste-
men ontwerpen, installeren en/of behe-
ren en onderhouden. Dit betekent in de 
praktijk dat elk bedrijf dat deze activi-
teiten wil blijven uitvoeren vanaf 1 okto-
ber 2014 dient te beschikken over een 
erkenning van de overheidsinstantie 
Bodem+. Voor het verkrijgen van die 
erkenning heeft het bedrijf één of 

meerdere certificaten nodig, afhankelijk 
van het soort werkzaamheden die wor-
den uitgevoerd. Deze verplichte certifi-
cering geldt niet alleen voor het advies-
bureau dat het systeem ontwerpt of het 
boorbedrijf dat het ondergrondse deel 
realiseert. Ook het installatiebedrijf dat 
voor de uitvoering verantwoordelijk is, 
moet vanaf 1 oktober 2014 hiervoor zijn 
gecertificeerd.
“Het normdocument is dynamisch, en is 
nu na drie jaar deels herschreven, zodat 
het beter aansluit op de praktijk”, zegt 
adviseur Rik Molenaar van raadgevend 
ingenieursbureau Techniplan Adviseurs. 
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De BRL 6000-21/00 heeft betrekking op het ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen én beheren van 

bodemenergiesystemen.  



32   WP  OKTOBER 2017  WWW.VAKBLADWARMTEPOMPEN.NL

R
E

G
E

LG
E

V
IN

G

ontwerpen, installeren en beheren van 
installaties. Een deelgebied wordt ge-
kenmerkt door de soort installatie, bij-
voorbeeld een lage temperatuurverwar-
mingsinstallatie, gas- of waterinstallatie 
of een elektrotechnische installatie, en 
de soort activiteit, zoals het ontwerpen 
of installeren. Molenaar: “Het algeme-
ne deel bevat de eisen die in principe 
altijd voor het ontwerpen, installeren en 
beheren van een installatie gelden, on-
geacht de soort installatie.” Daarbij is 
demarcatie duidelijker omschreven, ver-
telt Molenaar. “Er is in de tekst duidelij-
ker onderscheid gemaakt tussen de 
energiecentrale en de energiecentrale 
BES.” Molenaar ondersteunt het met 
een voorbeeld. “Als er een aanvullende 
cv-ketel in de energiecentrale opgeno-
men wordt, moet daar in het ontwerp 
rekening mee worden gehouden. Bij 
het Installeren en Beheren valt de cv-
ketel grotendeels buiten de scope van 
de BRL 6000:21/00.” 

AANSLUITING OP BRL SIKB 11000
Verder is er aansluiting gezocht bij de 
algemene kwaliteitseisen voor het on-
dergrondse deel dat voor bodemener-
giesystemen van toepassing is, die ge-

vat zijn in de BRL SIKB 11000. “Dit 
heeft onder meer betrekking op het uit-
wisselen van gegevens bij het ontwer-
pen van bodemenergiesystemen. Voor 
de BRL 6000:21/00 is besloten om voor 
de ontwerptabellen uit de vorige BRL-
versie te verwijzen naar diverse ISSO-
publicaties.” 
Voor de installateur die vooral kleine 
individuele warmtepompsystemen 
voor woningen installeert, onderhoudt 
en beheert, kent het nieuwe normdo-
cument, dat in april wettelijk moet zijn 
ingevoerd, echter nog meer praktische 
voordelen. Molenaar: “De eisen voor 
het installeren en beheren zijn versim-
peld. Waar de individuele woningin-
stallateur in de huidige situatie aan de-
zelfde eisen moest voldoen als de 
grote utiliteitsbouwinstallateur waar 
het gaat om het installeren en beheren 
van de bodemenergiesystemen, is er 
nu onderscheid gemaakt. Zo zijn er 
geen eisen aan de automatiseringsin-
stallatie meer gesteld, is energiemoni-
toring niet meer verplicht en is het aan-
tal verplichte beheeractiviteiten 
gehalveerd.” Ook de randvoorwaarden 
voor het uitbesteden van werkzaamhe-
den aan, of het inhuren van een onder-

aannemer zijn verduidelijkt, stelt Mole-
naar. “Er wordt bijvoorbeeld in het 
nieuwe document duidelijker onder-
scheid gemaakt tussen de beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden. Wat 
moet ik zelf doen en wat mag ik uitbe-
steden aan een derde partij die niet 
per definitie gecertificeerd hoeft te 
zijn? Het wordt allemaal benoemd. Wel 
geldt dat de gecertificeerde installa-
teur altijd eindverantwoordelijk is.” 

ONDERGRENS AUDITS
Versoepeling is er ook op het gebied 
van het aantal projecten dat minimaal 
moet worden beoordeeld om vast te 
stellen of wordt voldaan aan de certifi-
ceringseisen. “De ondergrens is in het 
huidige normdocument gesteld op 
twee projecten per jaar, in de nieuwe 
BRL 6000-21/00 is dat verlaagd naar 
één project per jaar”, aldus Molenaar.  
Onderdeel van de audit is bijvoorbeeld 
het kwaliteitshandboek, waarin moet 
zijn aangegeven over welke vakbe-
kwaamheid elke medewerker die be-
trokken is bij het onderwerp van certifi-
catie, moet beschikken in relatie tot zijn 
taken, verantwoordelijkheden en be-
voegdheden. De certificaathouder 
moet beschikken over een dossier 
waarin de vakbekwaamheid van de me-
dewerkers is beschreven. Hierbij moet 
het bedrijf ervoor zorgen dat de mede-
werkers door middel van het volgen 
van opleidingen, training of andere 
maatregelen aan de eisen van vakbe-
kwaamheid voldoen, vertelt Molenaar, 
die aangeeft dat dit in de praktijk ge-
makkelijk kan worden aangetoond inge-
val men beschikt over het betreffende 
diploma. “En in de BRL staat aangege-
ven welke diploma’s vereist zijn. In de 
huidige BRL 6000:21 was er nog onder-
scheid gemaakt in diploma’s die geldig 
waren voor de scope klein en diploma’s 
die geldig waren voor de scope groot. 
In de nieuwe BRL zijn de diploma’s voor 
de scope groot nu ook van toepassing 
op de scope klein. Hiermee wordt voor-
komen dat een installateur die in beide 
scopes werkzaam is meerdere diploma’s 
moet hebben voor dezelfde type werk-
zaamheden.” Hoewel het huidige stuk 
nog aansluit op de praktijk, is ook het 
nieuwe normdocument dynamisch, ver-
wacht Molenaar. “Verbetering blijft 
noodzakelijk, immers de praktijk staat 
ook niet stil. Ik ga er daarom vanuit dat 
dit stuk over drie jaar weer zal moeten 
worden geactualiseerd.” WP  

Rik Molenaar: “Het normdocument is dynamisch, en is nu na drie jaar deels herschreven 

zodat het beter aansluit op de praktijk.”



VOLLEDIG OP MIJ 
AFGESTEMD  
BETEKENT VOOR  
MIJ: VOOR ELKE 
VRAAG EEN PASSENDE 
OPLOSSING BIEDEN
WOLF heeft een zeer breed assortiment met een 

duidelijke focus op energiebesparing en energie  

neutrale oplossingen. WOLF biedt volledig op het  

project en op elkaar afgestemde systeemoplossingen.  

Een complete systeemoplossing kan bestaan uit  

een willekeurige combinatie van gaswandketel,  

warmtepomp, woonhuisventilatie-unit en een  

zonne-energiesysteem. Compleet geleverd met een  

regelsysteem, eenvoudig te bedienen met de  

WOLF SmartSet App of Portal. 

VOOR MEER SLIMME OPLOSSINGEN: PRO.WOLF.EU
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Nieuwe brochure 
over grote warmte-
pomptoepassingen
De EHPA (European Heat Pump Asso-
ciation) heeft een nieuwe brochure sa-
mengesteld over de toepassing van 
grote warmtepompen in Europa. 
De publicatie beschrijft vijftien project-
voorbeelden die aantonen hoe warm-
tepompen efficiënt en effectief kunnen 
zijn in grote industriële en commercië-
le projecten. 
De brochure is een initiatief van de In-
dustrial and Commercial Heat Pump 
Working Group (ICHP) van de EHPA. 
De ICHP spant zich in voor erkenning 
van dit toepassingsgebied, en om de 
bijdrage van ‘grote warmtepomptoe-
passingen’ aan de klimaat- en energie-
doelstellingen van de EU te vergroten. 
De groep is toegankelijk voor alle fa-
brikanten in deze warmtepompcatego-
rie, evenals voor onderzoeksinstellin-
gen en andere organisaties die 
geïnteresseerd zijn in doorontwikkeling 
van dit segment.
www.ehpa.org

‘Minimaal energielabel C’-plicht voor 
kantoren in voorbereiding’
Nederland streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. In 
2016 zijn de partijen in het Energieakkoord in dat kader overeengekomen dat er 
een verplichting komt om kantoorgebouwen minimaal te laten voldoen aan de 
eisen voor energielabel C. Op basis van deze afspraak is wetgeving in voorbe-
reiding waarin wordt vastgelegd dat vanaf 2023 kantoren met een oppervlakte 
van 100 m² of meer alleen nog mogen worden gebruikt als ze minstens ener-
gielabel C hebben. De planning is dat het besluit hiertoe nog dit najaar ter 
goedkeuring naar de Ministerraad gaat. Er komt overigens wel een aantal uit-
zonderingen op de labelplicht. Monumenten, gebouwen die voor minder dan 
50 procent een kantoorfunctie hebben én panden die binnen twee jaar worden 
gesloopt, getransformeerd of onteigend, hoeven niet aan de label-C-eis te vol-
doen. Wat uiteraard niet wegneemt dat het ook voor dergelijke panden zinvol is 

om energiebe-
sparende maatre-
gelen te treffen. 
Door nu al toe te 
werken naar ener-
gielabel C – of 
beter – kunnen 
kantooreigenaren 
de benodigde 
maatregelen  
zo veel mogelijk 
meenemen in  
de geplande  
onderhoudsmo-
menten.

‘Omzetwaarde warmtepompen in 2018 
hoger dan die van HR-ketels’
In 2018 zal naar schatting voor circa 250 miljoen euro aan (hybride) warmtepompen 
geïnstalleerd worden, tegenover circa 220 miljoen euro aan HR-ketels. Met andere 
woorden: als deze schatting uitkomt, zullen warmtepompen volgend jaar in omzet-
waarde de conventionele apparatuur definitief hebben ingehaald. Dat blijkt uit on-
derzoek van Warmtepompstrategie, een initiatief van duurzaam adviesbureau Busi-
ness Development Holland (BDH). Volgens de onderzoekers geeft de verschuiving 
naast de duurzame trend ook een duidelijke economische trend aan: van het goed-
kopere apparaat met hoge variabele kosten (de HR-ketel) naar een duurder apparaat 
met lagere variabele kosten (de warmtepomp). Voor de eindgebruiker is dat gunstig: 
deze doet een eenmalige investering en heeft veel minder last van fluctuerende gas-
prijzen. Een goed signaal voor de warmtepompsector, waaronder leveranciers en in-
stallateurs: particulieren en bedrijven zijn bereid te investeren in duurzaamheid.
Het toenemende aandeel van warmtepompen komt volgens de onderzoekers on-
der andere doordat warmtepompen bij nieuwbouw steeds vaker de standaard zijn. 
Mede door de ISDE-subsidie zijn warmtepompen gezien de levensduur in veel ge-
vallen ook goedkoper dan gasketels, en dat maakt de warmtepomp een interes-
sante techniek voor particulieren en bedrijven die aan de slag willen met verduurza-
men. De techniek past daarnaast perfect binnen de ambitie van veel gemeenten 
om aardgasloze nieuwbouwwijken te ontwikkelen. Daarnaast zijn de afgelopen ja-
ren ook veel woningcorporaties aan de slag gegaan met warmtepompen, zoals bij-
voorbeeld bij NOM-renovatieprojecten. Ook de toepassing van hybride warmte-
pompen, de combinatie van een warmtepomp met een gasketel als backup, is in 
de praktijk al veelvuldig toegepast. Voor corporaties zijn warmtepompen een inte-
ressante optie om tot een CO2-neutraal woningbestand te komen in 2050.
www.warmtepompstrategie.nl

Agenda

23 november
Nationaal Symposium 
Gebruikersplatform Bodemenergie
Plaats: Utrecht
Informatie: www.gebruikersplatform-
bodemenergie.nl

23 november 
Duurzaam Gebouwd Congres
Plaats: Gemeente Haarlemmermeer
Informatie: www.duurzaamgebouwd-
congres.nl 

30 november
Themabijeenkomst Bodemenergie.nl
Informatie: www.bodemenergie.nl

14 december
Nationaal Congres Warmtepompen 
Plaats: Veenendaal
Informatie volgt
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CIAT brengt een nieuwe generatie 
compacte, watergekoelde koelmachi-
nes en warmtepompen op de markt, 
ontworpen voor middelgrote gebou-
wen. De nieuwe serie, die DYNACIAT 
heet, voldoet aan diverse vereisten en 
toepassingen van klanten met zeven-
tien modellen in twee productlijnen: de 
DYNACIAT LG, watergekoelde water-
koelers en warmtepompen, en de DY-
NACIAT LGN, waterkoelers zonder con-
densor. Alle modellen beschikken over 
uitvoeringen van 25 tot 190 kilowatt 
(kW). Volgens Eric Pollet, product ma-
nager bij CIAT, zijn de prestaties van de 
nieuwe generatie koelmachines en 
warmtepompen verbeterd ten opzichte 
van de voorgaande, en anticipeert zijn 
bedrijf met een compacte plug-and-
play unit op de behoeften van de klan-
ten. Dankzij de thermodynamische 
prestaties van het elektronisch expan-
sieventiel en de selectie van de onder-
delen van de nieuwe DYNACIAT-serie 
ligt de European Seasonal Energy Effici-
ency Ratio (ESEER)-coëfficiënt 15 pro-
cent hoger (tot 6,22) en is de SCOP 13 
procent hoger (tot 6,37). De verhoogde 
efficiëntie en het lagere stroomverbruik 

cessen en datacentra, en oplossingen 
bieden voor comfortverwarming en 
-koeling. De volledige metalen omkas-
ting zorgt voor een laag geluidsniveau. 
Voor geluidsgevoelige omgevingen zijn 
de compressoren in lage-geluidsuitvoe-
ring voorzien van een extra akoestische 
isolatie.
www.ciat.nl

dat daarmee gepaard gaat, zorgt voor 
een belangrijke verbetering van de te-
rugverdientijd van de unit.  
De nieuwe DYNACIAT units passen au-
tomatisch het koelvermogen aan via va-
riaties in belasting en door enkel het 
nodige aantal compressoren te gebrui-
ken. Op die manier worden een opti-
male werking en energie-efficiëntie ge-
garandeerd. De serie voldoet aan de 
huidige Ecodesign-standaarden en Eu-
ropese richtlijnen, en anticipeert reeds 
op de richtlijnen van morgen. De intuï-
tieve systemen van CIAT voor beheer, 
realtime monitoring en toezicht, zoals 
de Connect Touch en CIATM2M, zor-
gen voor een nog verder doorgedreven 
optimalisering van het energieverbruik. 
De serie is verder beschikbaar met een 
hoge- of lagedrukpomp en in waterge-
koelde of condensorloze versies, en 
biedt een all-in-one oplossing dankzij 
de geïntegreerde hydromodule. De 
verminderde voetafdruk zorgt voor een 
eenvoudige installatie in zowel nieuwe 
als bestaande gebouwen. Door het uit-
gebreide werkgebied kan de DYNACI-
AT de specifieke behoeften van diverse 
sectoren aanpakken, zoals opslagpro-

Viessmann toonde begin oktober tij-
dens Vakbeurs Energie hoe zonnepa-
nelen kunnen worden gecombineerd 
met een warmtepomp, waardoor duur-
zaam opgewekte stroom direct kan 
worden gebruikt voor verwarming of 
koeling. De warmtepompregeling Vito-
tronic 200 schakelt automatisch in wan-
neer de zonnepanelen voldoende 
stroom leveren. De warmtepomp ver-
warmt of koelt op dat moment de wo-
ning, of hij warmt het water in de tap-
waterboiler op. Viessmann 
presenteerde op de beurs verder on-
der andere de, volgens de fabrikant, 
‘fluisterstille’ warmtepomp Vitocal 200-
S, met een nieuwe buitenunit. De ont-
werpers van Viessmann hebben de Vi-
tocal 200-S van een nieuw design 
voorzien: het ‘advanced acoustic de-

sign’ waarbij speciale materialen zijn 
toegepast. Hierdoor is het geluidsiso-
latieniveau van de buitenunit van deze 
warmtepomp vergelijkbaar met de ge-
luiddempende waarde van de begla-
zing van woningen. Waar de buitenunit 
van de meeste fabrikanten de kritische 
35 dB(A)-grens op circa 12 meter haalt, 
bereikt de nieuwe buitenunit van Vies-
smann deze waarde al op een afstand 
van 3 meter, aldus de fabrikant. 
De Viessmann Group is een internatio-
nale fabrikant van verwarmings-, indus-
triële en koelsystemen. Het volledige 
gamma van de fabrikant biedt individu-
ele oplossingen met efficiënte syste-
men en vermogens van 1,5 tot 120.000 
kilowatt voor alle toepassingsgebieden 
en alle energiedragers.
www.viessmann.nl

Viessmann presenteert nieuwe 
warmtepomp en ‘slimme’ pv-combinatie

BUVA intoduceert 
warmtepomp BUVA
Op 1 november brengt BUVA een nieu-
we warmtepomp op de markt. Deze Eco-
Climate lucht/waterwarmtepomp biedt 
volgens de fabrikant een comfortabele 
en duurzame/energiezuinige totaaloplos-
sing om woningen te verwarmen, te koe-
len én tapwater te verwarmen. De Eco-
Climate heeft een energielabel A++ en 
behoort daarmee tot de meest zuinige 
warmtepompen op de markt en past ide-
aal in een NOM-woning (nul op de me-
ter). Er zijn boilervaten van 190 tot 500 
liter beschikbaar en vermogensklassen 
van 4 tot 10 kW. Volgens Jordy Schou-
ten, verkoopleider installateurs bij BUVA 
is bij het ontwerpen gekeken naar het 
installatiegemak voor de installateur. Dat 
is volgens Schouten gelukt, wat blijkt uit 
feedback van klanten. 
www.buva.nl

Nieuwe generatie energie-efficiënte, compacte koelmachines 
en warmtepompen
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Vaillant lanceert de geoTHERM 3 kW 
grondgebonden warmtepomp, een 
nieuwe variant van de geoTHERM 
warmtepomp. Vanaf september is hij 
voor installateurs beschikbaar bij de 
groothandel. De hoogefficiënte pomp 
voor bron- en afgiftesystemen heeft het 
energielabel A++, de hoogst haalbare 
energieklasse voor verwarming. De 
geoTHERM 3 kW warmtepomp biedt 
totaalcomfort in alle seizoenen met ver-
warming, warm water en passieve koe-
ling. De techniek die gebruikt is voor 

energiebron die de woning verwarmt, 
passief koelt en warm tapwater levert. 
Bij het hybridesysteem kiest de intelli-
gente regeling voor de meest voordeli-
ge warmtebron. Er zijn verder boilers 
beschikbaar van 120 tot 200 liter voor 
afgepast warmwatercomfort. Besparing 
tot 35 procent op primaire energie en 
wel tot 25 procent op energiekosten is 
haalbaar. Maximale verlaging van EPC 
is mogelijk bij nieuwbouwwoningen. 
Hierdoor kan het energielabel van een 
woning wel met drie stappen worden 
verbeterd. De warmtepomp komt sa-
men met een installatie-assistent voor 
eenvoudige ingebruikname van alle 
componenten. Dit zorgt er volgens Vail-
lant voor dat de installatiekosten laag 
kunnen blijven. Een combinatie met de 
uniTOWER, de all-electric boiler voor 
warmtepompen, is mogelijk. Alle on-
derdelen van de geoTHERM zijn vanaf 
de voorzijde bereikbaar, wat de warm-
tepomp onderhoudsvriendelijk maakt. 
Op het uitgebreide status-, storing- en 
diagnosedisplay is alle belangrijke in-
formatie in één oogopslag te zien. Ook 
is het voor de installateur mogelijk om 
op afstand de warmtepomp uit te lezen 
en in te stellen met de VR 900 commu-
nicatiemodule. 
www.vaillant.nl

deze warmtepomp heeft zich inmiddels 
al bewezen in 150.000 geïnstalleerde 
warmtepompen. De geoTHERM 3 kW 
warmtepomp is uitgerust met een 
roestvrijstalen condensor en verdamper 
voor een langere levensduur. Een ander 
aangenaam aspect is dat het geluidsni-
veau minimaal is door de driedimensio-
nale demping. De nieuwe warmtepomp 
is zowel all electric als hybride inzetbaar 
in combinatie met een open en geslo-
ten bron. Het energiebesparende sys-
teem maakt gebruik van een natuurlijke 

Thermagas heeft een nieuwe serie Es-
pace naregelingen voor vloerverwar-
ming en -koeling ontwikkeld. Volgens 
de fabrikant is eenvoud en functionali-
teit, zowel bij het installeren als bij het 
bedienen, het uitgangspunt van de se-
rie. Thermagas biedt een complete lijn, 
zowel bedraad als draadloos, compleet 
met internetmodules en bediening via 
display, pc en app. Via de app is de 
bediening eenvoudig en kan de ruim-
tetemperatuurhistorie in een grafiek 
per dag, week en jaar worden weerge-
geven. Ketelaansturing met 100 pro-
cent naregeling en een menggroep 
behoren tot de mogelijkheden binnen 
de serie. Evenals draadloze stelmoto-
ren en een combinatie van radiatoren 
en vloerverwarming in dezelfde wo-
ning. De draadloze variant is standaard 
voorzien van omschakeling koeling/
verwarming.
www.thermagas.nl

Nieuwe serie naregelingen voor vloerverwarming en -koeling

Vaillant introduceert grondgebonden 
warmtepomp 
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Onno Dwars
commercieel directeur van Ballast 

Nedam Development

Vastgoed is niet per definitie synoniem aan innovatie en vooruitgang. Vervolgens zorgen onze 
gebouwen ook nog eens voor substantiële CO2-uitstoot en de mix voor negatief sentiment is 
geboren. Maar is dat negatieve sentiment over gebouwen wel terecht in een sector waar ie-
der gebouw anticipeert op haar context en de ene na de andere pop-up innovatie slaagt? Of 
zijn we nog steeds blind voor de ongekende kansen die de gebouwde omgeving biedt?

Het stellen van vernieuwende vragen heeft de bouw- en vastgoedsector in een versnelling op 
het gebied van innovatie gebracht. Een woning zonder energierekening of een gebouw als 
grondstoffendepot zijn enkele voorbeelden. Niet alleen aanbestedingen met vernieuwende 
vragen maar ook het ondernemende karakter van onze sector hebben de innovatiekracht in 
de sector aangewakkerd.

Tijdens de economische crisis heeft de bouw- en vastgoedsector zich langzaam ontpopt tot 
een innovatieve en creatieve sector. Nul-op-de-meterwoningen kunnen worden gezien als een 
pop-up innovatie die blijkt aan te slaan. Dat hiermee een nieuwe kijk is ontstaan op bouw- en 
vastgoed heeft de ogen geopend in de sector. Zo kunnen we nu het energieprobleem in de 
gebouwde omgeving zelf oplossen. Woningen hebben daarmee een wonen overstijgende 
functie gekregen en treden hiermee buiten hun primaire functie als huis.

Deze pop-up innovatie smaakt naar meer. Ik ben van mening dat deze nieuwe perspectieven 
het begin zijn van een totale verandering in onze sector. We gaan een eeuw van inclusief vast-
goed tegemoet. Vastgoed dat de motor zal vormen van ons leefsysteem.

Gebouwen worden in de 21ste eeuw niet alleen energiecentrales of grondstoffenbanken, maar 
ook onderdeel van ons leefsysteem. Woningen gaan het ecologische systeem verrijken. Nieu-
we mobiliteitssystemen worden geïnitieerd en vormen de bron van nieuwe ontwikkelingen bij 
zorgverzekeraars, politie, brandweer en daarmee ons welzijnssysteem.

Want waarom zou een woning niet zelf kunnen melden als er brand is, of dat er wordt inge-
broken? Of nog mooier: kan zorgen dat de luchtkwaliteit binnen altijd beter is dan buiten? En 
hoe kunnen wij de buitenruimte zo vormgeven dat deze buitenruimte stimuleert om te wor-
den gebruikt, zodat kinderen gaan buitenspelen en buren met elkaar in contact komen?

Woningen gaan allang niet meer over het bieden van een dak boven het hoofd, maar over het 
leven. Het ecologische systeem van het leven. Iedere functie van het leven zal onderdeel wor-
den van de ontwerpopgave.

Onze sector moet zichzelf en daarmee ook elkaar blijven uitdagen voor nieuwe pop-up inno-
vaties, zodat de sector zich verder kan ontwikkelen in het creëren van inclusief vastgoed. Onze 
sector kan bredere en strengere wetten op het gebied van leefkwaliteit en milieu makkelijk 
aan. We mogen onszelf best hogere doelen gaan stellen. Niet alleen de stip op de horizon 
zetten, maar voorbij de horizon ten aanzien van grondstoffen, ecologie, gezondheid, energie 
en wellicht ook mobiliteit.

Het wordt tijd dat de sector haar blinddoek afdoet en de kansen gaat benutten die de ge-
bouwde omgeving biedt. Dan gaan we de eeuw van inclusief vastgoed in: een groene gou-
den eeuw!

Groene gouden eeuw  
voor bouw en vastgoed





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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