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Opmars van radiatoren 
voor lage temperaturen 



PANASONIC, VOOR IEDER GEBOUW 
EEN EFFICIËNTE WARMTEPOMP 
OPLOSSING

• Thuisgebruik (lucht - lucht)
• Zakelijke toepassingen (lucht - lucht)
• VRF
• Aquarea lucht-water warmtepompen
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Uko Reinders
Hoofdredacteur Warmtepompen

Proefwerkweek
Mijn dochter van zestien had in november een proefwerkweek. Voor mij be-
tekent dat vooral wachten op die ene vraag. “Papa kun je me even helpen, 
ik snap het niet.” Die vraag komt meestal op de avond voor het proefwerk. 
Dat verbaast me overigens niet; de appel valt namelijk niet ver van de stam. 
Het is voor mij geen straf om haar te helpen. Ten eerste omdat ik het fi jn 
vind om iets samen met haar te doen; in haar puberleven is daar verder wei-
nig plaats meer voor. En ten tweede omdat ik het boeiend vind om kennis 
op te halen die door de jaren heen is weggeroest.
 
Biologie is een van de vakken waarmee ik mijn dochter heb geholpen. On-
derwerpen die aan de orde kwamen, waren onder meer fotosynthese en dis-
similatie. Vanwege mijn studie aan de landbouwschool dacht ik hier alles over 
te weten, maar dat viel tegen. Ik kon me bijvoorbeeld niets meer herinne-
ren van de Calvincyclus. Gelukkig had mijn dochter in de lessen op school 
nog wel wat opgestoken, zodat we er uiteindelijk samen uitkwamen hoe 
deze cyclus precies functioneert. 

Interessant aan het bestuderen van een biologieboek is verder dat je terug-
gaat naar de basis van het leven. Het wordt ook duidelijk hoe belangrijk de 
energie van de zon is. Die wordt door planten opgevangen en omgezet, 
waardoor deze beschikbaar komt voor dieren en mensen. Planten en dieren 
zijn natuurlijk ook de basis van aardolie. En daarmee maken we ook via fos-
siele brandstoffen gebruik van zonne-energie. 

Behalve door planten kan zonne-energie ook worden opgevangen door pv-
panelen of door zon-luchtabsorbers, zoals dat in een nieuw systeem van Vies-
smann gebeurt. Hoe dit systeem werkt, wordt in een artikel op pagina 18 
uitgelegd. 

In deze editie komen ook twee andere systemen aan bod die zonne-energie 
als directe bron van warmtepompen gebruiken. Bij het systeem van Duro-
can gaat de elektriciteit afkomstig van zonnepanelen direct naar een warm-
tepomp die water in een vat opwarmt. Op deze manier wordt energie op-
geslagen, waarmee wordt voorgesorteerd op de afschaffi ng van de 
salderingsregeling. 

In het geval van Viessmann wordt de energie opgeslagen in een ijsbuffer. De 
warmtepompregeling kiest afhankelijk van het temperatuuraanbod of de ab-
sorbers danwel de ijsbuffer gebruikt worden als primaire bron voor de warm-
tepomp. Vanwege de fysische eigenschappen is ijs geschikt voor energieop-
slag. Na een volgende proefwerkweek van mijn dochter weet ik vast ook 
hier weer alles van. 
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Twee nieuwe lucht/water warmtepompen met 7 jaar garantie

Itho Daalderop introduceert twee nieuwe lucht/water 

warmtepompen; de HP-S 110 en HP-S 130. Ideaal 

om grotere woningen duurzaam te verwarmen en te 

koelen met energie uit de buitenlucht. 

7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie

Wij zijn bij Itho Daalderop al sinds 2002 bezig met 

het verduurzamen van woningen door warmtepomp-

technologie. Door onze kennis en ervaring is het 

vertrouwen zo groot, dat we een garantie op de HP-S 

bieden van maar liefst 7 jaar.

Energieneutraal

De HP-S benut de energie uit de buitenlucht voor 

het verwarmen én koelen van de woning. Met het 

optionele boilervat wordt ook het tapwater snel en 

efficiënt verwarmd. Een energieneutrale woning 

is hiermee binnen handbereik. Een besparing met 

de huidige energieprijzen tot € 475,- per jaar is 

mogelijk.

Slimme Spider klimaatthermostaat

De HP-S wordt bediend met de meegeleverde Spider 

klimaatthermostaat en Spider App. Met Spider regelt 

u op afstand ook andere slimme Itho Daalderop 

oplossingen in de woning, zoals verwarming van 

afzonderlijke ruimten (multizonering), ventilatie, 

rookmelders, beveiliging en elektrische apparaten.

De voordelen op een rij: 

 - 7 jaar zekerheid door 7 jaar garantie 

 - Een rendement tot 500%

 - Zowel hybride als all-electric inzetbaar

 - Bespaart tot € 475,- per jaar op de energie-

rekening

 - Besturing met Spider klimaatthermostaat 

en Spider App

zakelijk.ithodaalderop.nl/hp-s

Buitengewone 
binnenprestaties  
met de HP-S
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VERSLAG HEAT PUMP 
SUMMIT IN NEURENBERG

Op 24 en 25 oktober vond in het Duit-
se Neurenberg de Heat Pump Summit 
plaats. Het congres, ‘powered by’ de in-
ternationale klimaatbeurs Chillventa, 
trok zo’n 200 deelnemers uit 28 landen. 
Op het programma stond met name 
een aantal internationale programma’s 
waarin landen samenwerken aan onder-
zoek om de bredere uitrol van warmte-
pompen te ondersteunen.

14
VAN GAS AF BESTAANDE 
BOUW IS HOBBELIG PAD

Van het gas af, de warmtepomp aan. In 
de bestaande bouw gaat dat niet zon-
der slag of stoot. Een goed geïsoleerde 
schil is daarbij een van de voorwaarden, 
maar die is er meestal niet. Bovendien 
verdient de keuze voor het juiste sys-
teem de nodige aandacht. “Mensen 
moeten durven te investeren.”

10
RADIATOREN VOOR LAGE 
TEMPERATUREN

Hoe zit het met de afgifte van de warm-
te via radiatoren? Wat verdient de voor-
keur? Zijn er innovaties? En hoe zit het 
met de nieuwe toetreders? Warmte-
pompen maakt een rondje langs leve-
ranciers en groothandels.
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Renovatieproject maakt portiekwoningen nul-op-de-meter

De Vlaardingse corporatie Waterweg Wonen, BIK bouw en TU Delft werken samen aan een uniek renovatieproject in de In-
dische Buurt in Vlaardingen. In deze pilot worden twaalf portiekwoningen gerenoveerd tot nul-op-de-meterwoningen: het 
complex wekt na renovatie evenveel duurzame energie op als de bewoners nodig hebben. Nul-op-de-meterwoningen ko-
men in nieuwbouw vaker voor, maar voor renovatie is dit een van de eerste projecten in gestapelde woningbouw in Neder-
land. Het verduurzamen van de woningvoorraad op deze wijze draagt niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen, maar te-
vens aan de betaalbaarheid en de bruikbaarheid van de woningen op de lange termijn. Nul-op-de-meter betekent dat het 
complex evenveel duurzame energie opwekt als het nodig heeft. Duurzame installaties en zonnepanelen zorgen voor warm 
water, verwarming en elektriciteit voor huishoudelijk gebruik. De gasaansluiting verdwijnt en koken gaat met inductie. 
De twaalf portiekwoningen aan de Vlaardingse Soendalaan dateren uit 1952; ze voldoen niet meer aan de huidige stan-
daard en moeten worden gerenoveerd. In deze pilot wordt gezocht naar een goede balans tussen duurzame renovatie, 
wooncomfort en betaalbaarheid. Dankzij de inspanningen van corporatie Waterweg Wonen en met behulp van Europese 
en Nederlandse subsidies is de financiële haalbaarheid van de pilot geborgd. Alle betrokken partijen willen van deze pilot 
leren, zodat dergelijke ingrepen financieel haalbaar worden en ook in bestaande woningbouw energiezuinig en comfortabel 
wonen mogelijk wordt. 

TWEEDE HUID 
Om het complex wordt een tweede huid – ‘2nd skin’ – gezet. 2nd skin is een initiatief van BIK bouw, TU Delft, Sto Isoned, 
Itho Daalderop en Kingspan. Het is bedacht om bestaande woningen te voorzien van een nieuwe hoogwaardige gevel en 
duurzame installaties, waarbij de werkzaamheden zo veel mogelijk aan de buitenzijde plaatsvinden. Deze tweede huid zorgt 
ook voor uitstekende isolatie en kierdichting. In de nieuwe kozijnen komt drielaags isolatieglas. Verder wordt het dak vol 
met zonnepanelen gelegd, die genoeg energie leveren voor alle installaties én het normale huishoudelijk gebruik van de 
bewoners. Daarnaast heeft het gebouw na de renovatie geen gasaansluiting meer; in plaats daarvan zorgt een centrale bo-
demgebonden warmtepomp – een gesloten systeem met een verticale collector die 175 meter diep gaat – voor klimaatver-
warming en warm water. De installaties bevinden zich straks buiten de woning, in een kast op het balkon. 
Het mooie van deze nul-op-de-meterrenovatie is, zo stellen de initiatiefnemers, dat de woonlasten voor de bewoners niet 
omhoog hoeven te gaan. Bij normaal gebruik zullen de woonlasten gelijk blijven. Wanneer een bewoner meer of minder 
energie gebruikt kunnen de woonlasten iets hoger of juist lager uitvallen. Dit is afhankelijk van de manier waarop hij of zij 
de installaties gebruikt. Om de bewoners hierbij te ondersteunen, gaan TU Delft en Waterweg Wonen het energiegebruik 
van de huurders volgen. Als bewoners veel meer gaan gebruiken dan ze eerst deden, geven de meters dat aan. In dat ge-
val gaat men met de huurders in gesprek om te kijken naar de oorzaak, en om advies te geven over energiezuinig en com-
fortabel wonen. Daarmee kunnen bewoners hun energiegebruik onder controle houden. Naast de woningen aan de Soen-
dalaan heeft Waterweg Wonen plannen om nog 183 andere portiekwoningen in de Indische Buurt te renoveren. Na deze 
renovatie hebben deze woningen een A+-label en zijn ze energiezuiniger en comfortabeler. In samenwerking met een plan-
team werkt Waterweg Wonen deze ingreep verder uit.

Delft maakt plannen woningverwarming met aardwarmte 
De TU Delft heeft al jaren plannen met aardwarmte. Chris Hellinga, duurzaamheidscoördinator bij de TU Delft: “Doorslagge-
vend 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 ondergrond geschikt is voor een bron voor campusverwarming. 
De universiteit bereidt de plannen verder voor. Binnen enkele maanden moeten ze definitief zijn. “We hebben daarbij techni-
sche en organisatorische uitdagingen. Zo vragen onze gebouwen warmte van meer dan 90°C. Aardwarmte geeft maximaal 
75°C. Daar moeten we de campus op aanpassen. Maar dankzij resultaten uit ons project in het kader van het Innovatiepro-
gramma Intelligente Netten verwachten we dat investeringen beperkt blijven.” 
De aardwarmtebron op de campus levert circa 200.000 Gigajoule per jaar. Dat is genoeg voor de ruimteverwarming van ruim 
5.000 huishoudens. Studentenhuisvester Duwo heeft interesse om 3.000 wooneenheden aan te sluiten. De eerste berekenin-
gen daarvoor zijn positief. En het afzetgebied wordt mogelijk nog groter. 
“We kijken naar aangrenzend tuinbouwgebied en de nabijgelegen woon-
wijk Voorhof”, zegt Hellinga. “Er zijn plannen voor de Zuid-Hollandse 
warmterotonde. Die moet restwarmte aanvoeren vanuit de Rotterdamse ha-
ven. Als die plannen doorgaan, komt de leiding vlakbij de Voorhof te lo-
pen. Onze aardwarmtebron helpt om alvast een duurzaam warmtenetwerk 
in dat deel van Delft te ontwikkelen. Zo komt het aardgasvrij maken van wij-
ken sneller dichterbij, zonder dat alle gebouwen eerst vergaande isolatie 
nodig hebben. Bij ‘aardgasvrij’ moet je niet alleen aan warmtepompen in 
energiezuinige woningen denken. Aard- en restwarmte kunnen daar ook 
een goede rol in spelen.”
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“Volledig energieneutraal begint bij hybride” 
Het kabinet heeft de ambitie gesteld om in 2050 alle gebouwen in Nederland energieneutraal te laten zijn. In de markt lo-
pen de meningen over de haalbaarheid van deze ambitie uiteen. Simon Tuitel, productmanager warmtepompen bij Vaillant, 
denkt dat het realistisch is. Vooral omdat duurzame energie-oplossingen zoals warmtepompen zich sneller ontwikkelen dan 
ooit. Toch zijn de resterende dertig jaar tot 2050 ook volgens Tuitel, die op 14 december spreker is op het Nederlands 
Warmtepomp Congres 2017, hard nodig om de maatschappij en economie zo goed mogelijk af te stemmen op een ener-
gieneutrale toekomst. Met name het energieneutraal maken van de bestaande bouw in Nederland is complex, omdat deze 
niet is ingericht voor moderne energieoplossingen. Tuitel: “Het is voor installateurs lastig om te bepalen wat de best pas-
sende oplossing is. Daarom wordt vaak voor goedkopere en snellere alternatieven gekozen, zoals een hr-ketel. Die is ge-
makkelijk en goedkoop te installeren en verbetert het rendement een beetje.” 
Om erachter te komen wat de meest geschikte oplossing is, kan een pilot waarin verschillende opties worden getest, hel-
pen. Woningcorporaties staan hier vaak voor open. Op deze manier is het mogelijk om het rendement en het gebruikers-
comfort van de bewoners te vergelijken, 
en te kiezen voor de meest efficiënte op-
lossing. Het merendeel van de bestaan-
de bouw is echter in het bezit van parti-
culiere huiseigenaren. Voor deze groep 
is het 100 procent energieneutraal ma-
ken van de woning een flinke investering 
die zich niet snel terugverdient. 
Tuitel: “Particulieren kunnen vaak het 
beste hun woning in fases verduurza-
men. Hierdoor wordt de drempel rich-
ting volledig energieneutraal steeds la-
ger. Als er snel of veel warmte nodig is, 
bijvoorbeeld als het buiten gaat vriezen, 
springt de hr-ketel bij. Een hybride 
warmtepomp is dus nog niet helemaal 
energieneutraal. Maar als er meer aan-
passingen aan het huis worden gedaan, 
zoals betere isolatie, is de cv-ketel nog 
amper nodig. De warmte verdwijnt dan 
niet direct en de warmtepomp hoeft 
daardoor niet extra hard te werken. Het 
huis wordt op deze manier stap voor 
stap klaar gemaakt voor een gasloze toe-
komst. Hierdoor komt een energieneu-
trale woning steeds dichterbij.”

Boetes voor gebouwverkoop zonder energielabel
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen een boete gegeven omdat ze een van 
hun panden hebben verkocht zonder dat het was voorzien van het verplichte energielabel. Begin vorig jaar informeerde de ILT 
de sector over aanstaande inspecties, die vervolgens in de zomer hebben plaatsgevonden. De hoogste boete die daarna werd 
uitgedeeld bedraagt ruim 10.000 euro. 
Bij utiliteitsgebouwen (‘gebouwen die niet voor wonen zijn bedoeld’) kan de koper aan het energielabel zien hoe veel energie 
het gebouw in kwestie gebruikt en waar mogelijkheden liggen voor verbetering. Op basis van de Woningwet bedraagt de 
maximale boete die kan worden opgelegd aan bedrijven die een pand zonder zo’n label verkopen 20.250 euro per gebouw. 
Verkopers die minimaal vijf gebouwen hebben verkocht, krijgen een boete voor het grootste gebouw. De boete aan een parti-
culiere verkoper kan maximaal 410 euro bedragen. 
Gebouwen moeten volgens het Besluit energieprestatie gebouwen (een doorvertaling van de Europese Energy Performance 
of Buildings Directive – EPBD) bij oplevering, verkoop en verhuur een geldig energielabel hebben. Hiertoe moet de eigenaar 
een gecertificeerd bureau inschakelen dat een energielabel kan opstellen voor een utiliteitsgebouw. 
De inspectie ziet erop toe dat Europese richtlijnen rond energiebesparende maatregelen worden nageleefd. In dat kader vin-
den controles plaats bij fabrikanten, importeurs en distributeurs van onder andere bouwproducten en verhuurders en eigena-
ren van gebouwen. Doel hiervan is de CO2-uitstoot te beperken, energiebesparing door consumenten mogelijk te maken, en 
eerlijke concurrentie tussen bedrijven te bevorderen.

Het assortiment van Vaillant met  hybride systemen. 



WARMTEPOMPEN
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STTT....
Fluisterstille warmtepompen
Geluidsoverlast? Dat is nu verleden tĳd! Warmte en comfort waren nog nooit zo geruisloos.... 
Door het innovatieve ontwerp en de fluisterstille werking, kan de REMKO warmtepomp perfect 
en discreet worden geïntegreerd in elke outdoor leefruimte. STULZ GROEP BV biedt deze 
warmtepompen exclusief aan! Kĳk snel op onze website voor ons uitgebreide aanbod en neem 
ontact met ons op. www.STULZ.nl
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Fréderique Houben wint WKO Duurzaamheid Award voor 
verduurzamen van Universiteit Utrecht en de campus
Fréderique Houben van de Universiteit Utrecht heeft de WKO Duurzaamheid Award 2017 gewonnen. Deze prijs ontving zij 
donderdag 23 november uit handen van voormalig minister Jacqueline Cramer tijdens het Nationaal Symposium Gebrui-
kersplatform Bodemenergie. Houben is taakgroephoofd en programmamanager Energie bij de universiteit. Mede dankzij 
haar inzet wordt het bodemenergiesysteem bij de Universiteit Utrecht straks een van de grote systemen in Nederland.
Het Gebruikersplatform Bodemenergie – de belangenbehartiger van eindgebruikers met een WKO-systeem – organiseerde 
de verkiezing voor de WKO Duurzaamheid Award voor het derde jaar op rij. Met de award wil het Gebruikersplatform een 
WKO-eindgebruiker huldigen die uitzonderlijke inspanningen levert om een klimaatinstallatie met WKO te beheren, en die 
de ervaringen en kennis bovendien intensief met anderen deelt. Naast een certifi caat kreeg de winnaar, evenals de vier an-
dere genomineerden, het eerste exemplaar van het Bodemenergie-schildje uitgereikt. Met dit geëmailleerde schildje kun-
nen eindgebruikers, eenmaal aangebracht op hun gebouw, klanten, bezoekers of andere stakeholders tonen dat hun pand 
op duurzame bodemenergie functioneert. De award-ceremonie vond plaats tijdens het jaarlijkse symposium van het Ge-
bruikersplatform op het hoofdkantoor van verzekeraar a.s.r.

Jacqueline Cramer, voormalig-minister van VROM, hoogleraar Duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en ambassa-
deur circulaire economie, was zichtbaar enthousiast over de uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award. Cramer bena-
drukte nog eens hoe belangrijk het is dat we de gezamenlijke ecologische voetafdruk omlaag brengen en dat duurzaam 
denken een vlucht lijkt te nemen. ‘Dat blijkt alleen al uit het feit dat Nederland steeds meer gebruik maakt van aardwarmte 
en bodemenergie. De afgelopen vijf jaar is de warmteproductie uit bodemenergie met 80 procent toegenomen’, zei de 
hoogleraar. Cramer nam uitgebreid de tijd om elke genomineerde te introduceren aan de aanwezigen. Ze lichtte toe waar-
om zij de nominatie hadden ontvangen en hoe de vijf mensen zich zoal inzetten voor promotie en stimulering van bodem-
energie.

Fréderique Houben maakt zich sterk voor het grootschalig verduurzamen van de universiteit en de campus in Utrecht. Prak-
tisch betekent dit dat individuele WKO’s hydraulisch en energetisch zijn gekoppeld, waardoor de capaciteit van het ener-
giesysteem sterk is vergroot. Daarbij maakt zij ook gebruik van innovatieve proefprojecten zoals FOME BES. In dit project 
verbeteren diverse kennispartners hun WKO-systemen met glasvezelkabels. Met de Universiteit Utrecht en andere partijen 
werkt Fréderique samen onder het motto “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.
De vijf genomineerden waren afkomstig van uiteenlopende organisaties 
en bedrijven. De jury droeg dit jaar deze mensen voor:

• Maurice van der Hoorn, eigenaar van Van der Hoorn Orchideeën
• Fréderique Houben, beheerder van de WKO-systemen                     

bij de Universiteit van Utrecht
• Adri Meijdam, beheerder WKO bij a.s.r. in Utrecht,                              

afd. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
• Els Sonnemans, strategisch energie-adviseur bij het Radboud-umc
• Sebastiaan Lagendaal, hoofd Facilitaire Zaken & Veiligheid               

bij de Hermitage Amsterdam

Eerste nul-op-de-meterhypotheek afgesloten in Lunteren
Eind oktober werd het eerste particuliere woonhuis van Nederland in gebruik genomen waarvoor een een nul-op-de-meter-
hypotheek is afgegeven. Deze hypotheek bedraagt 25.000 euro en is afgesloten door Rabobank. De hypotheek kan onder 
bepaalde voorwaarden worden afgesloten als extra fi nanciering van maatregelen die een woning nul-op-de-meter maken. 
Het in Lunteren gevestigde huis is dankzij 39 zonnepanelen, drie zonnecollectoren, een lucht/waterwarmtepomp en goede 
isolatie zowel all-electric als energiepositief.
Dat de woning ‘energiepositief’ is, betekent feitelijk dat er meer energie wordt opgewekt dan gebruikt, waardoor de bewo-
ners een negatieve energierekening krijgen. Bij de opening van de woning ging Leon Meijer, wethouder duurzaamheid van 
de gemeente Ede, in op het belang van gasloze nieuwbouw om de klimaatdoelstellingen van zijn gemeente te kunnen ha-
len. Nicolaas van Everdingen van Adviesbureau Plushuis uit Ede, bewaker van de systeemintegratie en coördinator tussen 
klant, installateur, architect en aannemer bij het project, reikte vervolgens namens alle betrokken partijen het prestatiegaran-
tiecertifi caat uit aan de bewoners. Voor de installaties in de woning – de warmtepomp, ventilatiesysteem, domotica en mo-
nitoring – is uitgegaan van het Green Igloo-concept van Orcon en Thercon.
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De aandacht in de energietransitie is vooral gericht op de duurzame bron. De 
warmtepomp, een hybride oplossing en/of een wtw-systeem. Maar hoe zit het 
met de afgifte van de warmte via radiatoren? Wat verdient de voorkeur? Zijn er 
innovaties. En hoe zit het met de nieuwe toetreders? Warmtepompen maakt een 
rondje langs leveranciers en groothandels.

TEKST: MARTIJN LOUWS

Opmars van radiatoren 
voor lage temperaturen 
Leveranciers over ontwikkelingen en innovaties

In nieuwbouw wordt veel glas toegepast, waardoor alleen vloerverwarming niet altijd voldoet. Een extra convector biedt dan uitkomst,  

zoals deze van Jaga.
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Lagetemperatuurverwarming (ltv) ver-
warmt een goed geïsoleerd huis gelijk-
matiger, constanter en milieuvriendelij-
ker dan gewone cv. Er wordt energie 
bespaard en men geniet in huis van 
meer comfort, stellen de kenners. De 
besparing is vooral te danken aan het 
feit dat de aanvoertemperatuur bij ltv 
van het water dat gaat naar de radiato-
ren, vloer- of wandverwarming, maxi-
maal 55°C is. Bij conventionele centrale 
verwarming kan dat oplopen tot 80°C. 
Vanwege de lagere temperatuur kan ltv 
bij een lager energieverbruik het huis 
warmhouden. Dat scheelt op de gasre-
kening en op uitstoot van broeikasgas-
sen. Daarom is ltv milieuvriendelijker 
dan gewone centrale verwarming. Ver-
der zorgt ltv voor gezondere lucht in 
huis en een optimale temperatuurver-
deling in de ruimte.
Een systeem voor lagetemperatuurver-
warming is te koppelen aan bijna alle hr-
ketels, collectieve verwarming en aan 
warmtepompen. Maar welk afgiftesys-
teem past nu het beste bij duurzame 
energieopwekking? “Dat is moeilijk te 
zeggen”, zegt Andre Nuijten van produ-
cent Jaga. Jaga zet vooral in op gecom-
bineerde afgiftesystemen die verwar-
men, koelen en ventileren. “In 
bijvoorbeeld zorginstellingen is vooral 
de koelfunctie belangrijk, in de woning 
is het feit dat onze convectoren klein, 
compact en qua design stijlvol zijn, 
doorslaggevend. Naast natuurlijk het feit 
dat deze goed renderen in combinatie 
met de lage temperatuur van het aange-
voerde water van de warmtepomp.”
Categoriemanager Stefan van Everdin-
gen van Rensa ziet de ontwikkeling en 
aandacht voor dergelijke nieuwe en in-
novatieve oplossingen. Hij ervaart dat 
de markt bij nieuwbouw, gedreven door 
de EPC-eisen, vooral kiest voor een wa-
ter/water- of lucht/waterwarmtepomp, 
in combinatie met vloerverwarming. 
“Die vloerverwarming is meestal be-
doeld voor de benedenverdieping. In 
de slaapkamers worden dan andere af-
giftetoepassingen gebruikt, zoals radia-
toren. Deze zijn er sinds enkele jaren 
ook in een eco-variant, waarbij het war-
me water eerst de voorste plaat van de 
radiator verwarmt en later pas de rest. 
Hierdoor geeft deze sneller stralings-
warmte af en kan er worden gewerkt 
met een lagere aanvoertemperatuur.” 
Van Everdingen laat weten dat binnen 
renovatie de overgang naar ltv lastiger 
is. “Zeker bij oudere, minder geïsoleer-

de woningen. Hier zijn er ingrijpende 
en kostbare woningmaatregelen nodig 
om een goed werkend ltv-systeem in 
samenwerking met een duurzame bron 
aan te leggen.

VEEL GLAS
Nuijten merkt op dat er in nieuwbouw 
tegenwoordig veel glas wordt toege-
past. “Dat betekent over het algemeen 
veel warmteverlies, met alleen vloerver-
warming is het huis om die reden moei-

lijk warm te stoken.” Bovendien laat de 
vloerverwarming zich moeilijk regelen, 
zegt hij. “Vloerverwarming is prima om 
de kou uit de vloer te halen, maar een 
ruimte snel opwarmen is toch heel las-
tig. Daarom zijn lagetemperatuurcon-
vectoren vaak als stand-alone beter 
toepasbaar of als aanvulling noodzake-
lijk.” Hoewel de mogelijkheden divers 
zijn, is de keuze voor gebruikelijk snel 
gemaakt. Nuijten pleit daarom voor 
meer aandacht voor het afgiftesysteem. 
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Naast het verwarmen en koelen is design belangrijk voor convectors bestemd voor 

woonhuizen (Foto: Jaga).

Het Zwitserse Zehnder is één van die relatieve nieuwkomers in de markt van LTV-convec-

toren. Het bedrijf richt zich op design-producten. 
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“In de ideale situatie worden de be-
staande radiatoren vervangen door 
lagetemperatuurconvectoren, die al bij 
30 tot 35°C voldoende warmte afgeven. 
Toch kiest men er soms ook voor om de 
bestaande radiatoren te behouden, met 
een aanvoertemperatuur van 30 à 35°C 
geven die echter nooit voldoende 
warmte af. Wat men dan doet, is de aan-
voertemperatuur verhogen naar 60°C. 
Het gevolg? De warmtepomp rendeert 

niet optimaal.” Toch verwacht Nuijten 
langzaam maar zeker verandering, en 
verwacht hij meer aandacht voor de af-
giftesystemen. Ook dankzij de komst 
van nieuwe toetreders. “In het begin, 
jaren geleden, werden wij nog voor gek 
verklaard met onze oplossingen. Maar 
nu zie je dat ook andere partijen de stap 

zetten naar lagetemperatuurconvecto-
ren. En dat is goed. Hoe meer aandacht, 
hoe beter. Het zorgt voor vernieuwing, 
voor dynamiek.”

GROOTSTE HAP
Het Zwitserse Zehnder is één van die 
relatieve nieuwkomers in de markt van 
lagetemperatuurconvectoren en -radia-
toren. Het bedrijf is al jaren wereldwijd 
marktleider in designradiatoren. Tech-

nisch commercieel adviseur Henk Wil-
lemstein van Zehnder Group Nederland 
laat weten dat deze ‘tak van sport’ nog 
steeds de grootste hap uit de verkopen 
van het concern neemt. Toch geeft hij 
ook te kennen dat langzaam maar zeker 
de aandacht wordt verbreed. “Zo  
hebben wij de convectoren met NEO-

uitvoeringen, een gedistingeerde radia-
toroplossing speciaal voor lagetempe-
ratuursystemen.” In vergelijking met 
een vloerverwarming of een conventio-
nele radiator heeft de lagetemperatuur-
radiator een duidelijk kortere opwarm-
fase bij dezelfde systeemtemperatuur, 
erkent ook Willemstein. “Met een aan-
voertemperatuur van 40 à 45°C vanuit 
de warmtepomp zorgen de geïnte-
greerde ventilatoren in de lagetempe-
ratuurradiatoren voor een duidelijk kor-
tere verwarmfase dan bijvoorbeeld 
vloerverwarming en meer vermogen, 
comfort en behaaglijkheid.” Wil-
lemstein laat weten dat de lagetempe-
ratuurradiatoren van Zehnder vaak  
worden gecombineerd met vloerver-
warming. “Kijk, het liefst hebben bewo-
ners niets aan de muur. Dus daarom 
kiest men ervoor om bijvoorbeeld be-
neden vloerverwarming toe te passen 
en boven op de slaapkamers juist de 
lagetemperatuurradiatoren.” Andere 
combinaties komen ook voor, weet hij. 
Zoals vloerverwarming in combinatie 
met elektrische radiatoren. “Het voor-

‘Men verhoogt de aanvoertemperatuur 
naar 60oC. Het gevolg? De warmtepomp 
rendeert niet optimaal’

Ook Zehnder heeft een convector ontwikkeld om voor een groot raam te plaatsen. 
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deel hiervan is dat ze een aangename 
stralingswarmte afgeven en door slim-
me bedieningen ook alleen aanstaan 
wanneer deze extra warmte wenselijk is. 
Net als de convectoren is ook deze 
combi een energiezuinige en aangena-
me oplossing voor in de bad- slaap- of 
werkkamer.” 

LAGERE AANVOERTEMPERATUREN
Zehnder zet in de toekomst meer en 
meer in op lagetemperatuuroplossin-
gen vanwege het feit dat aanvoertem-
peraturen steeds lager worden. Wil-
lemstein: “Daarbij zien wij ook de 
warmtevraag afnemen door steeds be-
tere isolatie. De Beng-eisen en nul-op-
de-meterwoningen doen massaal hun 
intrede, al dan niet gecombineerd met 
een warmteterugwinsysteem. Dergelij-
ke passiefhuizen verbruiken niet meer 
dan 15 kWh/m² per jaar voor ruimtever-
warming. Ter vergelijking: een super-
goed geïsoleerde woning verbruikt  
50 kWh/m² per jaar voor ruimteverwar-
ming, een half geïsoleerd huis  
110 kWh/m² per jaar voor ruimtever-
warming.” Hoe snel de transitie gaat, is 
volgens Willemstein afwachten. “De 
klassieke radiator blijft nog wel even 
bestaan, maar er is volop verandering 
en innovatie gaande in de markt.”
Dat merkt ook Stijn van Turnhout van 
Radson. “Toch vind ik de aandacht voor 
afgifte in schril contrast staan tot de 
aandacht voor onder meer de warmte-
pomp in Nederland. Dat is op zichzelf 
vreemd, een efficiënte werking van de 

warmtepomp is ook afhankelijk van het 
toegepaste afgiftesysteem dat het huis 
op een efficiënte manier moet verwar-
men.” Bij Radson zetten ze in op venti-
loconvectoren. Deze herbergen een 
warmtewisselaar met een groot opper-
vlak. In de wintermaanden stroomt er 
warm water doorheen, en warme lucht 
wordt door middel van de ingebouwde 
ventilator de ruimte in geblazen. 
In de zomer zorgt hetzelfde systeem er-

voor dat het huis koel blijft. De warmte-
wisselaar wordt dan gevuld met koud 
water, afkomstig van een omgekeerd 
werkende warmtepomp, of van een se-
paraat koelsysteem. De watercapaciteit 
bedraagt daarbij volgens Radson slechts 
5 tot 10 procent van die van een con-
ventionele radiator met hetzelfde ver-
mogen. “Het rendement van dergelijke 
oplossingen is uitstekend, zelfs bij ver-
warmingssystemen met lagere tempera-
turen, en hij is ideaal voor zowel het ge-
bruik in combinatie met conventionele 
ketels, als met duurzame warmte.” 

ELEKTRISCH VERWARMEN
Een ontwikkeling die Van Everdingen 
van Rensa ziet, is de opmars van het 
elektrisch verwarmen met radiatoren. 
Bij nieuwbouw- of renovatieprojecten 
worden warmtepomp, vloerverwarming 
en balansventilatie vaak gecombineerd 
met zonnepanelen, weet hij. “Die laat-
ste zorgen dan voor de energie voor 
de warmtepomp en de elektrische  
radiatoren, ter reductie van het gasver-
bruik.” Elektrisch verwarmen is een re-
latief nieuwe markt, die volop in ont-
wikkeling is, stelt Van Everdingen 
verder. “Naast de bekende fabrikanten 
zijn er relatief veel kleinere partijen en 
toetreders actief. De betrouwbaarheid 
van hun systemen laat zich nog moeilijk 
inschatten.” WP

De Radson Vido-convector met digitale bediening.

Om een ruimte met lage temperaturen toch goed warm te krijgen zijn ltv-convectoren 

voorzien van ventilatoren en een grote oppervlaktewarmtewisseling. (Foto: Radson)
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Van het gas af, de warmtepomp aan. Ook in bestaande bouw. Maar dat gaat niet 
zonder slag of stoot, want zonder een goed geïsoleerde schil heeft een overstap 
nauwelijks zin. Bovendien verdient de keuze voor het juiste systeem de nodige 
aandacht. “Mensen moeten durven te investeren.”

TEKST: MARTIJN LOUWS

Gasloos wonen in bestaande bouw;  
de uitdagingen zijn groot

7 miljoen woningen. De komende de-
cennia moeten dus heel wat gebruikers 
van het gas af. “En dat kan ook”, zegt 
Ronald Herngreen van het in Nijmegen 
gevestigde installatiebedrijf Het Bin-
nenklimaat. Hij installeert veel warmte-
pompen in bestaande woningbouw. 

De energietransitie is in volle gang. In 
veel nieuwbouwprojecten worden wo-
ningen standaard voorzien van een 
warmtepomp in plaats van de traditio-
nele cv-installatie. Maar alleen daarmee 
is Nederland er niet. Om te voldoen 
aan het klimaatakkoord van Parijs moe-

ten alle huishoudens in 2050 aardgas-
loos zijn. Dus ook bestaande woningen 
moeten over op een duurzame warmte-
voorziening. Dat is gemakkelijker ge-
zegd dan gedaan, omdat nog steeds 
94 procent van de Nederlanders op het 
aardgasnet is aangesloten. Dat zijn ruim  

‘ Het gaat meestal mis als  
de prijs ter sprake komt’

Het is een hele uitdaging om bij bestaande bouw, zoals bij deze jaren dertig woningen, de cv-ketels voor warmtepompen in te wisselen.
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“Weet je wat het is, veel installateurs 
durven het niet aan omdat ze bang zijn 
dat bijvoorbeeld een lucht/waterwarm-
tepomp in de winter niet voldoende 
warmte levert. Maar ik weet uit ervaring 
dat het prima gaat. Een vermogen van 
5 kW is al prima, ook voor grotere, 
goed geïsoleerde woningen.”
Herngreen doelt op de zogenaamde 
‘transmissieberekening’, ook wel be-
kend als ‘warmteverliesberekening’. In 
deze berekening worden de extreme 
factoren uitgezet, en het verlies van de 
warmte van binnen naar buiten in kaart 
gebracht. Hierbij is uiteraard bepalend 
hoe goed het pand geïsoleerd is en bij-
voorbeeld hoeveel er wordt geventi-
leerd. Al deze factoren worden meege-
nomen in de berekening. “De vraag is 
altijd wat een lucht/waterwarmtepomp 
afgeeft bij een buitentemperatuur van 
-10°C, of als het een bodemwarmte-
pomp is, wat deze afgeeft bij een bron 
van 0°C. Maar hoe vaak komt die -10°C 
nu voor? En als dat zo is, dan kan men 
altijd de bovenverdieping even afslui-
ten, als dat al niet is gedaan. Hierdoor 
gaat er meer vermogen en dus warmte 
naar de benedenverdieping.” Een an-
dere oplossing is volgens Herngreen de 
warmtepomp combineren met elek-
trisch verwarmen of met een cv-installa-
tie om de pieken op te vangen. “Dat 

gebeurt al ontzettend veel, en werkt 
prima. Bovendien verwacht ik veel van 
de nieuwe koudemiddelen die men 
momenteel aan het ontwikkelen is. Dat 
zal de werking van een warmtepomp 
aanzienlijk optimaliseren, waardoor 
voor steeds meer huizen een warmte-
pomp interessant wordt.”

VAKKUNDIGE INSTALLATIE
Barend Schermers waarschuwt voor te 
veel optimisme. “Je ziet een enorme 
hang naar de lucht/waterwarmtepomp 
bij bestaande bouw, maar of de gebrui-
kers daarmee tevreden zijn, hangt heel 
erg af van een vakkundige installatie.” 
De reden dat de lucht/waterwarmte-
pomp in trek is, laat zich volgens Scher-
mer raden: “Het is een goedkopere  
oplossing dan een water/waterwarmte-
pomp, waarvoor men de grond in 
moet. Bovendien mogen alleen gecerti-
ficeerde bedrijven een installatie maken 
met een bodemgebonden warmte-
pomp. Dat geldt zowel voor het onder-
grondse als bovengrondse deel van 
deze installatie. Voor een lucht/waterin-
stallatie is er geen certificeringsplicht.” 
Dat die certificering er niet is voor de 
lucht/waterwarmtepomp baart de on-
dernemer zorgen. “Er ontstaat een 
wildgroei, terwijl juist een vakkundige 
en degelijke installatie nodig is voor 

een succesvolle omschakeling van de 
traditionele cv-installatie naar de warm-
tepomp. Ik ben bang dat de ervaringen 
van consumenten straks negatief uit-
pakken, hetzelfde als destijds bij de wa-
ter/waterwarmtepomp het geval was.” 
Om wildgroei in dat segment van de 
markt tegen te gaan, en ervoor te zor-
gen dat systemen efficiënter functione-
ren door een goed ontwerp en onder-
houd, heeft de overheid de AMvB 
Bodemenergie opgesteld. Daarin is een 
erkenningsplicht opgenomen voor ie-
dereen die bodemenergiesystemen 
ontwerpt, installeert of beheert. Voor 
het beheer van het bovengrondse deel 
heeft de beheerder een BRL 
6000-21-certificaat nodig. Voor het on-
dergrondse deel is de BRL 11000 ont-
wikkeld. Ook wordt geëist dat werk-
zaamheden worden uitgevoerd door 
gediplomeerde medewerkers. “Voor de 
lucht/waterwarmtepomp is zo’n certifi-
caat eigenlijk ook wenselijk, om het kaf 
van het koren te scheiden.”
Mede om die reden denkt Schermer 
dat er nog een lange weg te gaan is in 
de energietransitie voor de bestaande 
bouw in Nederland. “De installateur 
speelt een belangrijke rol. Niet alleen 
door deugdelijk en vakkundig werk te 
leveren, maar ook door klanten goed te 
adviseren. Als men nu een cv-installatie 
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94 procent van de Nederlanders - ofwel ruim 7 miljoen woningen - is nog op het aard-

gasnet aangesloten.

Voor jaren vijftig huizen is de overstap op een 

warmtepomp door slechte isolatie uitdagend.
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moet vervangen, dan moet het advies 
ook gaan over de warmtepomp. En 
nee, dat hoeft echt niet te betekenen 
dat die meteen moet worden vervan-
gen. Het zou zo kunnen zijn dat dit nog 
helemaal niet zinvol is, omdat de schil 
eerst moet worden geïsoleerd. Maar 
consumenten moeten er wel van op de 
hoogte zijn dat de eisen snel verande-
ren, en dat duurzame energie straks de 
norm is.”

AANSLUITVERPLICHTING
Het is niet duidelijk of we straks ver-
plicht worden van het gas af te gaan. 
De wet schrijft nu nog voor dat ieder-
een die dat wil aangesloten moet wor-
den op het aardgasnet. Deze aansluit-
verplichting wil het Rijk echter uit de 
wet halen. Daarvoor in de plaats moet 
een soort warmterecht terugkomen, zo 
vertellen deskundigen. Huishoudens 
krijgen het recht op een alternatieve 
energievoorziening, zoals aansluiting 
op een warmtenet of een zwaarder 
elektriciteitsnet. Wel zeker is dat het 
steeds moeilijker zal worden om op het 
gasnet te blijven. Zo ligt er een initia-
tiefwet om aardgas voor nieuwbouw in 
de ban te doen. Ook kunnen we een 
verbod op nieuwe gasketels verwach-

ten, zoals ook in Denemarken is ge-
beurd.
Jos Maree van Jos-Tech wordt om die 
reden volgens eigen zeggen veel ge-
vraagd om offertes voor de plaatsing 
van warmtepompen uit te schrijven. 
“Maar als puntje bij paaltje komt, doet 
men het toch niet, en wordt toch vaak 
de klassieke cv-ketel geïnstalleerd”, 
zegt hij. En waar loopt het dan op stuk? 
“Op de prijs. Het plaatsen van de 
warmtepomp met alle extra werk dat 
daarmee gepaard gaat, zoals de leidin-
gen, is vaak toch drie tot vier keer duur-
der voor de consument dan het laten 
plaatsen van een cv-ketel. En er zijn na-
tuurlijk wel subsidies, maar men vindt 
dat toch allemaal lastig en onoverzich-
telijk”, aldus Maree. Een belangrijk an-
der aspect, waar hij ook tegenaan 
loopt, is er één van praktische aard. 
“Waar vind je de ruimte voor de plaat-
sing van een warmtepomp met een 
binnen- en buitendeel? In nieuwbouw 
wordt er vaak technische ruimte gecre-
eerd in het huis, in bestaande bouw is 
dat er vaak niet. De cv-ketel hangt op 
de zolder, achter een deur. Het liefst 
nog in een klein hoekje. Daar kun je 
vaak niet uit de voeten als installateur 
van een warmtepomp.” Maree heeft 

zelfs voorbeelden waarop de plaatsing 
van een lucht/waterwarmtepomp van-
wege het gebrek aan ruimte afketste. 
“Die mensen hadden stadsverwarming. 
Nou, de maandelijkse lasten die daar-
mee gepaard gaan, zijn best fors tegen-
woordig. Dus men wilde over op een 
warmtepomp, maar er was geen ruimte 
voor het buitendeel in die stadswo-
ning.” Als Maree installeert, dan is het 
vaak een lucht/waterwarmtepomp. 
“Dat is wel zo makkelijk. Maar inder-
daad, je moet het heel goed doorreke-
nen. En als er geen vloerverwarming 
beneden aanwezig is, dan begin ik er al 
vaak helemaal niet aan. Dan kom je in 
de winter echt tekort.” Eenzelfde geluid 
is te horen bij John Vissers. Hij heeft 
zijn eigen installatiebedrijf in het  
Brabantse Berlicum. Ook hij krijgt veel 
aanvragen, en ook bij hem gaat het 
meestal mis als de prijs ter sprake komt. 
“Ja, tien- tot vijftienduizend euro is niet 
niks. Daar stappen mensen niet zomaar 
overheen.” Bovendien, zo ervaart hij, is 
het dat niet alleen. “De meeste huizen 
zijn niet goed geïsoleerd, daar moet 
men dan eerst mee aan de slag. De 
spouw, het glas, het dak, de vloer; 
noem het maar op. Dat kost vaak ook al 
een hoop geld.” WP

Een warmtepomp vraagt om een goede schil. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen. De ruimtes waar nu cv-ketels hangen,  

zoals hier op zolder, zijn vaak te klein  

voor warmtepompen.



ALLES-IN-1 UNITS VOOR ENERGIEZUINIGE 
ALL-ELECTRIC CONCEPTEN
Met de introductie van de NIBE F370, F470, F730 en F750 breidt NIBE haar leveringsprogramma in één keer uit met 
vier moderne ventilatielucht/water warmtepompen. De warmtepompen leveren duurzaam klimaatcomfort in nieuwe 
en bestaande woningen en appartementen met een (gebalanceerd) ventilatiesysteem. Met behulp van de inge-
bouwde warmtepomp wordt de warmte uit de ventilatielucht zeer effi ciënt teruggewonnen en omgezet in verwarming 
voor cv, warmtapwater en in geval van de F470 en (m.b.v. accessoire) F750 voor verwarming van toegevoerde ven-
tilatielucht. De warmtepompen zijn snel te installeren en vergen slechts een beperkt vloeroppervlak van 60 x 62 cm. 
Zelfs aan een ingebouwd expansievat is gedacht! 
Is de beschikbare hoogte voor de units beperkt, dan kunnen de F730 en F750 worden opgedeeld in twee los naast 
elkaar te plaatsen delen. De F370 en F470 hebben een geadviseerd toepassingsgebied voor verwarming tot een 
vermogen van 3 kW en bij de F730 en F750 is dit tot 5 kW. De inverter-gestuurde compressor geeft de F730 en F750 
daarbij ook een modulerend vermogen. Via de ingebouwde regeling is NIBE UPLINKTM voor verbinding met internet 
beschikbaar. In de regeling zijn ook de functies Smart Grid Ready en Smart Price Adaption geïntegreerd. 

www.nibenl.nl

ISDE-subsidie 

tot € 1.800,-
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Als bron voor een warmtepomp zullen ontwerpers niet gauw aan ijs denken. Toch 
is ijs geschikt voor deze toepassing. Dat komt door de fysische eigenschappen; 
bij ijsvorming komt relatief veel energie vrij, en andersom kost het smelten van ijs 
veel energie. Een nieuw bronsysteem maakt gebruik van deze eigenschappen.

TEKST: KATJA VAN ROOSMALEN EN VIESSMANN

Fysische eigenschappen ijs 
basis nieuw bronsysteem

Het bronsysteem met ijs, dat door  
Viessmann is ontwikkeld en op de markt 
gebracht, bestaat uit een reservoir met 
ingebouwde warmtewisselaars. Het 
wordt ingegraven in de tuin en gevuld 
met gewoon leidingwater. Op het dak 
van een bijbehorende woning of ge-
bouw worden speciale zon-luchtabsor-

bers gemonteerd die warmte uit omge-
vingslucht en zoninstraling verzamelen 
en naar het reservoir voeren. De zon-
luchtabsorbers zijn laagtemperatuur 
buisabsorbers en kunnen zonder glasaf-
dekking op een plat of hellend dak ge-
monteerd worden. Daarnaast ontvangt 
de ijsbuffer ook beperkt warmte vanuit 

de bodem. De warmtepompregeling 
kiest afhankelijk van het temperatuuraan-
bod of de absorbers danwel de ijsbuffer 
gebruikt wordt als primaire bron voor de 
warmtepomp. Wanneer de zon-luchtab-
sorbers onvoldoende energie ontvan-
gen, schakelt de warmtepomp over naar 
de in de ijsbuffer opgeslagen energie. 

Het ijsreservoir bestaat uit een betonnen cilinder die wordt gevuld met water. De spiraalvormige warmtewisselaarbuizen zorgen voor 

de uitwisseling van energie. 
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De warmte wordt stap voor stap via de 
warmtepomp aan het reservoir onttrok-
ken en het water wordt afgekoeld tot 
0°C. Als een liter water met 1 Kelvin af-
gekoeld wordt, dan komt 1,163 Wh 
energie vrij. Daalt de temperatuur in de 
ijsbuffer onder het vriespunt, dan wordt 
deze faseovergang van water naar ijs be-
nut voor verdere energiewinning – van-
daar de naam ijsbuffer. De temperatuur 
blijft hierbij constant op 0°C, maar er 
komt 93,0 Wh energie vrij die door de 
warmtepomp gebruikt kan worden. Dit 
komt overeen met de energie die vrij-
komt als water van 80°C afgekoeld 
wordt tot 0°C. 
Bij de overgang van water naar ijs komt 
evenveel energie vrij als bij het omge-
keerde proces - het ontdooien - beno-
digd is. Door regeneratie van energie uit 
zon en lucht is deze energiebron nage-
noeg oneindig beschikbaar. Een zinvolle 
manier om het primaire bronsysteem te 
optimaliseren is het gebruik van het ijs-
reservoir voor natuurlijke koeling tijdens 
de zomermaanden. De warmte uit de 
woning wordt zo weer opgeslagen in het 
reservoir en dient in de winter weer als 
aanvoer voor de warmtepomp. 
Het ijsbuffersysteem is een gesloten sys-
teem, wat een oplossing kan bieden 
voor gebieden waar geen bronboring 
gedaan kan of mag worden, bijvoor-
beeld vanwege aardkundige monumen-
ten of waterwinning. Vanwege het geslo-
ten systeem vallen projecten met 
ijsbuffer daarom niet onder de verplichte 
certificering voor het installeren van bo-
demgebonden warmtepompen. 

WONINGTOEPASSING                
Een bedrijf dat met het ijsbuffersysteem 
van Viessmann aan de slag is gegaan is 
turnkey duurzaam installatiebedrijf Kodi. 
Het bedrijf is inmiddels drie projecten 

verder. Een van de projecten betreft een 
woning met een verwarmd buitenzwem-
bad. Omdat de bewoners in de zomer 
veel warmte nodig hebben voor de ver-
warming van het water is het systeem 
hier volgens Kodi zeer efficiënt. Daar-
door is de terugverdientijd volgens het 
bedrijf ongeveer gelijk aan andere bo-
demsystemen. Een ander project waar 
Kodi de ijsbuffer heeft toegepast is bij 
een zelfvoorzienende woning in Zeewol-
de. Bij deze woning was een bodemsys-
teem met geboorde wisselaars niet toe-
gestaan en de ijsbuffer wel. De bewoner 
had daarnaast de duidelijke wens om 
off-grid te wonen, maar wilde ook luxe 
in de woning, zoals een bubbelbad. Er is 
een battery wall van 60 kWh geplaatst 
die kan worden verhoogd tot 180 kWh 
of meer. Voor de warmtevoorziening zijn 
onder de pv-panelen - die als het ware 
zweven op het dak - zon-luchtabsorbers 
geplaatst, die warmte aan de lucht ont-
trekken en tegelijkertijd de pv-panelen 
koelen. Onder de carport is de ijsbuffer 
geplaatst. Meestal wordt de ijsbuffer in 
de tuin gerealiseerd, maar ondanks de 
beperkte afmetingen - 3,5 meter hoog 
en een doorsnee van 2,5 meter - was 
daar in dit geval geen plaats voor. Daar-
naast maakt de plaats van de buffer niet 
heel veel uit, zo lang er maar een moge-
lijkheid is om erbij te kunnen en hij niet 
direct naast een watervoerende leiding 
wordt geplaatst. De ijsbuffer reageert 
namelijk maar beperkt op de tempera-
tuur van de bodem. Toch gaat Kodi niet 

De ijsbuffer is afgesloten en klaar om ver-

der ingegraven te worden.

Door het ijs in de buffertank kan er rela-

tief veel energie worden opgeslagen.

De zon-luchtabsorbers op het dak.

over één nacht ijs. Het bedrijf monitort 
de ijsbuffer en wil de bevindingen vol-
gend jaar voorleggen aan de provincie 
en het waterschap. Om deze reden zijn 
er in de aanvoer- en retourleiding senso-
ren geplaatst en ook in en om de buffer. 
Het gehele project is gehonoreerd mid-
dels een onderzoeksubsidie van de pro-
vincie Noord-Holland. WP
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Bezitters van zonnepanelen leveren overtollig opgewekte stroom aan het elektri-
citeitsnet. Maar als de salderingsregeling verdwijnt, is dat niet meer gunstig. Om 
daarop te anticiperen is een systeem ontwikkeld waarbij energie, met tussen-
komst van een warmtepomp, kan worden opgeslagen.

TEKST: UKO REINDERS

Energie zonnepanelen  
opslaan met warmtepomp
Anticiperen op afschaffing salderingsregeling

om het uitgangspunt van berekeningen 
van de totale energiebehoefte van een 
huishouden. Niet alleen elektriciteit, 
maar ook verwarming. Durocan regelt 
de stroom en warmtevoorraad helemaal 
automatisch met  de eigen zonnepane-
len als bron.
Op 1 oktober ging een pilot van start 
met tien systemen. Deze praktijktest is 
de laatste fase in de ontwikkeling van 
het systeem, die daarna op de markt 
moet komen. In de test wordt ervaring 
opgedaan in verschillende typen huizen 
en huishoudens. Bovendien wordt dan 
in de praktijk duidelijk hoe groot het ef-
fect zal zijn op het elektriciteitsnet. Dat 
maakt het systeem interessant voor net-
beheerder Stedin, die wil graag weten 
wat hiervan de effecten zijn op het ver-
lagen van de piek in het elektriciteits-
net. Ook voor Energieleverancier E.ON 
is Duracon een interessant systeem. Het 
bedrijf is investeerder via het agile 
Start-up Accelerator programma. WP  

Het nieuwe energiemanagementsys-
teem waarmee energie kan worden op-
geslagen heet Durocan. Het is een zelf-
lerend systeem en maakt gebruik van 
zonnepanelen, een opslagvat en een 
warmtepomp. Volgens mede-ontwikke-
laar Rik van Bavel van Durocan wordt 
gemiddeld 70 procent van de energie 
die zonnepanelen opleveren niet direct 
gebruikt en aan het net geleverd. Die 
energie wordt in het Durocan-systeem 
opgeslagen. Dat gebeurt door met de 

elektriciteit een warmtepomp te laten 
draaien die de energie afgeeft aan een 
opslagvat. Dat vat kan ‘op afroep’ 
warmte afgeven. 
Het opslagvat bevat fasemateriaal en is 
daardoor compacter en efficiënter dan 
een normaal buffervat. Hierdoor is de 
capaciteit zo groot dat meerdere dagen 
kunnen worden overbrugd. Zo beschik-
ken bewoners altijd over voldoende 
warm water om hun huis mee te ver-
warmen en om te douchen. Dat komt 
ook door de slimme sturing van het sys-
teem. Die houdt rekening met het 
warmwatergebruik van de bewoners en 
de weersverwachting. 

SALDERINGSREGELING
De ontwikkelaars van Durocan, naast 
Rik van Bavel is dat Freek Raymakers, 
spelen met het systeem in op het ver-
dwijnen van de salderingsregeling voor 
huishoudens met zonnepanelen. Dit 
kan na 2023 het geval zijn; dit was daar-

Het opslagvat bevat fasemateriaal en is 

daardoor compacter en efficiënter dan 

een normaal buffervat.

Als de salderingsregeling verdwijnt, is het voor huishoudens met zonnepanelen gunstig om de ener-

gie zelf op te slaan.
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De verduurzaming van het woningbestand is een 

belangrijk thema. Zowel voor nieuwe woningen waar 

al een norm ligt voor de energieprestatie, als voor de 

verduurzaming van het bestaande woningbestand, ligt de 

lat hoog. 

Het boek De elektrische woonhuisinstallatie - Nu en in de 

toekomst geeft u een overzicht van de eisen die worden 

gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en in 

de toekomst. 

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

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

woning.

In het boek vindt u alles over:

 Comfort in en rondom de woning

 Benodigde basiskennis en basisvoorzieningen

 Veiligheid in en rondom de woning

 De (toekomstige) energievoorziening in een woning

 Nieuwe apparatuur en toepassingen in de woning

 Slimme meet- en schakeltechnieken

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij 

de bouw en het ontwerp van woonhuizen. 

De elektrische woonhuisinstallatie
Nu en in de toekomst

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

Introductieprijs 
€ 39,95

De prijs is geldig tot en met 
15 januari 2018

Normale prijs is  € 49,95 
Prijzen zijn exclusief btw

ISBN: 9789492610027
108 pagina’s

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

NIEUW
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De bron voor een warmtepomp op het dak. Dat is onderdeel van een nieuw con-
cept met een combinatie van pv-panelen met daarachter thermische zonnecol-
lectoren. Hierdoor wordt de energie van de zon optimaal benut.

TEKST: UKO REINDERS

De bron op het dak
Zonnecollectoren als bron warmtepomp 

nieuwbouw als bij goed geïsoleerde 
bestaande woningen worden toege-
past, ook in combinatie met de aanwe-
zige gasketel. Inmiddels zijn er tiental-
len pilotprojecten geïnstalleerd die 
nauwkeurig worden gemonitord. Stan-
daardisatie en optimalisatie van het 
product maken het volgens AliusEnergy 
mogelijk om een terugverdientijd vanaf  
acht jaar te realiseren. Daarmee loopt 
het bedrijf naar eigen zeggen ‘voorop 
in de energietransitie’. Door de keuze 
van installatiemateriaal worden er vol-
gens de leverancier geen concessies 
gedaan aan de esthetiek.
Volgens AliusEnergy eigenaar Wil van 
der Meijden is de combinatie van PV-T-
panelen met een warmtepomp de ma-
nier om op een duurzame manier te 
voorzien in onze energiebehoeften. Het 
bedrijf richt zich rechtstreeks op eind-
gebruikers. Op een website kunnen ze 
binnen 5 minuten zien of zijn situatie 
geschikt is voor VolThera, wat er be-
spaard kan worden en wat de investe-
ring gaat zijn. Vervolgens worden deze 
gegevens doorgezet naar de dichtstbij-
zijnde gecertificeerde installateur. WP

AliusEnergy, een groothandel in zonne-
panelen, heeft onlangs het ‘VolThera 
Plug&Play’-concept gelanceerd. Zowel 
de elektriciteit als de warmwaterbe-
hoefte van een woning kunnen met dit 
systeem duurzaam worden opgewekt 
op het eigen dak. Het standaardzonne-
paneel zorgt voor de duurzame opwek-
king van elektriciteit, en de thermische 
collector wordt ingezet als bron voor 
een warmtepomp. De warmtepomp 
zorgt ervoor dat de warmte die achter 
de panelen ontstaat door de warmte 
van de zon en de omgevingstempera-
tuur - zodat het systeem ook werkt in 
de winter en als het donker is - naar de 
juiste temperatuur gebracht wordt. 
Hierdoor kan het worden gebruikt voor 
vloerverwarming en warm tapwater. De 
panelen werken in combinatie met de 
warmtepomp tot aan -8°C toe. Mocht 
het beschikbare dakoppervlak onvol-
doende zijn om de warmtevraag op te 
vangen, dan kan de eventueel aanwezi-
ge cv-ketel als back-up dienen.
Het nieuwe concept is ontwikkeld op 
basis van de volgende punten:
• De consument moet hetzelfde com-

fort blijven ervaren;

• Een financieel aantrekkelijke investe-
ring met een terugverdientijd van 
rond de tien jaar; 

• Zo fraai mogelijke plaatsing op het 
dak van de woning;

• Installatie door één partij moet mo-
gelijk zijn, zodat de klant één aan-
spreekpunt heeft.

PROJECTEN MONITOREN
De ‘all electric’-oplossing kan zowel bij 

Het complete systeem met warmtepomp, pv-panelen met thermische zonnecollectoren.

Schema van het  
VolThera-systeem. 
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Begin 2018 organiseert Panasonic een reeks installateurstrainingen over de  
toepassing van koudemiddel R32 in klimaatinstallaties. De trainingen vormen  
een onderdeel van het nieuwe koudemiddelbeleid van de leverancier, dat er ex-
pliciet op insteekt om het populaire R410A waar mogelijk te vervangen door R32.

TEKST: BAS ROESTENBERG

Koudemiddel R32 vervanger voor R410A

Fabrikant stuurt aan 
op duurzame installaties

Het aantal koudemiddelen dat geschikt 
is voor gebruik in klimaatsystemen is 
beperkt. De meeste koudemiddelen 
kunnen of mogen niet worden gebruikt 
omdat ze giftig, brand- of explosiege-
vaarlijk zijn, of niet over de juiste ther-
modynamische eigenschappen beschik-
ken. Sinds eind jaren negentig is R410A 
verreweg het meest gebruikte koude-
middel in klimaatsystemen: het is niet 
giftig, ontvlambaar of explosief, tast de 
ozonlaag niet aan (een kenmerk dat 
veel ‘oude’ synthetische koudemidde-
len hebben) en heeft goede thermody-
namische eigenschappen. 
Sinds een paar jaar wordt echter naar-
stig naar alternatieven gezocht, onder 
druk van Europese wetgeving. R410A 
heeft namelijk één belangrijk nadeel: 
een hoge GWP-waarde (Global War-
ming Potential), wat betekent dat het 
koudemiddel een aanzienlijke bijdrage 
levert aan het broeikaseffect als het 
naar de atmosfeer ontsnapt. Er zijn ech-
ter maar weinig geschikte, veilig toe-
pasbare koudemiddelen met een veel 
lager GWP. Een van die zeldzame mid-
delen die geschikt zijn om R410A te 
vervangen, is R32. “Dit koudemiddel 
heeft een veel lagere GWP-waarde dan 
R410A, zodat het bij ontsnapping min-
der bijdraagt aan het broeikaseffect”, 
vertelt Ildert Burghout, product mana-
ger Climate Systems bij Panasonic Ne-
therlands. “Idealiter is het middel een 
tussenoplossing op weg naar toekom-
stige koudemiddelen met een nog la-
ger GWP. Maar voorlopig scoort R32 op 
dit punt zodanig dat er een flinke stap 

Volgens Ildert Burghout van Panasonic heeft R32 behalve zijn lagere GWP-waarde ook 

andere voordelen ten opzichte van R410A.
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mee wordt gezet en ook aan de toe-
komstige wetgeving wordt voldaan. Bo-
vendien heeft R32 behalve zijn lager 
GWP nog een aantal andere voordelen 
ten opzichte van R410A. Voor Panaso-
nic is dat reden om de komende jaren 
vol op dit nieuwe koudemiddel in te 
zetten”.

BETERE SYSTEEMEFFICIËNTIE
Die ‘andere voordelen’ die R32 biedt, 
zijn onder andere dat dit koudemiddel 
bij lage buitentemperaturen betere sys-
teemprestaties realiseert dan R410A, en 
dat bij sommige installaties een kleiner 
koudemiddelvolume nodig is. “Door 
toepassing van R32 is bij de nieuwe 
Free Multi-systemen van Panasonic bij-
voorbeeld 30 procent minder koude-
middel nodig”, vertelt Burghout. “Dat 
leidt uiteraard tot kostenbesparingen 
voor de eindgebruiker.” Overigens 
biedt R32 ook na afdanking milieuvoor-
delen: doordat het middel slechts uit 
één bestanddeel bestaat (waar R410A 
een zogenaamde ‘blend’ van verschil-
lende middelen is), kan het middel een-
voudig worden gerecycled en herge-
bruikt. 
Het marktaanbod van R410A staat on-
der druk en het middel kent inmiddels 

al enorme prijsstijgingen, terwijl de 
prijs van R32 begint te dalen. Toch be-
staat er enige argwaan tegenover het 
nieuwe koudemiddel, omdat het met 
betrekking tot explosiegevaar onder 
dezelfde regelgeving valt als propaan. 
“Volstrekt onterecht”, vindt Burghout. 
“Dit middel is niet gevaarlijker dan 
R410A; het is weliswaar licht ontvlam-
baar, maar alleen onder heel extreme 
omstandigheden zijn er risico’s. Steeds 
meer partijen vinden dat de regels 
dringend moeten worden aangepast, 
maar de EU schiet er niet echt mee op. 
Het gevolg is dat er restricties aan het 
gebruik van R32 zitten, met name op 
het gebied van koudemiddelvolume en 
de positie van koeltechnische aanslui-
tingen.” 

GEDWONGEN TOT R410A
Door de restricties moet Panasonic zijn 
vloermodellen voorlopig noodgedwon-
gen met R410A blijven aanbieden: “De 
huidige wetgeving eist, zonder goede 
redenen daarvoor, dat de aansluiting 
van deze systemen op een andere plek 
wordt gerealiseerd als we R32 gebrui-
ken. Hopelijk verandert die regel snel, 
zodat we ook onze vloermodellen van 
R32 kunnen voorzien. Daarmee zouden 

ze aansluiten bij de Etherea-wandmo-
dellen en multi-splitkanaalmodellen die 
we inmiddels als R32-units op de markt 
hebben gezet. Bovendien vindt ko-
mend voorjaar nog een belangrijke 
nieuwe introductie plaats; tegelijk met 
de start van de R32-trainingen brengen 
we de R32-versie van onze PACi-syste-
men op de markt.”
Panasonic ziet R32 voor Nederland als 
voorlopige standaard. “We leggen in-
stallateurs, ook middels die trainingen, 
uit wat de voordelen van dat middel 
zijn en hoe ze zich ermee kunnen on-
derscheiden.” Tijdens de trainingen ko-
men onder andere de verschillen tussen 
R32 en R410A aan bod, de belangrijk-
ste ‘do’s en don’ts’ bij de toepassing 
van R32, aandachtspunten met betrek-
king tot wetgeving, en toepassingsmo-
gelijkheden van de R32-systemen van 
Panasonic. Volgens Burghout wil Pana-
sonic de koudemiddelenmarkt ‘open-
breken’, mede door voor R32-installa-
ties dezelfde prijspositie te hanteren als 
voor dezelfde installaties als ze met 
R410A zijn gevuld. Burghout: “Dat be-
tekent dat de installateur, en uiteindelijk 
dus de eindgebruiker, voor dezelfde  
investering de meerwaarde van een  
betere installatie krijgt.” WP  

K
O

U
D

E
M

ID
D

E
LE

N

De installaties met R32 kregen veel bekijks tijdens het Heating & Cooling Solutions-event dat Panasonic in juni organiseerde. 
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Op 24 en 25 oktober vond in het Duitse Neurenberg de vijfde European Heat 
Pump Summit plaats. Het tweejaarlijkse congres, ‘powered by’ de internationale 
klimaatbeurs Chillventa, trok dit keer zo’n 200 deelnemers uit 28 landen. Op het 
programma stond met name een aantal ‘annexen’ centraal: internationale  
programma’s waarin landen samenwerken aan onderzoek dat de bredere uitrol 
van warmtepompen kan ondersteunen.

TEKST: BAS ROESTENBERG

Heat Pump Summit: 
congres over innovaties en de markt

gen kunnen deze systemen een grote 
hoeveelheid aardgas vervangen”, stelt 
hij. “Verder zijn hybride systemen inte-
ressant om te worden ingezet in smart 
grids, omdat je ermee tussen gas en 
elektriciteit kunt switchen. Daardoor 
wordt voorkomen dat met name de win-
ter enorme capaciteitsproblemen op het 
elektriciteitsnet worden veroorzaakt om-
dat warmtepompen dan veel meer ver-
mogen nodig hebben.” 

‘SLECHTS’ ALS TUSSENOPLOSSING?
Of hybride warmtepompen, zoals vaak 
wordt beweerd, ‘slechts’ een tussenop-
lossing bieden om de overgang van fos-
siele naar volledig duurzaam elektrisch 
gevoede verwarming te overbruggen, is 
volgens Wagener nog niet te zeggen. 
Wel stelt hij dat er een enorm marktpo-
tentieel voor is, met name in de be-
staande bouw. Alleen al in Nederland 
zouden er 900.000 woningen zijn waar 
per direct een hybride warmtepomp kan 

Het programmaoverzicht van de 
2017-editie van de Heat Pump Summit 
telde liefst 30 presentaties van experts 
uit verschillende vakgebieden. Op de 
eerste dag van de Summit stond een 
reeks ‘annexen’ centraal, terwijl de twee-
de dag van de conferentie vooral in het 
teken stond van technologie en innova-
tie. Hoewel relatief veel aandacht uit-
ging naar de rol van warmtepompen in 
de procesindustrie - toch een andere tak 
van sport dan klimaatbeheersing in de 
gebouwde omgeving - ging een aantal 
presentaties expliciet over warmte-
pomptoepassingen in de woningbouw. 

HYBRIDES
Een typische vorm waarbij woningbouw 
in het vizier staat – en dan met name de 
bestaande woningvoorraad – is de voor-
zichtige opkomst van hybride systemen 
waarbij een warmtepomp samenwerkt 
met een gasketel. Rond dit onderwerp 
loopt momenteel een annex (nummer 

45, om precies te zijn) waarbij Nederland 
als ‘operating agent’ kartrekker is. Peter 
Wagener, eigenaar van Business Deve-
lopment Holland en voorzitter van de 
Dutch Heat Pump Association, heeft in 
dat kader de regie over deze onder-
zoeksgroep in handen. Hoofddoel van 
annex 45 is, zo legde Wagener zijn pu-
bliek uit, om het potentieel van hybride 
warmtepompen te onderzoeken. Vol-
gens Wagener zijn voor het bereiken van 
de doelstellingen uit het Parijs-klimaatak-
koord “alle beschikbare technieken no-
dig, dus ook hybride systemen”. In Ne-
derland wordt bij hybride systemen 
standaard aan de combinatie van een 
warmtepomp met een gasketel gedacht. 
Elders in Europa, bijvoorbeeld in Frank-
rijk of Ierland, kan het ook om systemen 
gaan waarin een warmtepomp samen-
werkt met een oliebrander. Volgens  
Wagener biedt de inzet van hybride 
warmtepompen verschillende voordelen. 
“Met een beperkt warmtepompvermo-
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worden bijgeplaatst, zonder dat het af-
giftesysteem hoeft te worden vervan-
gen. Daarbij wees Wagener er nadrukke-
lijk op dat uit marktvoorspellingen blijkt 
dat hybrides niet concurreren met elek-
trische warmtepompen, maar met gas-
ketels. Een toehoorder uit de zaal rea-
geerder hierop door te stellen dat 
hybride systemen in Nederland aantrek-
kelijk zijn door subsidies vanuit de over-
heid en omdat er is gesleuteld aan de 
fiscale onbalans tussen gas en elektrici-
teit. “In Duitsland wordt de energietran-
sitie nu echter betaald doordat elektrici-
teit duurder wordt in plaats van aardgas. 
Daardoor is het voor veel mensen hele-
maal niet aantrekkelijk om een warmte-
pomp bij een gasketel te plaatsen. 
Wordt vanuit de annex-groep ook opge-
roepen om in Europees verband wat te 
doen aan de verduurzaming van het be-
lastingsysteem?” Als reactie gaf Wage-
ner aan dat belastingherziening inder-
daad van het grootste belang is, maar 
dat de annex-groep daar geen directe 
rol bij kan spelen. “Wij verzamelen infor-
matie en maken die inzichtelijk. Het is 
vervolgens aan de beleidsmakers om op 
basis daarvan de juiste keuzes te ma-
ken”, zo stelde hij. 
Eind 2018 moeten de eindconclusies 
van annex 45 worden gepubliceerd.

SMART GRIDS
Na zijn presentatie over hybride warm-
tepompen kwam Peter Wagener nog 
een keer aan het woord. Nederland was 
de afgelopen jaren namelijk ook ‘opera-
ting agent’ van annex 42, een program-
ma waarin tussen 2013 en begin 2017 
onderzoek is gedaan naar smart grids. 
Het belang van ‘slimme energienetten’ 

wordt steeds meer onderkend omdat 
de huidige netwerkomgeving capaci-
teitsproblemen krijgt als steeds meer 
woningen middels een warmtepomp 
worden verwarmd en er steeds meer 
duurzaam opgewekte stroom wordt 
aangeboden. Smart grids, waarbinnen 
warmtepompen ‘flexibel’ kunnen wor-
den aan- en uitgeschakeld, kunnen 
vraag, aanbod en buffervoorraad beter 
op elkaar afstemmen, zodat capaciteits-
problemen worden voorkomen. In het 
kader van de annex is in verschillende 
landen de marktsituatie onderzocht en 
zijn de resultaten van tientallen veld-
tests geanalyseerd. De belangrijkste 
conclusie is dat smart grids inderdaad 
een oplossing vormen voor toekomsti-
ge capaciteitsproblemen op het net. 
Sterker: op sommige locaties zal de im-
plementatie van zulke slimme netten 
een harde voorwaarde zijn om de ver-
duurzaming van de energiemix tot een 
succes te maken. Een belangrijke kant-
tekening die Wagener maakte, is dat 
geen enkel land inmiddels klaar lijkt 
voor grootschalige implementatie van 
slimme netten. Om smart grids succes-
vol te kunnen realiseren, zijn daarom 
verschillende maatregelen nodig. Zo 
moeten CO2-emissierechten duurder 
worden, en de energiebelasting van 
elektriciteit veel lager worden dan die 
van gas. Daardoor wordt het interessan-
ter om te investeren in warmtepompen 
in smart grids, en blijft er meer financië-
le speelruimte over om de energieprijs 
te fluctueren - waardoor gebruikers ook 
flexibeler met hun energieconsumptie 
omgaan. Een belangrijk aspect bij dit 
alles is de eindgebruiker: hoe kan hij bij 
dit traject worden betrokken? Volgens 

Wagener heeft de gemiddelde consu-
ment in Nederland bijvoorbeeld geen 
idee over wat een smart grid is en hoe 
het werkt. Op dat punt is nog heel wat 
werk te verzetten.
 
TAPWATERWARMTEPOMPEN
Op de eerste dag van de Summit was 
Nederland goed vertegenwoordigd. Na 
Peter Wagener beklom Onno Kleefkens 
het podium. Kleefkens, eigenaar van 
uitgever Phetradico en voorheen be-
kend als ‘voorvechter’ van warmtepom-
pen binnen RVO.nl, sprak er namens de 
Annex 46-groep over tapwaterwarmte-
pompen. Omdat de warmwaterefficiën-
tie van een gasketel in de praktijk nau-
welijks boven de 50 procent komt, is 
een speciale tapwaterwarmtepomp in 
veel gevallen een beter alternatief, zo 
hield Kleefkens het publiek voor. Een 
heikel punt bij de uitrol van tapwater-
warmtepompen is volgens Kleefkens 
dat legionellawetgeving in Europa niet 
is geharmoniseerd. Als voorschriften op 
een (te) hoge temperatuur zijn geba-
seerd, heeft dat grote gevolgen voor 
de energetische efficiëntie van een tap-
waterwarmtepomp. Daarbij aansluitend 
is een van de taken van de annex-groep 
om de manier waarop die efficiëntie 
wordt gemeten waar mogelijk te verbe-
teren. De huidige omgevingsstandaar-
den waarmee wordt getest lopen zo ver 
uiteen dat resultaten van verschillende 
tests met hetzelfde systeem heel ande-
re cijfers opleveren. Andere taken van 
de annex zijn onder andere het delen 
van technische kennis die noodzakelijk 
is voor R&D en doorontwikkeling, het 
monitoren van projecten waar tapwater-
warmtepompen worden toegepast, en 
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De European Heat Pump Summit trok dit jaar ongeveer 200 deelnemers.Peter Wagener (voorzitter DPHA) over 

marktpotentieel hybride warmtepompen.
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het communiceren van alle bevindin-
gen. In dat kader worden in 2018 en 
2019 verschillende workshops georga-
niseerd en een aantal artikelen over dit 
onderwerp gepubliceerd.

GELUIDSOVERLAST
De laatste annex die werd gepresen-
teerd en die van belang is met betrek-
king tot woningbouw, draait om de  
geluidsproductie van lucht/waterwarm-
tepompen. Cristoph Reichl, onderzoe-
ker aan het Austrian Institute of Tech-
nology (AIT) in Oostenrijk, benadrukte 
dat de geluidsproductie van buiten-
units de verkoopcijfers van warmte-
pompen zelfs negatief kan beïnvloe-
den. Het grootste probleem waar 
fabrikanten mee worstelen, is dat de 
energetische efficiëntie van een lucht/
waterwarmtepomp evenredig lijkt aan 
het geluid dat het systeem maakt. Met 
andere woorden: een hogere COP gaat 
vrijwel altijd samen met meer geluid. 
De geluidsproductie neemt met name 
toe bij ijsvorming op de warmtewisse-
laar, en het probleem wordt vervolgens 
nog groter als de ventilator harder gaat 
werken om de buitenunit te ontdooien. 
Om te ontdekken hoe hier, en met een 
aantal andere aspecten die invloed 
hebben, kan worden omgegaan, heeft 
het Austrian Institute of Technology het 
project ‘SilentAirHP’ opgezet. Hierbij 
wordt in een akoestisch laboratorium 
aan de hand van een prototype warm-
tepomp onderzocht welke maatregelen 
effectief zijn, zodat fabrikanten uitein-
delijk stillere warmtepompen kunnen 
ontwikkelen.

KOUDEMIDDELEN
Behalve over annexen werd tijdens de 
Summit gesproken over ontwikkelingen 

rond verschillende warmtepompcom-
ponenten. Zo ging Pascal Wilmot van 
compressorfabrikant Emerson in zijn 
presentatie in op de koudemiddelen-
problematiek. Veruit de meeste warm-
tepompen voor woningbouwtoepassin-
gen zijn gevuld met R410A, een 
koudemiddel met een hoog Global 
Warming Potential. Als het ontsnapt 
naar de atmosfeer levert het dus een 
grote bijdrage aan het broeikaseffect. 
Alternatieve koudemiddelen zijn er wel, 
maar die mogen vaak niet in woningen 
worden toegepast vanwege hun giftig-
heid of brandbaarheid. Toch brak Wil-
mot op de Summit een lans voor het 
propaan, een koudemiddel dat welis-
waar brandbaar is, maar ook een bij-
zonder lage GWP heeft. Uit onderzoek 
bij Emerson bleek dat de prestaties van 
warmtepompen op propaan over de 
hele lijn redelijk vergelijkbaar zijn met 
die van R410A-warmtepompen. Bijko-
mend voordeel van propaan is dat het 
buiten alle GWP-gerelateerde regelge-
ving valt, en dat de hoeveelheid koude-
middel in een warmtepompsysteem 
kan worden gehalveerd. Het enige ech-
te struikelblok is de veiligheidsregelge-
ving rond de toepassing van brandbare 
koudemiddelen, maar op dat vlak lijkt 
voorzichtig wat beweging te komen. 

OPTIMALISATIE
Een van de laatste sprekers die ingin-
gen op een onderwerp dat bij uitstek 
van belang is voor de woningbouw, was 
Jörg Daan van Danfoss. Hij liet een aan-
tal methoden zien om warmtepompsys-
temen in woningen te optimaliseren, 
aan de hand van de Duitse bestaande 
woningvoorraad. Meer dan de helft van 
de woningen bij onze oosterburen is 
(veel) meer dan 20 jaar oud en heeft 

een verouderd en verwaarloosd verwar-
mingssysteem, met slecht geïsoleerde 
leidingen, versleten pompen en oude 
defecten die nooit zijn opgelost. Vaak 
kun je wel een warmtepomp aansluiten 
op bestaande radiatoren, maar daarbij 
worden soms keuzes gemaakt die niet 
al te slim zijn, zo legde Daan voor. Zo is 
het bijvoorbeeld een extreem slecht 
idee om vloerverwarming ‘in te storten’ 
en het in serie achter een reeks be-
staande radiatoren aan te koppelen. 
Daan: “Zo’n systeem vraagt om een 
veel te hoge aanvoertemperatuur, ter-
wijl de laatste radiator in het hele circuit 
alsnog te weinig warmte afgeeft. De 
natuurlijke reactie van de bewoner is 
dat hij de thermostaat omhoog zet, 
waardoor de warmtepomp continu op 
volle capaciteit moet draaien. Niet 
doen dus; het is een veel beter idee om 
vloerverwarming achterwege te laten, 
en al die tijd en energie te steken in 
goede hydraulische regeling in het be-
staande systeem, want daar ontbreekt 
het vrijwel altijd aan.” Alleen door hy-
dronische balans in een systeem aan te 
brengen, kun je volgens Daan al 15 
procent op de energierekening bespa-
ren en wordt toepassing van een warm-
tepomp ook bij een bestaand afgifte-
systeem een stuk interessanter. En heel 
moeilijk is het niet, zo stelde Daan
: “Met de toepassing van speciale radi-
atorventielen en elektronische drukre-
gelaars kom je al een heel eind. En 
door de woning vervolgens van timer-
systemen en Real-Time Performance 
Optimization te voorzien – waardoor 
het verwarmingssysteem bijvoorbeeld 
automatisch reageert als iemand een 
raam openzet – zorg je voor de optima-
le combinatie van comfort en energie-
besparing.” WP

Vanuit de zaal werd regelmatig een discussie met sprekers aangegaan. Onno Kleefkens legt uit dat tapwater-

warmtepompen in energetisch opzicht een 

prima alternatief voor de gasketel zijn.



Nederlands Warmtepomp 
Congres 2017

14 DECEMBER 2017 HOTEL VAN DER VALK VEENENDAAL

Kansen en toepassingsmogelijkheden van 
de verschillende warmtepompsystemen
De komende jaren moet er een enorme transitie plaatsvinden van fossiele brandstof naar 
duurzame energie. De warmtepomp kan hierbij een essentiële rol spelen. Voorwaarde is 
wel dat we hier de komende periode de juiste stappen bij maken en daarbij optimaal 
gebruikmaken van de aanwezige kennis en opgedane ervaringen.

Tijdens het congres wordt een actueel beeld geschetst van de kansen en mogelijkheden van de 
verschillende warmtepompconcepten in de woningbouw en de specifi eke marktsegmenten waar 
de betreffende warmtepompsystemen goed inzetbaar zijn. 

Het met elkaar delen van die kennis en ervaring is nu van belang om de verduurzaming met 
inzet van warmtepompen te realiseren. Wij ontmoeten u graag 14 december in Veenendaal!

Schrijf u direct in:

www.nederlandswarmtepompcongres.nl
Organisatie: Hoofdsponsor:

Warmtepompen, klaar voor de energietransitie!
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De verkoopcijfers van warmtepompen in Europa zijn indrukwekkend, maar er is 
meer inspanning nodig. Dat is de boodschap van Thomas Nowak, secretaris-ge-
neraal van de European Heat Pump Association (EHPA). Hij baseert de boodschap 
op de pas uitgekomen European Heat Pump Market and Statistics Report 2017. 

TEKST: BAS ROESTENBERG

Verkoop warmtepompen  
in Europa stevig in de lift 

marktcijfers. Dit jaar deed Nowak dat 
met een glimlach: uit de data die de 
EHPA in 21 EU-landen heeft verzameld 
en geanalyseerd, blijkt dat in 2016 bijna 
1 miljoen warmtepompen zijn verkocht. 
Daarmee was het aantal verkochte 
warmtepompen ruim 12 procent hoger 
dan in 2015. Dat betekent dat in 2016 
voor het vierde achtereenvolgende jaar 
een Europese groei van boven de  
10 procent is gerealiseerd. Door deze 
groeispurt wordt binnenkort een mijl-
paal bereikt, als ergens in Europa de 
tienmiljoenste warmtepomp wordt af-
geleverd.

RELATIVERING
Heel mooie cijfers, waar de warmte-
pompindustrie best trots op mag zijn, 
maar er moet een flinke kanttekening bij 
worden geplaatst, zo hield Nowak zijn 
publiek voor. “Natuurlijk is het goed 
nieuws dat het aantal warmtepompen in 
Europa jaar op jaar stevig doorgroeit”, 
zo stelde hij. “De Europese warmte-
pompvoorraad omvatte in 2016 9,5 mil-
joen apparaten die samen 27,1 megaton 
aan CO2-emissie hebben voorkomen. 
Dat is een mooie start, maar er is nog 
veel meer nodig. Als we op een redelij-
ke termijn tot een koolstofvrije verwar-
mings- en koelingsector willen komen, 
moet de warmtepompverkoop tot het 
jaar 2050 jaarlijks met 15 procent groei-
en. Onder de huidige omstandigheden 
lijkt dat niet realistisch. Het zou beteke-
nen dat de warmtepomp door moet 
dringen in alle marktsegmenten, ook in 
segmenten die er tot nu toe nauwelijks 
voor openstaan.” 

Thomas Nowak sprak eind oktober tij-
dens het congres European Heat Pump 
Summit in de Duitse stad Neurenberg. 
Het jaarlijkse marktrapport waar hij over 
sprak is de barometer van de Europese 

warmtepompindustrie en wordt ieder 
jaar door zijn organisatie samengesteld. 
Inmiddels is het bijna een traditie dat 
de tweejaarlijkse Summit wordt afge-
trapt met een inkijkje in de Europese 

Thomas Nowak, secretaris-generaal van de EHPA, licht tijdens de European Heat Pump 

Summit de laatste Europese verkoopcijfers toe.
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TECHNISCHE HAALBAARHEID
Behalve de vraag of de markt wel klaar 
is voor die massa-uitrol van warmte-
pompen, is een terugkerende kwestie 
of het in technische zin eigenlijk wel 
mogelijk is. Zijn de bestaande warmte-
pomptechniek en de installatiesector in 
staat om zo’n massavraag op te van-
gen? Op dat punt leek Nowak wat opti-
mistischer. Hij wees nadrukkelijk naar 
Noorwegen, dat inmiddels een instal-
led base heeft van 439 warmtepompen 
per 1.000 huishoudens. “Noorwegen 
heeft binnen Europa het grootste aantal 
warmtepompen per huishouden, terwijl 
het bij uitstek een land is met extreme 
klimatologische omstandigheden. Als 
warmtepompen in Noorwegen efficiënt 
kunnen werken, kunnen ze dat ook in 
alle andere Europese regio’s. Om een 
klein rekensommetje te maken: zou 
heel Europa dezelfde marktpenetratie 

kennen als Noorwegen, dan is 70 tot 80 
procent van alle verwarmingstoestellen 
die worden verkocht een warmte-
pomp.” 

AMBITIEUZE POLITICI
Nowak realiseert zich dat het veel tijd 
en inspanning zal kosten om de pro-
ductie en verkoop van warmtepompen 
in een grotere stroomversnelling te krij-
gen, en er dan ook nog eens voor te 

zorgen dat er genoeg technici zijn om 
al die apparaten te installeren en te on-
derhouden. Op dat vlak richt hij zich 
met de EHPA ook op de Brusselse be-
leidsmakers: “Om de industrie en de 
markt aan te zetten tot meer actie, heb-
ben we ambitieuze politici nodig. Politi-
ci die hun steun voor deze sector uit-
spreken en die erkennen dat 
warmtepompen een belangrijke rol 
spelen bij de energietransitie.” WP M
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‘Om de industrie  
en de markt aan 
te zetten tot meer 
actie, hebben we 
ambitieuze politici  
nodig’

Recordgroei in Nederland 
Uit de cijfers in het European Heat Pump Market and Statistics Report 2017 
waar Thomas Nowak in Neurenberg over sprak, blijkt dat in Nederland vorig 
jaar rond de 15.000 warmtepompen zijn verkocht. Daarmee is de ‘installed 
base’ - het totaal aantal in gebruik zijnde warmtepompen - opgelopen tot 
91.000. Een opmerking die hierbij moet worden gemaakt, is dat deze cijfers 
aanzienlijk lager zijn dan wat het CBS aangeeft (37.000 verkochte warmtepom-
pen in 2016, en een totale installed base van 180.000). De oorzaak van dat for-
se verschil lijkt een definitiekwestie. De EHPA rekent alleen lucht/luchtwarmte-
pompen mee als ze primair zijn bedoeld voor ruimteverwarming. Het CBS lijkt 
dat onderscheid niet te maken, waardoor ook ‘standaard’-airco’s als warmte-
pomp worden meegeteld. 
Om bij de data van de EHPA te blijven: Nederland is weliswaar nog steeds een 
kleine speler als het om warmtepompverkoop gaat, maar de ‘jaar op jaar’-groei is, 
ook in vergelijking met die in andere landen, indrukwekkend. Zowel van lucht/wa-
ter- als van water/watersystemen is de verkoop in 2016 bijna verdubbeld ten op-
zichte van die in 2015, waarmee Nederland Europees recordhouder ‘verkoop-
groei’ is. Het succes staat in schril contrast met de situatie in de afgelopen vijf jaar, 
waarin op zijn best van een stabiele markt kon worden gesproken. De oorzaken 
van deze enorme groeispurt moeten waarschijnlijk worden gezocht in financiële 
en fiscale maatregelen. Zo verlaagt de ISDE-subsidie de drempel voor eindgebrui-
kers om in een warmtepomp te investeren, en benadrukt de EHPA in zijn rapport 
de rol die de energiebelasting speelt: “De marktontwikkelingen in Nederland zijn 
vooral interessant omdat de enorme verkoopgroei hier parallel loopt met over-
heidsbeleid dat tot een fors lagere prijsverhouding tussen elektriciteit en gas heeft 
geleid (door aanpassing in de energiebelasting is die prijsverhouding gedaald van 
2,1 naar 1,7, red.). Dit is een voorbeeld dat goed aangeeft hoe de verwarmingsec-
tor kan worden bijgestuurd in de richting van een duurzame toekomst.” 

Nederland kent een indrukwekkende jaarlijkse verkoopgroei van warmtepompen.

Het European Heat Pump Market and  

Statistics Report 2017 is tegen betaling te 

bestellen bij de EHPA.
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Het Nationaal Militair Museum in Soest vormde op 2 november het decor van de 
jaarlijkse Techneco Elga dealerdag. Meerdere sprekers gaven hun visie op de hui-
dige marktsituatie van hybride systemen en warmtepompen en op de kansen en 
uitdagingen. Er werd ook een nieuwe slimme thermostaat gepresenteerd, die 
met een warmtepomp samenwerkt.

TEKST: LEO HOEKSTRA

Hybride systemen bieden 
voordelen in transitiefase
Op de bres voor hybride systemen met een 
warmtepomp op Techneco Elga dealerdag 

daarin de besparing op aardgas in twee 
situaties. In de eerste situatie kiest de 
gebruiker ervoor om stap voor stap al-
les in het gebouw te isoleren en daarna 
een volledig elektrische warmtepomp 
aan te schaffen. In de tussentijd blijft de 
gebruiker verwarmen met een hr-ketel. 
In de tweede situatie schaft de gebrui-
ker direct een hybride warmtepomp 
aan, waarmee hij direct bespaart op de 
dagen dat het warm genoeg is om met 
de elektrische warmtepomp te verwar-
men. De gebruiker begint na aanschaf 
van de hybride warmtepomp met de 
isolatie van het gebouw en groeit gelei-
delijk toe naar een moment waarbij ver-
warming via de aangesloten cv-ketel of 
stadsverwarming niet meer nodig is. 
Met deze grafiek bracht Friedel het gro-
te voordeel van deze keuze - de directe 
besparing op aardgas, die geleidelijk 
toeneemt naarmate meer isolatiemaat-
regelen worden genomen - in kaart. 

GEEN OVERBELASTING NET
Als extra voordeel van toepassing van 
de hybride warmtepomp noemde Frie-
del de flexibiliteit. Het bijspringen van 
de cv-ketel kan voorkomen dat er in de 
winter overbelasting van het elektrici-
teitsnet ontstaat. Friedel gaf aan dat on-
geveer de helft van alle woningen in 
Nederland geschikt is om een hybride 
warmtepomp in te plaatsen. Als uitda-

Na een rondleiding door het museum 
trapte Pieter van Alphen, oprichter en 
algemeen directeur van Techneco, het 
programma af. Daarna kondigde dag-
voorzitter Roel Pot de eerste spreker 
aan. Dit was Paul Friedel van adviesbu-
reau Business Development Holland 
(BDH), die inging op de marktsituatie 
voor hybride systemen. Volgens de 
strategisch consultant van BDH zorgt 
het nieuwe kabinet, met haar focus op 
duurzaamheid, voor nieuwe kansen 
voor hybride en all-electric warmte-
pompen. Door de energiebelasting op 

aardgas te verhogen en minder ener-
giebelasting te rekenen voor elektrici-
teit tracht de politiek het gebruik van 
aardgas af te remmen en mensen meer 
gebruik te laten maken van elektrische 
oplossingen. En omdat all-electric 
warmtepompsystemen momenteel nog 
niet op eenvoudige wijze geschikt te 
maken zijn voor bestaande woningen, 
ontstaan er volgens Friedel volop kan-
sen voor de hybride systemen.
Om de besparing van een hybride 
warmtepomp goed in beeld te bren-
gen, toonde Friedel een grafiek met 

Er is tijdens de dealerdag in het museum niet alleen aandacht voor warmtepompen. 
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ging voor de markt noemde hij de aar-
zeling om hybride systemen aan te 
schaffen. Friedel gaf aan dat de betrok-
ken marktpartijen wel willen, maar el-
kaar nodig hebben om de afzet op gro-
te schaal soepel te laten verlopen. Als 
oplossing noemde hij een grootschalige 
uitrol, waarbij alle marktpartijen tegelijk 
in actie komen. “Installateurs bijscholen, 
klanten informeren over de voordelen 
van de hybride systemen en meer sa-
menwerking tussen de verschillende ke-
tens. Daarmee krijgen we de markt op 
gang.” Friedel wees de aanwezigen 
daarnaast op de warmtepompverken-
ner; een programma waarmee consu-
menten eenvoudig en snel kunnen uit-
zoeken welk type verwarmingsinstallatie 
het meest geschikt is voor hun huis. Hij 
liet daarbij weten dat de aanwezige in-
stallateurs dit systeem ook eenvoudig 
op hun eigen websites kunnen zetten. 

DEZUINIGSTERADIATOR.NL
Na Friedels uiteenzetting over de 
marktsituatie voor (hybride) warmte-
pompen was het woord aan Eric van 
den Oudenalder van Jaga. Hij toonde 

tijdens zijn presentatie een voorbeeld 
van energie besparen met Jaga’s Low 
H2O radiator. De radiator heeft een la-
ger gewicht, minder waterinhoud en 

bespaart 9 tot 16 procent energie. Van 
den Oudenalder introduceerde daar-
naast de website dezuinigsteradiator.nl 
waarop klanten in drie stappen de be-
sparing berekenen als zij overstappen 
op een systeem van Jaga. Als afsluiter 

van zijn presentatie liet hij een aantal 
voorbeelden zien van isolatiemaatrege-
len bij verschillende huizen met de bij-
behorende kosten. 

SLIMME THERMOSTAAT
In de pauze hadden de aanwezigen de 
gelegenheid om meer te leren over 
Anna, die op deze dag werd gelan-
ceerd. Deze slimme thermostaat kan 
aan Techneco’s hybride warmtepomp 
Elga worden gekoppeld. Daardoor kun-
nen eindgebruikers de warmtepomp op 
elk moment op afstand aansturen en 
uitlezen. Norbert Vroege, directeur van 
Qupit, het bedrijf dat Anna ontwikkel-
de, sloot het officiële gedeelte van het 
programma af met zijn presentatie ‘me-
ten is weten’. Hij haakte in op Friedels 
waarneming dat er kansen liggen voor 
hybride systemen, maar dat de verkoop 
ervan nog op gang moet komen. “Goe-
de meetresultaten zorgen voor een be-
tere verkoop”, aldus Vroege. “Als we 
de effectiviteit van innovaties bij klan-
ten kunnen aantonen met concrete re-
sultaten, zullen zij veel sneller geneigd 
zijn van die innovatieve systemen ge-
bruik te maken.” Monitoring is volgens 
Vroege daarbij het sleutelwoord. “Een 
nulmeting zorgt in combinatie met mo-
nitoring voor meetresultaten die je ver-
koopcijfers een boost kunnen geven. 
Daarnaast is monitoring ook erg be-
langrijk om bij te kunnen sturen. Als je 
niet monitort, gaat het een keer fout.” 
Tijdens het beantwoorden van diverse 
vragen uit de zaal, vertelde Niels van 
Alphen, salesmanager bij Techneco, dat 
de Anna-thermostaat in de komende 
periode verder wordt ontwikkeld. “We 
kunnen binnen afzienbare tijd het elek-
triciteitsgebruik en veel andere gege-
vens uit de Elga laten zien.” WP
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De slimme thermostaat Anna kan aan de hybride warmtepomp Elga worden gekoppeld.

Dagvoorzitter Roel Pot praatte de dag op geheel eigen wijze aan elkaar. 

‘Installateurs bijscholen, klanten  
informeren over de voordelen van de  
hybride systemen en meer samenwerking  
tussen de verschillende ketens. Daarmee  
krijgen we de markt op gang’
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Nieuwe brochure  
toepassing grote 
warmtepompen
De EHPA (European Heat Pump Associ-
ation) heeft een nieuwe brochure sa-
mengesteld over de toepassing van 
grote warmtepompen in Europa. De 
publicatie beschrijft vijftien projectvoor-
beelden die aantonen hoe warmtepom-
pen efficiënt en effectief kunnen zijn in 
grote industriële en commerciële pro-
jecten. De brochure is een initiatief van 
de Industrial and Commercial Heat 
Pump Working Group (ICHP) van de 
EHPA. De ICHP spant zich in voor er-
kenning van dit toepassingsgebied, en 
om de bijdrage van ‘grote warmte-
pomptoepassingen’ aan de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU te ver-
groten. De groep is toegankelijk voor 
alle fabrikanten in deze warmtepomp-
categorie, evenals voor onderzoeksin-
stellingen en andere organisaties die 
geïnteresseerd zijn in doorontwikkeling 
van dit segment. Voor meer informatie 
over de ICHP kan contact worden op-
genomen met voorzitter Eric Delforge 
(eric.delforge@mayekawa.eu). De be-
treffende publicatie is binnenkort be-
schikbaar voor het publiek.

Congres op 14 december over kansen 
en ervaringen met warmtepompen 
De komende jaren moet een enorme transitie plaatsvinden van fossiele brand-
stof naar duurzame energie. De warmtepomp kan hier een essentiële rol bij spe-
len. Daarvoor is echter noodzakelijk dat de juiste stappen worden gezet en er 
optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis en opgedane ervarin-
gen. Tijdens het Nederlands Warmtepomp Congres 2017, op 14 december in 
Venendaal, wordt een actueel beeld geschetst van de kansen en mogelijkheden 
van verschillende warmtepompconcepten in de woningbouw. Daarbij wordt aan 
de hand van ‘best case’-projecten uitgelegd in welke situaties welke warmte-
pompsystemen (hybride, lucht/water, water/water) het beste tot hun recht ko-
men. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan marktontwikkelingen en inno-
vaties en er wordt een blik op de toekomst geworpen. Tijdens het congres zal 
de Warmtepomp Award 2017 worden uitgereikt, als waardering voor een inno-
vatief woningbouwproject, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor warmte-
pomptechnologie. Het met elkaar delen van kennis en ervaring is van belang 
om vorm te geven aan de energietransitie. We ontmoeten u graag 14 december 
in Veenendaal. 

Net als vorig jaar is Claudia Reiner dagvoorzitter van het congres. Zij is vicevoor-
zitter van Uneto-VNI en directeur van installatiebedrijf Caris & Reiner. Reiner is 
met haar van oorsprong commerciële achtergrond een bevlogen ondernemer 
en bestuurder in de technische installatiebranche. Zij is een warm pleitbezorger 
van de omslag naar duurzame energie. Dat blijft niet beperkt tot woorden, want 
haar installatiebedrijf past deze technieken veelvuldig toe in de dagelijkse prak-
tijk. 

Tijdens het congres worden de volgende lezingen gegeven:

• Marktontwikkeling warmtepompen: business-as-(un)usual? Besparen warmte-
pompen werkelijk energie en CO2?

• Voor (w)elke situatie een passende warmtepomp?
• Hybride warmtepompen: wat, wanneer en hoe?
• Water/waterwarmtepompen, ‘best practice’ project 1: Clarissehof.
• Water/waterwarmtepompen, ‘best practice’ project 2: Havenhus Harlingen.
• Lucht/waterwarmtepompen: een nieuwe benadering.
• ‘Thermo-akoestische warmtepomp: ventileren, koelen en verwarmen per ver-

trek’.
• Warmtepompoplossingen voor Hoogbouw; Collectief – Semi-collectief – indi-

vidueel.
• Warmtepomp: onderdeel van de inte-

grale systeemaanpak.

WARMTEPOMPPROJECT VAN  
HET JAAR
Een speciaal afsluitend onderdeel van het 
congres is de uitreiking van de ‘Warmte-
pompproject van het Jaar’-award. Deze 
award geldt als erkenning voor een on-
langs gerealiseerd of binnenkort op te le-
veren woningbouwproject dat door zijn in-
novatieve karakter een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan de energietransitie.

Meer informatie en inschrijving (met for-
se korting voor lezers/volgers van Vak-
blad Warmtepompen) via de website: 
www.nederlandswarmtepompcongres.nl

Agenda

14 december 2017
Nederlands Warmtepomp Congres 
2017 
Plaats: Hotel Van der Valk Veenendaal
Informatie: www.nederlandswarmte-
pompcongres.nl

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

9 - 11 oktober 2018
Vakbeurs Energie
Plaats: Brabanthallen ‘s-Hertogen-
bosch
Informatie: www.energievakbeurs.nl

16 - 18 oktober 2018
Chillventa
Plaats: Messezentrum Nürnberg 
in Duitsland
Informatie: www.chillventa.de

Claudia Reiner
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Makkelijker kiezen met de Warmtepompverkenner 

Nu warmtepompen op het punt van doorbreken staan, hebben particulieren hulp nodig bij de keuze voor de beste warmte-
pomp. De Warmtepompverkenner van adviesbureau BDH en de Gasunie kan ze daarbij helpen. Paul Friedel van BDH legde 
op de Energievakbeurs in ’s Hertogenbosch op 11 oktober uit hoe de tool werkt en wat particulieren én installateurs ermee 
kunnen. 
Met de Warmtepompverkenner kunnen consumenten volgens Friedel snel en eenvoudig achterhalen welke warmtepomp 
bij hun woning past. Er is ook een pro-versie van de Warmtepompverkenner, speciaal voor installateurs. 
Friedel: “De pro-versie werkt echt verkoopondersteunend en is dus heel handig voor installateurs. Ze krijgen als het ware 
een digitaal opnameformulier dat ze door alle stappen leidt.” Helaas zijn in het theater geen installateurs aanwezig en dus 
gaat Friedel snel door met de uitleg van de tool voor particulieren. “We hebben deze tool samen met de Gasunie ontwik-
keld en willen deze implementeren in zoveel mogelijk websites. De look en feel is eenvoudig aan te passen, afhankelijk van 
de vormgeving van de website. Maar aan de achterkant wordt de verkenner altijd gevuld met dezelfde gegevens van de 
Dutch Heat Pump Association.” 
De vragen in de Warmtepompverkenner voor particulieren gaan onder meer over het type woning, uit welk jaar de woning 
is, of er al isolatie is toegepast, hoe groot de woning is en hoeveel personen er wonen. Het advies dat uit de tool rolt, is erg 
breed en geeft veel opties, maar dat is logisch, legt Friedel uit. “Het is echt een eerste oriëntatie. Op basis van dit advies 
kunnen particulieren op zoek naar een installateur met een gerichte vraag. Die kan daar vervolgens op inspelen door met 
de particulier door de woning te gaan. Soms valt er dan meteen nog een aantal opties af, als er bijvoorbeeld geen moge-
lijkheden zijn om verder te isoleren of als er slechts beperkte ruimte beschikbaar is.” 
De tool houdt ook rekening met de redenen waarom de klant wil overstappen naar een warmtepomp, legt Friedel uit. “Je 
kunt bijvoorbeeld kiezen of je de CO2-uitstoot van je woning of juist de prijs van de installatie het belangrijkst vindt. Daar 
zullen meestal verschillende dingen uitkomen, maar het is wel een eerlijk verhaal naar de klant.” De tool is merkonafhanke-
lijk. Bedrijven en overheden moeten wel betalen om de tool te implementeren op hun website. 

Daarom nodigen we u uit 
voor een sprankelende 
ontmoeting met BUVA 
tijdens de VSK beurs.

We hebben u iets speciaals te vertellen. 

Datum: 6-9 februari 2018
Standnummer: 7.C096
Registreer voor gratis toegang 
op buva.nl (onder agenda)
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Volta Limburg en Essent zijn een pilot 
gestart om bij 50 huishoudens in Lim-
burg een slimme boiler te testen. De 
eerste slimme boilers zijn eind novem-
ber geplaatst. De huishoudens doen 
mee aan een proef om water in de boi-
ler automatisch op te warmen als er 
een overschot aan zonne- en windener-
gie op het elektriciteitsnet beschikbaar 
is. Door dit slimme opwarmen kan elek-
triciteit efficiënter worden benut. Volta 
Limburg en Essent werken voor de 
proef samen met Itho Daalderop, pro-
ducent van de Green Energy Smartboi-
ler. Zowel huiseigenaren, energieleve-
ranciers als netbeheerders hebben 
voordeel bij het gebruik van slimme 
boilers. Huiseigenaren kunnen bespa-
ren op hun energierekening, en ener-
gieleveranciers en netbeheerders kun-
nen vraag en aanbod van elektriciteit 
beter op elkaar afstemmen.
Een elektrische boiler gebruikt elektrici-
teit om water te verwarmen en op te 

In Nederland wordt er steeds meer 
stroom opgewekt uit zon en wind. Dit 
zorgt voor nieuwe kansen, maar ook 
voor uitdagingen. Stella Brenninkmeijer, 
director marketing development & digi-
tal bij Essent: “Op een zonnige of wind-
rijke dag wordt er overdag veel stroom 
opgewekt en is het aanbod van stroom 
soms groter dan de vraag. Door het ge-
bruik van onze elektrische apparaten 
aan te passen, stemmen we vraag en 
aanbod beter op elkaar af. Hierdoor 
gebruiken we elektriciteit efficiënter, 
waardoor minder energie verloren gaat. 
Steeds slimmere apparaten in ons huis 
zorgen ervoor dat we dit kunnen, zon-
der dat we dit zelf doorhebben. Aan 
het einde van de proef van zes maan-
den bekijken we de resultaten van het 
automatisch aansturen van de slimme 
boiler en hebben we inzicht in de be-
sparingsmogelijkheden. Dan hebben 
we ook in kaart hoeveel je hiermee kunt 
besparen op je energierekening.”

slaan. Dit warme water wordt gebruikt 
voor tapwater in de keuken en voor het 
douchen. Volta Limburg en Essent tes-
ten of de slimme elektrische boiler va-
ker kan worden opgewarmd op mo-
menten dat de zon schijnt of de wind 
waait. In het geval van de Smartboiler 
levert het tussentijds opwarmen met 
deze energieoverschotten een energie-
besparing op, omdat de elektriciteits-
overschotten anders niet zouden wor-
den gebruikt. Zo wordt duurzame 
energie optimaal gebruikt, zonder dat 
dit invloed heeft op het comfort in huis.
Jo Houbiers, manager innovatie bij Volta 
Limburg: “De slimme boiler is zelflerend. 
Dit betekent dat de boiler voorspelt wan-
neer de gebruiker warm water nodig 
heeft en hierdoor niet onnodig opwarmt. 
Omdat er zo minder stilstandsverliezen in 
de boiler zijn, levert dit een energiebe-
sparing op. In vergelijking met een nor-
male elektrische boiler, is een slimme boi-
ler tot 10 à 12 procent energiezuiniger.” 

Op het gebied van de bodem als bron 
voor warmtepompen heeft grondboor-
specialist Duratherm een aantal ver-
nieuwingen doorgevoerd. Die zijn re-
centelijk toegepast op een jaren dertig 
woning in Haarlem. Deze woning kreeg 
een prefab unit met warmtepomp. Die 
is gekoppeld aan een bodembron, 
waarvoor Duratherm is ingeschakeld. 
Het bedrijf heeft hierbij drie vernieu-
wingen toegepast. Zo is besloten om 
na de boring deze af te dichten met 
Grout. Dit is een ondoorlatend mengsel 
van klei en cement dat door een mixer 
met water vermengd wordt en daarna 
met een pomp tot onder in het boorgat 
wordt gepompt. Als het kleimengsel 
vervolgens uit het boorgat omhoog 
komt stromen, is het boorgat geheel 
gevuld. De tweede vernieuwing is het 
gebruik van glycol. Deze vloeistof moet 
voorkomen dat water kan bevriezen. 
Door nieuwe typen warmtepompen toe 
te passen, kan de bodemwisselaar ge-
vuld worden met water, dat is natuurlijk 
de milieuvriendelijkste oplossing. Een 
derde bijzonderheid is dat de boring 
300 meter diep gaat. Met deze diepte 
kan een bodemtemperatuur aan de 

door wordt bodemenergie volgens Du-
ratherm ook voor bestaande woningen 
een serieus alternatief.

www.duratherm.nl

warmtepomp aangeboden worden die 
kan oplopen tot 17°C. Wanneer de 
warmtepomp deze temperatuur ver-
hoogt met 40°C ontstaat een afgifte 
temperatuur van maximaal 57°C. Daar-

Bodemenergieproject met 300 m diepe bron en glycol

Proef met slimme boiler om te besparen op energierekening

 Boring van 300 m diep in Haarlem.
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Net ten zuiden van Kopenhagen wordt 
in Denemarken Permatopia gereali-
seerd: een visionaire combinatie van 
wonen, landbouw en natuur. Er worden 
90 woningen, een gezamenlijke boer-
derij en voorzieningen gebouwd, vol-
gens de principes van de ‘permacul-
tuur’: met hernieuwbare energie, 
circulariteit en zelfredzaamheid. De off-
grid gemeenschap wordt verwarmd 
met aardwarmte.
De bodemgebonden warmtepomp zal 
worden aangedreven door een windtur-
bine en is aangesloten op warmteop-
slag in de grond, zodat de bewoners 
het hele jaar door warm water hebben.
Bij het project worden voorgeïsoleerde 

Prefab Flexalink – een plug&play  
buisverbinding – en goede project-
planning garanderen een snelle en 
eenvoudige installatie. De netwerkde-
len zijn duidelijk gelabeld per woning 
en worden op volgorde geleverd. Ver-
geleken met een stalen netwerk zijn 
door dit flexibele lichtgewicht systeem 
significant minder lasverbindingen op 
de bouwplaats nodig. Steven Zoega 
van installateur John Jensen VVS: ”Het 
lichte gewicht van Flexalen vermindert 
de kans op fysieke klachten. Ons werk 
wordt een stuk aangenamer, doordat 
alles op maat gemaakt is. En door de 
flexibiliteit besparen wij veel tijd bij  
de aanleg.”

‘Flexalen’-leidingen van het Nederland-
se bedrijf Thermaflex ingezet, voor zo-
wel het warmtenet als voor de drinkwa-
tervoorziening. Het Flexalen-systeem is 
Cradle to Cradle Certified, wat bete-
kent dat er geen materialen voor zijn 
gebruikt bij de productie die schadelijk 
zijn voor het milieu, en dat de waarde-
volle grondstoffen gemakkelijk kunnen 
worden teruggewonnen voor herge-
bruik. Toekomstige bewoners van Per-
matopia, zoals Kaj Hansen, onderstre-
pen het belang van het gebruik van 
circulaire materialen. “Het is belangrijk 
de beperkte middelen op onze planeet 
te behouden, en te denken aan onze 
toekomstige generaties.”

Een steeds vaker toegepast alternatief 
voor de gasgestookte cv-ketel is de 
lucht/waterwarmtepomp. Dit systeem 
heeft echter een nadeel: de buitenunit 
zorgt nogal eens voor geluidsoverlast. 
Om dit te voorkomen, heeft geluidbe-
heersingsspecialist Merford een oplos-
sing ontwikkeld: een universele geluid-
dempende warmtepompomkasting.
Bij piekbelasting kan het geluid van een 
lucht/waterwarmtepomp oplopen tot 60 
dB(A) of meer, wat de nachtrust behoor-
lijk kan verstoren. Daarom heeft Merford 
een omkasting ontworpen die een  
geluidsreductie realiseert tot 15 dB(A), 
zonder dat het functioneren van de 
warmtepomp wordt beïnvloed. Om in-
stallateurs, woningbouwverenigingen, 
gemeenten en particulieren te informe-
ren over dit groeiende probleem heeft 

bronnen: de compressor en de ventila-
tor. Deze draaien tegelijk. Naarmate het 
kouder wordt of warm tapwater wordt 
geproduceerd, slaat de pomp vaker 
aan, waardoor vaak ook de geluidsover-
last begint. De omkasting van Merford 
bestaat uit meerdere lagen geluidisole-
rend materiaal, waaronder de stalen 
buitenschil. Deze zorgt naast geluidsre-
ductie ook voor bescherming van de 
warmtepomp, bijvoorbeeld tegen van-
dalisme. Speciale geluiddempende la-
mellen in de omkasting zorgen voor de 
benodigde ventilatie. De omkastingen 
van Merford zijn verkrijgbaar in een 
aantal modellen. Ze hebben een vaste 
afmeting en zijn geschikt voor diverse 
merken en typen warmtepompen.

www.merford.com

Merford bovendien een nieuwe website 
in het leven geroepen: www.stillewarm-
tepomp.nl.
Voor vaste airco’s, vaste ventilatoren en 
andere installaties in een woning stelt het 
Nederlands Bouwbesluit geluidsgrenzen. 
Maar die grenzen gelden niet voor instal-
laties buiten de woning. Voor de geluids-
productie van warmtepompen worden 
echter geleidelijk Europese richtlijnen 
opgesteld. Oostenrijk, Duitsland en Zwit-
serland hebben zulke richtlijnen al. De 
Nederlandse Stichting Geluidshinder 
(NSG) stelt voor om een geluidslimiet 
van 35 dB(A) te hanteren voor buitenop-
stellingen van warmtepompen. Dat bete-
kent dat voor een warmtepomp op 5 
meter afstand extra geluidsdemping no-
dig is van 9 tot 14 dB(A).
Een warmtepomp heeft twee geluids-

Deense gemeenschap kiest voor ‘made-in-Holland’ warmtenet 

Oplossing tegen geluidsoverlast van warmtepompen 

Links een warmtepomp zonder en rechts met omkasting.
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Peter Wagener
Voorzitter Dutch Heat Pump  

Association (DHPA), tot eind 2017

In 2009 was de warmtepomp in Nederland een vrijwel onbekende techniek, waar een handje-
vol bedrijven zich sterk voor maakte. Veelal grondgebonden warmtepompen, voor nieuwbouw-
woningen in het hogere prijssegment. Als een Volkskrant of ander landelijk medium iets schreef 
over energiebesparing en/of verduurzaming, dan ging het over hr-ketels en een verdwaalde 
zonneboiler. Aardgas was de standaard voor verwarming. 
Wat een verschil met de situatie nu in 2017.

De rauwe werkelijkheid van de klimaatverandering (als we de 2°C stijging op aarde als een maxi-
mum nemen, moet de gehele wereld in 2037 vrij zijn van CO2-emissies), de harde noodzaak tot 
reductie van het gebruik van aardgas (aardbevingen in Groningen), heeft verduurzaming van de 
gebouwde omgeving definitief in een heftige versnelling gebracht. Warmtepompen staan nu 
prominent in alle media, online en print, als de dominante techniek om fossiele energie uit de 
gebouwen te laten verdwijnen. 

Niet alleen in Nederland, maar ook in tal van andere Europese landen groeit de markt voor (hy-
bride) warmtepompen hard. En gaat naar verwachting enkel nog harder groeien.
Deze voorspoed in de ontwikkelingen geeft de leveranciers van warmtepompen en de installa-
tiebedrijven ook in positieve zin verplichtingen. Gezamenlijk moeten we werken aan de ontwik-
keling van het kennisniveau in de sector, zodat de klanten een goed gekozen, goed geïnstal-
leerde warmtepomp krijgen, die jarenlang een goed comfort kan bieden, en die bijdraagt aan 
de energietransitie.

De ontwikkeling van kennis over warmtepompen zal voor installatiebedrijven in verduurzaming 
een ‘must’ zijn, maar daar staan kansen en een goede boterham tegenover. De leveranciers wer-
ken hard aan ontwikkeling, niet enkel op productniveau, maar zoeken ook de integrale samen-
werking met de netbeheerders en de installatiebedrijven.

Integrale benadering is essentieel om de grote aantallen warmtepompen (hybride, lucht/water 
én grondgebonden) die benodigd zijn om het SER Energie akkoord en ook het Klimaatakkoord 
van Parijs te realiseren, doeltreffend in te bedden in de energie-infrastructuur in ons land. Ge-
zien de grote hoeveelheid energie die wij momenteel in de vorm van aardgas in de gebouwde 
omgeving gebruiken, is die verduurzamingsslag nog een enorme uitdaging, van Deltawerken-
proporties.

Leveranciers, netbeheerders en installatiebedrijven moeten de samenwerking in de komende 
jaren sterk intensiveren. De regelrechte noodzaak van de klimaatverandering is er. Als aftredend 
voorzitter van de DHPA kan ik gelukkig zeggen dat zowel de DHPA, Uneto-VNI als de netbe-
heerders onderkennen dat de energietransitie een zaak is van gezamenlijk integraal de klus kla-
ren. Frank Agterberg wordt momenteel ingewerkt als de nieuwe voorzitter. Ik zal de DHPA in 
2018 nog met enthousiasme blijven ondersteunen op het gebied van kennisontwikkeling, op-
leidingen en slimme netten.

Verduurzaming: van exoot  
naar de standaardoplossing





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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