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Kwestie van wennen
Het geluid van warmtepompen blijft de gemoederen bezighouden. Althans, 
dat merken we op onze website. Er wordt veel op artikelen en berichten 
over dit onderwerp geklikt. In dit nummer besteden we daarom opnieuw 
aandacht aan geluid. In een artikel op pagina 14 komen de maatregelen van 
fabrikanten aan bod. Zij zetten onder meer in op grotere ventilatoren. Die 
kunnen met een lager toerental draaien en maken daardoor minder geluid. 
Ook wordt er gewerkt aan de omkasting van buitenunits.

Geluid komt ook aan de orde in een artikel over de renovatie van 70 wonin-
gen in Soest, dat u kunt lezen op pagina 19. Deze woningen zijn energie-
neutraal gemaakt, onder meer door het plaatsen van warmtepompen. An-
ders dan het echtpaar dat in het programma Kassa werd geïnterviewd, 
blijken de meeste bewoners  van deze wijk geen last te hebben van het ge-
luid van de warmtepompen. Ze zijn gemonteerd in energie-units die buiten 
naast de keukenraampjes zijn geplaatst. Helemaal stil zijn deze kasten niet, 
maar de bewoners kunnen ermee leven.

Wat kan helpen, is dat de warmtepompen bij alle 70 rijtjeswoningen in de 
wijk staan opgesteld. Bewoners zullen in deze situatie geluid van buren 
waarschijnlijk gemakkelijker accepteren; hun eigen apparaat maakt immers 
even veel geluid. Maar, zo blijkt uit het artikel, leven met het geluid van een 
warmtepomp is ook een kwestie van wennen. Die zienswijze wordt beves-
tigd door Richard van der Lei, directeur van installatiebedrijf Koelvisie in 
Drachten. In zijn column op pagina 38 stelt hij tientallen warmtepompen bij 
huizen te hebben geïnstalleerd zonder dat hij ooit klachten over geluid heeft 
gehoord.

Mits het volume niet te hoog is, geloof ik zelf ook dat geluid een kwestie 
van wennen is. Er is heel veel geluid om je heen dat je eigenlijk niet meer 
hoort. Terwijl ik dit schrijf hoor ik binnen en buiten stemmen, een auto die 
voorbij komt. Een metalen kast die geopend wordt, het tikken op diverse 
toetenborden en het ventilatiesysteem van het redactiekantoor. Bijzonder 
is dat het lichte gebrom van de ventilatie mij meestal pas opvalt op het mo-
ment dat het systeem om half zes uitgaat.

Het tikken van de klok is inmiddels een geluid uit de oude doos. Ik herin-
ner me het nog goed. Het kwam van de Friese staartklok in het huis van 
mijn grootouders. Als zij een middagdutje deden en ik me in de huiskamer 
verveelde, ging ik op het getik letten. En wanneer het mechaniek begon te 
ratelen, wist ik dat de klok ging slaan. Ook aan dat harde geluid waren mijn 
grootouders gewend. Ze sliepen er in hun naastgelegen slaapkamer ge-
woon doorheen.   
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WARMTEPOMPEN IN 
HOOGBOUW

Bij gestapelde woningbouw zijn lucht/
water-warmtepompen niet de meest lo-
gische keuze, mede omdat het lastig is 
een optimale opstelruimte voor de bui-
tenunits te vinden. In veruit de meeste 
gevallen wordt dan ook gekozen voor 
een bodembron met centrale of decen-
trale water/water-warmtepompen. 
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ENERGIENEUTRAAL 
BOUWEN IN SOEST

De gemeente Soest is zeventig gasloze 
en energieneutrale woningen rijker. 
Daarbij is geleerd van eerdere projec-
ten; de toegepaste energiemodule is 
smaller en stiller. Er komt nog wel ge-
luid uit, maar daar blijken bewoners snel 
aan te wennen. 
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VEERE: EUROPESE  
WARMTEPOMPSTAD 2018

Begin dit jaar werd de Zeeuwse gemeen-
te Veere gekroond tot Europese Warm-
tepompstad van het Jaar 2018. De uitrei-
king van deze jaarlijkse award, die dit 
keer zijn achtste editie kende, is een ini-
tiatief van de European Heat Pump Asso-
ciation.



Voor meer informatie:       033 - 247 78 00      www.western.nl       info@western.nl

Zeta Rev HP XT
Hoog rendement omkeerbare lucht/water 

warmtepomp voor buitenopstelling

       Zeta Rev HP XT
‘Warmtepomp voor eXTreme situaties’

ERP
READY

UW KWALITEIT 
DUURZAAM GECERTIFICEERD
UW KWALITEIT 
DUURZAAM GECERTIFICEERD

STEK: praktisch toepasbare certifi cering voor koude-, klimaat- en warmtepompsector

•  met STEK warmtepomp-certifi cering onderscheidt uw bedrijf zich op kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid

•  pragmatisch en direct toepasbaar voor betere bedrijfsresultaten, ondersteund via o.a. e-learning

•  door modulaire opzet stemt u certifi cering specifi ek af op uw onderneming 

•  STEK is ook dé wettelijk erkende exameninstelling voor de koude sector

Meld u aan voor STEK warmtepomp-certifi cering: 
ga naar www.stek.nl/warmtepompen

In samenwerking met:
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Whitepaper: warm tapwater bij warmtepompen
Uitdagingen zijn er om te overwinnen. Zo ook als het gaat om warm tapwa-
ter in combinatie met een warmtepomp in woningbouw. Met een cv-ketel is 
warm tapwater vanzelfsprekend, maar met een warmtepomp is dat niet het 
geval. De warmwatercapaciteit is te beperkt of de warmtepomp moeten 
worden gedimensioneerd op het benodigde vermogen voor tapwater, en 
dat is duur. Verder werkt een warmtepomp het meest efficiënt door voor 
langere tijd op een hoog vermogen een buffervat aan te vullen. Bovendien 
is het steeds aan- en uitschakelen niet goed voor de levensduur van de 
warmtepomp. De oplossing even simpel als voor de hand liggend: een boi-
ler, maar ook dit zorgt voor uitdagingen.Aan het gebruik moeten bewoners 
wennen; anders dan bij een combi-ketel stroomt het warme water niet on-
beperkt door.

Lees meer over dit onderwerp in de gratis white paper die kan worden aan-
gevraagd via deze website: 
https://intern.vakbladwarmtepompen.nl/warmtapwater-bij- 
warmtepompen

Green Deal: 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs
De warmtepompenbranche heeft samen met de installatiebranche en overheid afgesproken de komende vijf jaar 6.000 mon-
teurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal ‘Decentrale duurzame 
warmte- en koudetechnieken’ die de DHPA samen met collega-branches en de overheid heeft afgesloten. Deze zomer hebben 
minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, DHPA-voorzitter Frank Agterberg, Uneto-VNI-voorzitter Doekle Terp-
stra en collega’s uit andere duurzame warmte- en koudebranches hier hun handtekening onder gezet. Bij deze gelegenheid 
opende minister Wiebes een praktijklokaal in Groningen voor warmtepomptechniek, als eerste resultaat van de deal en als op-
maat voor nog zes praktijklokalen voor warmtepompmonteurs elders in Nederland. Opleidingen staan centraal in de Green 
Deal Warmtepompen. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmte-
techniek én in het plaatsen en onderhouden van het hele spectrum aan warmtepompen met lucht, bodem en (grond)water als 
duurzame bron van warmte en koude. Ook hybride warmtepompen zitten in de opleiding. DHPA-leden hebben met hulp van 
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties.

Warmtepompen Innovatieroute in Den Bosch
Tijdens de Warmtepompen Innovatieroute op de Vakbeurs Energie in Den Bosch geven verschillende experts van be-
drijven inzicht in de laatste ontwikkelingen rond warmtepompen en afgiftesystemen. Aanmelden voor deze route is 
nog mogelijk, maar het aantal plaatsen is beperkt, en ‘vol = vol’.
 
Als installateur, medewerker van een vastgoedbedrijf of woning-
corporatie, of adviseur is het belangrijk om op de hoogte te zijn 
van de actuele stand van zaken met betrekking tot warmtepom-
pen en de mogelijke toepassingen. Voor deze doelgroepen or-
ganiseert Vakblad Warmtepompen op 9 en 11 oktober tijdens 
de Vakbeurs Energie de Warmtepompen Innovatieroute. Deel-
name is gratis. De deelnemers aan de route worden in een  
groep van maximaal 20 personen langs diverse stands geleid. 
Tijdens de route praten experts u steeds in 15 minuten bij over 
actuele ontwikkelingen rond de toepassing van warmtepompen. 
Inclusief een korte introductie duurt de route anderhalf uur. 
Er vinden vier routes plaats waarvoor u zich kunt inschrijven:   
•   9 oktober van 11:15 uur tot 12:45 uur (bezochte bedrijven: Alklima, NIBE Energietechniek, Duco, Jaga en Nefit Bosch) 
•   9 oktober van 13:15 uur tot 14:45 uur (bezochte bedrijven: Alklima, NIBE Energietechniek, Duco, Vaillant en Airview) 
• 11 oktober van 11:15 uur tot 12:45 uur (bezochte bedrijven: Alklima, NIBE Energietechniek, Jaga en Nefit Bosch)
• 11 oktober van 13:15 uur tot 14:45 uur (bezochte bedrijven: Alklima, NIBE Energietechniek, Vaillant en Airview)
Aanmelden voor een van de vier routes is mogelijk via deze webpagina: 
https://intern.vakbladwarmtepompen.nl/innovatieroute-warmtepompen
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‘Structuren doorbreken om van aardgas te gaan’

Als eerste Utrechtse woonwijk wordt Overvecht-Noord uiterlijk in 2030 aardgasvrij. Wethouder en ‘beste jonge be-
stuurder’ van Nederland Lot van Hooijdonk doet in het openingsdebat van Vakbeurs Energie op 9 oktober uit de 
doeken hoe gemeenten met bewoners en bedrijven samen deze warmtetransitie kunnen maken. 

Samenwerking is voor de energietransitie cruciaal, maar botsen-
de belangen en afschrikwekkende kostenplaatjes maken het er 
niet gemakkelijker op. De voorlopige resultaten in het Klimaatak-
koord zijn hier een voorbeeld van. Lot van Hooijdonk, wethouder 
voor GroenLinks in Utrecht en twee keer verkozen tot beste jon-
ge bestuurder van Nederland, trapt Vakbeurs Energie op 9 okto-
ber af met een debat over de uitdagingen voor gemeenten. Van 
Hooijdonk heeft met netbeheerder Stedin beloofd om Over-
vecht-Noord al voor 2030 van het aardgas te koppelen. Daar 
houden de plannen niet bij op: met netbeheerders, corporaties, 
makelaars, bewoners, huurders, bouwbedrijven en installateurs 
werkt Van Hooijdonk aan het Stadsakkoord Utrecht gasloos om 
de hele stad duurzaam te verwarmen.  
Om de zorgen van buurtbewoners over prijzige verbouwingen weg te nemen, zet de GroenLinks-wethouder zich in voor fi-
nanciële oplossingen. Van het aardgas af gaan moet goedkoper worden, en duurzaam renoveren even gemakkelijk zijn als 
shoppen bij IKEA. Van Hooijdonk pleit voor op grote schaal gemaakte onderdelen die bewoners naar eigen smaak kunnen 
combineren. Leningen die niet aan bewoners, maar aan huizen zijn gekoppeld, maken – samen met subsidies – aardgasvrij 
verbouwen haalbaar voor huiseigenaren, aldus de wethouder. Tijdens het openingsdebat van Vakbeurs Energie gaat Van 
Hooijdonk dieper in op samenwerken en innovatie voor de warmtetransitie. De wethouder debatteert over welke vaste 
structuren doorbroken moeten worden om van het aardgas af te gaan. Ze gaat in het openingsdebat onder ander in ge-
sprek met Sukanya Prabhudesai, voorzitter van de Energy Club TU Delft en Peter Vermaat, CEO van Enexis.

EXPOSANTEN, PARTNERS EN SPREKERS
Aardgasvrij wonen en werken is één van de vele uitdagingen die energieprofessionals in de energietransitie het hoofd moe-
ten bieden. Om over de laatste kennis van innovatieve oplossingen en samenwerkingen te beschikken, is een bezoek aan  
Vakbeurs Energie onmisbaar, zo stelt de beursorganisatie. Ruim 350 exposanten en honderden sprekers bieden producten 
en ideeën voor energiebesparing, energiezuinig bouwen en duurzame bronnen.  
Meer informatie over het programma en de openingstijden is te vinden op www.vakbeursenergie.nl/nl. 

Experiment: energie verkopen aan de buren
De wijk Hoog Dalem in Gorinchem geldt als proeftuin voor een smart grid waarin energieopwekking, opslag en warmte-
pompen aan elkaar zijn gekoppeld. Deze zomer is netwerkbeheerder Stedin een nieuwe pilot in de wijk gestart, waarbij be-
woners onderling hun energie verhandelen. Binnen de pilot ‘Hoog Dalem 2.0’ kunnen 14 huishoudens zelf energie opwek-
ken én doorverkopen aan de eigen buurtbewoners. Het verhandelen van energie verloopt via een online 

blockchain-platform. “Met deze pilot spelen we in op de 
veranderende behoefte van klanten en marktpartijen en 
gaan we onderzoeken of deze vorm van een lokale markt 
een geschikt alternatief is voor de huidige salderingsre-
geling”, aldus David Peters, CTO van Stedin. “Wij den-
ken dat blockchaintechnologie een belangrijke rol in de 
toekomst speelt en willen kennis en ervaring opdoen om 
dit in de eigen organisatie toe te passen.”Het idee voor 
de pilot begon met een white paper waarin Stedin met 
energiemarktexpert Energy21 de blauwdruk legde voor 
dit systeem. Peters: “Daar zijn we vervolgens klanten en 
dienstverlenende partijen bij gaan zoeken. Het unieke 
van dit project is dan ook dat er zo veel partijen en syste-
men samenkomen om het energiesysteem van de toe-
komst te testen.” In de wijk Hoog Dalem zijn eerder met 
succes pilots met energiesystemen van de toekomst uit-
gevoerd. Vandaar de projectnaam Hoog Dalem 2.0.
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‘Installateurs stimuleren 
keuze warmtepomp niet’ 
Van de ruim 4,5 miljoen eigen woningen in Nederland 
wordt 86 procent met gas verwarmd. Als een gasketel 
moet worden vervangen, biedt dat een mogelijkheid om 
over te stappen op een warmtepomp. Uit onderzoek dat 
Vereniging Eigen Huis (VEH) uitvoerde, blijkt echter dat 
maar een minimaal aantal installateurs klanten actief advi-
seert om zo’n duurzaam alternatief te kiezen.Voor het on-
derzoek werden 1.400 eigenwoningbezitters onder-
vraagd. Ruim driekwart van de ondervraagden stelde in 
de afgelopen twee jaar een cv-installateur over de vloer 
te hebben gehad, maar slechts 1 op de 10 installateurs 
sprak bij zo’n bezoek over duurzame alternatieven voor 
de gasketel. Voor zover er al zo’n gesprek plaatsvond, ge-
beurde dat vrijwel altijd op initiatief van de huiseigenaar, 
aldus VEH. 
Installateursvereniging Uneto-VNI stelt zich niet in het 
beeld te herkennen dat in het onderzoek wordt geschetst. 
Volgens de vereniging is het belangrijk om een onder-
scheid te maken tussen cv-installateurs die adviesgesprek-
ken voeren, en cv-installateurs die onderhoud plegen. Die 
laatste categorie heeft niet altijd voldoende tijd om te ad-
viseren, stelt Uneto-VNI. Het gevolg zou zijn dat VEH ver-
keerde conclusies heeft getrokken.

Online spreekuur over  
verduurzamen van woningen
Eens in de twee weken organiseert RVO.nl een ‘online chat’-
sessie voor eigenaren van huurwoningen. Ondernemers en 
gemeenten kunnen in deze sessies advies krijgen over manie-
ren om hun woningen te verduurzamen, en daar eventueel (fi-
nanciële) ondersteuning bij te krijgen. Met de chatfunctie 
biedt RVO.nl naar eigen zeggen “de mogelijkheid om op een 
andere manier met ons te communiceren”. De organisatie, 
die uitvoering geeft aan verschillende overheidsmaatregelen 
zoals de ISDE-subsidie, richt zich met de chatsessies vooral 
op ondernemers, gemeenten, VvE’s, woningcorporaties en 
verhuurders. De chatfunctie wordt tot eind dit jaar aangebo-
den, op beperkte tijden. Eens in de twee weken kan op don-
derdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 online met een adviseur 
van RVO.nl worden gechat. Het gaat daarbij om de ‘even 
weeknummers’. De chatfunctie is ingebouwd in de websites 
van een aantal regelingen die RVO.nl uitvoert:
•  STEP: Stimuleringsregeling energieprestatie huursector 

(voor woningcorporaties).
•  RVV: Regeling Vermindering Verhuurheffing  

(voor nieuwe aanvragen is deze regeling inmiddels gesloten).
•  SEEH: Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE  

(subsidieregeling voor VvE’s).
Op deze sites is de chatfunctie beschikbaar als onderaan de 
webpagina een knop verschijnt met de tekst ‘Start live chat’.

alira LWDV
De beste manier om 7 miljoen 
woningen van het gas af te halen!

www.lwdv.eu  Natuurlijk koudemiddel (R290 propaan) 
Monobloc-opstelling

  70OC aanvoertemperatuur
  Energielabel A++

  Fluisterstil ≤ 50 dB(A), nacht 44dB(A)
Snel en eenvoudig te installeren

  Zeer sterke prijs-kwaliteitverhouding
  Modulerend tussen 2,3 kW en 8,2 kW

MODULERENDE LUCHT/WATER WARMTEPOMP
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Begin dit jaar werd de Zeeuwse gemeente Veere gekroond tot Europese Warmte-
pompstad van het Jaar 2018 (‘Heat Pump City of the Year’). De uitreiking van deze 
jaarlijkse award, die dit keer zijn achtste editie kende, vond plaats tijdens het  
‘Decarb’-evenement en is een initiatief van de European Heat Pump Association.

TEKST: BAS ROESTENBERG

Gemeente Veere: 
Europese Warmtepompstad van het jaar 

gesymboliseerd in de manier waarop 
het gemeentehuis van Veere, dat in 
Domburg staat, vorig jaar van het aard-
gas is gehaald. “Het gemeentehuis was 
ongeveer 17 jaar oud, wat betekent dat 
onderdelen van het pand aan renovatie 

Voor de Warmtepompstad van het Jaar-
award 2018 waren 26 nominaties inge-
stuurd en beoordeeld door een jury. 
Nadat Etten-Leur in 2012 al in de prij-
zen viel, is Veere nu de tweede Neder-
landse winnaar van de award. Doorslag-

gevend voor de jury was het feit dat 
Veere als eerste Nederlandse gemeen-
te besloot om afscheid te nemen van 
aardgas, en daarbij met name ook naar 
zichzelf keek. 
Dat ‘naar zichzelf kijken’ is met name 
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toe waren”, vertelt Albert Cornel, vast-
goedadviseur bij de Gemeente Veere. 
“De klimaatinstallatie was er daar een 
van. Hij bestond uit een gasketel, 
drycoolers en individuele luchtwarmte-
pomp-units die in het plafond van alle 
ruimten hingen. Het was verouderde 
techniek die in energetisch opzicht niet 
meer aansloot bij onze duurzaamheids-
doelstellingen. We zijn daarom een tra-
ject gestart om dit systeem te vervan-
gen door een veel duurzamere variant.”
Binnen het ‘traject’ waar Cornel over 
spreekt wilde de gemeente een be-
langrijke rol wegleggen voor de instal-
lateur, en gebruikmaken van diens ken-
nis. De uitbesteding kreeg de vorm van 
een soort ‘uitvraag’ waarbij de markt 
werd uitgedaagd om met goede voor-
stellen te komen voor een duurzaam 
‘Design, Build & Maintenance’-project, 
waarbij ‘maintenance’ voor een onder-
houdsperiode van 15 jaar stond. Cor-
nel: “We wilden nadrukkelijk niet voor-

schrijven wat voor nieuwe installatie het 
zou moeten worden, maar stelden onze 
doelstellingen centraal. Een belangrijk 
element daarvan was energiebesparing. 
De nieuwe installatie moest minimaal 
30 procent energiezuiniger zijn dan de 
bestaande. Op basis van ons wensen-

pakket kregen we verschillende voor-
stellen binnen. Sommige waren op in-
novatie gericht, bij een aantal andere 
werd uitgegaan van traditionele tech-
niek. Als gemeente zijn we wat voor-
zichtig, je geeft immers gemeenschaps-
geld uit, maar we hebben uiteindelijk 

Duurzaamheidsbeleid Veere
De Zeeuwse gemeente Veere (13 dorpskernen, in totaal ongeveer 20.000 inwo-
ners) heeft de ambitie om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Voor het ge-
meentelijke vastgoed geldt dit echter al vanaf 2030. Beide ambities zijn ver-
taald in een duurzaamheidsbeleidsplan waarin onder andere een zogeheten 
‘revolving fund’ is opgenomen. Energiebesparende maatregelen leveren blij-
vend geld op dat vanuit dit ‘fund’ als kapitaallast kan worden ingezet voor nieu-
we duurzame investeringen. Daarnaast is er een programma opgesteld voor de 
verduurzaming van gemeentelijke gebouwen zoals verenigingsgebouwen, 
sportzalen en een zwembad. Clusters van twee of drie oudere gebouwen (bij-
voorbeeld een gymzaal, schooltje en verenigingsgebouw) worden daarbij in sa-
menspraak met bewoners en gebruikers vervangen door één kostenbesparende 
en energieneutrale MFA (Multi Functionele Accommodatie). Andere maatrege-
len bestaan uit onderzoek naar hoe zulke gebouwen nul-op-de-meter kunnen 
worden gemaakt door ook gebruikersenergie (computers, verlichting, enz.) op 
te laten wekken door het gebouw zelf. Er is een energie-audit uitgevoerd om 
gemeentelijke energiestromen (zoals openbare verlichting, gebouwen, en pom-
pen en gemalen) in kaart te brengen, en energiemeters zijn vervangen door 
slimme, op afstand uitleesbare varianten. “We zijn toekomstgericht, en onze 
ambities lagen al behoorlijk verankerd in het coalitieprogramma van de vorige 
raadsperiode”, aldus Albert Cornel, vastgoedadviseur van de gemeente. “Dat 
is prettig voor de organisatie en het geeft ruimte om met voorstellen te komen 
zonder dat er steeds politieke strijd is over investeringskosten. Binnen de pro-
vincie Zeeland lopen wij als gemeente aardig voorop bij de uitvoering van de 
ambities van de centrale overheid.”
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toch voor een innovatieve oplossing 
gekozen. Daarbij ging het om een ont-
werp van installateur SYNTO, waarvan 
het hart wordt gevormd door een cen-
trale Triple Aqua-warmtepompunit. De 
nieuwe installatie is zeer energiezuinig, 
maakt gebruik van een natuurlijk kou-
demiddel en maakte het mogelijk om 
afscheid te nemen van de gasinstallatie. 
Het hele gemeentehuis wordt nu ‘all-
electric’ verwarmd en/of gekoeld. Door 
de installatie van een aanzienlijk vermo-
gen aan pv-panelen voorzien we bo-
vendien voor het grootste deel in onze 
eigen elektriciteitsvraag. ”

NATUURLIJK KOUDEMIDDEL
Om tot een goed ontwerp te komen, 
werkte SYNTO samen met Coolmark en 
Uniechemie -  leverancier en systeem-
bouwer van TripleAqua. “Dit zijn be-
trouwbare partners waar we eerder 
goede ervaringen mee hebben opge-
daan”, vertelt Marco Verbeek, directeur 
van SYNTO. “TripleAqua levert laag-
temperatuurverwarming (28-30 graden 
Celsius) en hoogtemperatuurkoeling 

(12-18 graden Celsius) en kan zelf 
warmte en koeling bufferen. Daardoor 
is het veel energie-efficiënter dan tradi-
tionele hoogtemperatuurverwarming 
met gasketels. Doordat TripleAqua ge-
lijktijdig kan verwarmen en koelen heb-
ben we de bestaande gasketels, 
drycoolers, warmtewisselaar en bijbe-
horende pompen kunnen vervangen 
door één systeem, en is het pand zoals 
Albert Cornel al zei volledig all-electric. 
De ongeveer 100 verouderde decentra-
le warmtepompen hebben daarbij 
plaatsgemaakt voor de fancoils die als 
afgiftesysteem van de Triple Aqua die-
nen”. 
Behalve dat alle klimaatfuncties nu door 
één systeem worden geregeld, bood 
de keuze voor TripleAqua nog een aan-
tal andere voordelen, vertelt Verbeek: 
“Zo konden we een groot deel van het 
bestaande leiding- en kanalenwerk 
handhaven, wat aanzienlijk in de instal-
latiekosten scheelt, en wordt een veel 
klimaatvriendelijker koudemiddel ge-
bruikt.” De warmtepomp, die een ver-
mogen van 200 kilowatt heeft, werkt 

met het natuurlijke koudemiddel pro-
paen. Dat laatste betekent dat uit de 
oude installatie ongeveer 100 kilogram 
R407C (een koudemiddel met een 
hoog aardopwarmend vermogen) kon 
worden afgevoerd voor verwerking. 
Overigens lopen in de nieuwe situatie 

geen koudemiddelleidingen door het 
pand. Alleen buiten het pand stroomt 
propaen door de leidingen; in het pand 
worden warmte en koeling met water 
naar de ruimten getransporteerd. 

RESULTAAT
De nieuwe installatie is ruim een jaar 
geleden opgeleverd. Hij werkt naar te-
vredenheid,  maar dat is ook het resul-
taat van een leerproces, vertelt Albert 
Cornel. “Het is natuurlijk een hele stap 
om zo’n grote warmtepomp toe te pas-
sen in een renovatieproject. Dat vergt 
de nodige finetuning en er zijn verschil-
lende verbeterpunten in kaart gebracht. 
In de afgelopen winter was er bijvoor-
beeld een periode met strenge kou en 
een sterke oostenwind, en in die situa-
tie had de nieuwe installatie moeite om 
het pand op temperatuur te houden. 
Dat lag ten dele aan de technologie, 
maar het had ook te maken met de niet 
goed gesloten bouwschil. Met die erva-
ring zijn we aan de slag gegaan en in-
middels is het voor een belangrijk deel 
opgelost. Over het algemeen zijn we 
heel tevreden over het resultaat van 
deze grote ingreep.” 
Marco Verbeek van SYNTO deelt die 
conclusie: “Nu de installatie jaarrond 
heeft gedraaid, lijkt het er sterk op dat 
we een energiebesparing behalen die 
boven de contractuele doelstellingen 
uitkomt. Alles wijst erop dat het ener-
giegebruik in het gemeentehuis is ge-
daald tot onder de 20 kWh/m²/jaar; dat 
is ruim onder de BENG-eis die nu voor 
overheidsgebouwen geldt.” WP

Overige awards
Bij de Heat Pump City of The Year-verkiezing zijn dit jaar prijzen toegekend 
in meerdere categorieën. De awards op rij: 
•  TripleAqua-project / Gemeente Veere: ‘HPCY2018’-award
•  Deutsche Bundesbahn (met grondwater gekoeld depot):  

‘Decarbindustry’-award
•  Best Green / Gemeente Velje/Denemarken (bodemwarmtepompen voor 

energieopslag): ‘DecarbBuilding’-award
•  Nathan / Gemeente Arnhem (Totaalrenovatie woonwijk naar zero-energy): 

‘NextGenerationHeatPump’-award
•  Beijing/China (vervanging kolenverwarming door warmtepompen):  

‘Best international action’-award

Dankzij TripleAqua 
konden de gasketels, 
drycoolers, warmte-
wisselaar en bijbe- 
 horende pompen wor-
den vervangen door 
één systeem
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Het geluid van de warmtepomp houdt de gemoederen bezig. Niet alleen bij  
consumenten, ook bij fabrikanten. Zij werken hard aan oplossingen; units worden 
bijvoorbeeld voorzien van een grotere ventilator die al bij een heel laag toerental 
voor voldoende luchtopbrengst zorgt. Maar ook ‘externe’ oplossingen zoals  
omkastingen zijn in trek, zo blijkt.

TEKST: MARTIJN LOUWS

Fabrikanten ontwikkelen  
oplossingen voor geluid

luids energie dat wordt uitgestraald. Bij 
geluidsdruk gaat het om het geluid dat 
wordt ervaren. Die druk wordt bepaald 
door de omgeving en door de afstand 
tot de bron. Zo heeft de sirene van 
hulpdiensten een dB(A) van 120, een 
stofzuiger een dB(A) van 80 en gewone 
gesprekken tussen mensen een dB(A) 
van 60.” Volgens Grevers praat je in de 

Eerder dit jaar meldde consumenten-
programma Kassa dat in de toekomst 
tot 20 procent van de Nederlanders 
ernstige geluidsoverlast van warmte-
pompen kunnen ervaren. Het is in dat 
kader dus niet vreemd dat fabrikanten 
zich nu massaal toeleggen op de ont-
wikkeling van geluidsreducerende 
maatregelen.  

“In het buitendeel zit een compressor 
en een ventilator. In feite zijn dat de 
enige twee geluidsbronnen”, legt Rudy 
Grevers van Alklima/Mitsubishi Electric 
uit. Hij vertelt dat geluid op basis van 
twee parameters kan worden gemeten: 
geluidsvermogen en geluidsdruk. “Ge-
luidsvermogen kan worden beschouwd 
als de bron, het is het totaal aan ge-
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woningbouw over warmtepompsyste-
men met een geluidsdruk van 43 dB(A) 
op één meter in ‘vrij veld’-conditie (on-
der nominale condities). Jorn Verheij, 
Sales Engineer Acoustic Solutions bij 
Merford, schat het iets hoger in. Hij ba-
seert zich op de marketingfolders van 
fabrikanten. “Het verschilt sterk, van 45 
tot 67 dB(A). Er zijn stille units beschik-
baar die tot maximaal 45 dB(A) produ-
ceren. Daarbij wordt echter vaak geme-
ten onder gering vermogen. Wanneer 
in dat geval meer vermogen wordt ge-
bruikt, stijgt het geluidsvermogen.”

GEBUKT ONDER HERRIE
Toch ervaren mensen het geluid van de 
warmtepomp als storend, zo bleek uit 
het optreden van een Brabants echt-
paar in het televisieprogramma Kassa. 
Het stel gaf in de uitzending aan zwaar 
gebukt te gaan onder de herrie van de 
warmtepomp van de buren. Die hield 
hen ’s nachts als een soort ronkende ijs-
kast uit de slaap. Voor de Tweede Ka-
mer was de uitzending reden tot het 
stellen van vragen aan Minister Ollong-
ren van Wonen. Zij wil onder andere 
snel verplichtingen in het Bouwbesluit 
opnemen over de geluidsproductie van 
warmtepompen. De wetgeving stelt nu 

geen eisen aan het geluidsniveau van 
warmtepompen en apparaten zoals air-
co’s. Gemeenten kunnen alleen zelf ei-
sen vastleggen in de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV). Behalve in 
Duitsland worden in omringende lan-
den ook nog geen eisen gesteld aan de 
geluidsproductie van warmtepompen. 
Er zijn wel Europese richtlijnen, maar 
die zijn nogal soepel en daar voldoen 
de fabrikanten volgens de minister al 
vrij snel aan. Ollongren zal binnenkort 
het Bouwbesluit 2012 aanpassen aan 
de eisen voor bijna energie neutrale 
gebouwen, BENG. Gelijktijdig wil ze 
duidelijke eisen opnemen over de 
maximale geluidsproductie van warmte-
pompen en andere apparatuur, zo laat 
ze aan de Kamer weten. Meer over de 
betrefende Kamervragen en de ant-
woorden van de minister is te lezen in 
het kader bij dit artikel.

MOGELIJKHEDEN
Voor fabrikanten is het reden om een 
tandje bij te zetten in de productont-
wikkeling. Zo zet Alklima het nieuwe 
Ecodan-systeem van Mitsubishi Electric 
op de Nederlandse markt. De Ecodan-
buitenunits zijn ‘oversized’ uitgevoerd, 
met een grote ventilator als vervanging 
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‘Je ziet dat productontwikkeling zorgt voor 
definitieve oplossingen, waardoor geen exter-
ne maatregelen meer nodig zijn.’

van de twee kleinere ventilatoren. Hier-
door is het toerental van de ventilator 
bij gelijke volumestromen aanzienlijk 
lager. Verder is in het nieuwe model de 
compressor volledig ingekapseld, waar-
bij de compressor en alle leidingen ge-
luidstechnisch volledig zijn ontkoppeld 
van de behuizing. “Als gevolg van deze 
maatregelen is de geluidsproductie van 
de buitenunit aanzienlijk gereduceerd. 
Op 1 meter afstand heeft deze unit  
(7,5 kW, -red.) een geluidsdruk van  
43 dB(A)”, aldus Grevers. 

RELATIEF
Dat is ruim onder de geluidsdruk van 
bijvoorbeeld een groepje pratende 
mensen. “Geluidsoverlast is natuurlijk 
relatief. Wat de een hinderlijk vindt, is 
voor een ander niet storend. Daarbij is 
het vooral een probleem wanneer de 
warmtepomp ook kan koelen. Dit is im-
mers een functie die vooral in de zomer 
wordt gebruikt, wanneer de buren va-
ker buiten zitten en ze de eventuele 
bromtoon sneller ervaren”, zegt Jan 
Willem van de Groep van Factory Zero. 
Hij ziet dat fabrikanten in sommige ge-
vallen ook de vorm van de schoepen 
hier en daar aanpassen, maar over het 
algemeen veroorzaakt niet de ventilator 
maar de compressor de ervaring van 
geluidshinder. In bestaande situaties 
wordt daarom steeds vaker gekozen 
voor een omkasting, merkt Verheij van Verschillende fabrikanten ontwikkelen omkastingen voor buitenunits (foto: Merford).

Geluid van de buitenunit wordt op basis 

van twee parameters gemeten: geluids-

vermogen en geluidsdruk.
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Merford op. “Wij zien de vraag oplo-
pen en hebben al meerdere omkastin-
gen geleverd.” Merford heeft een 
warmtepompomkasting ontwikkeld die 
volgens eigen zeggen een geluiddem-
ping van 9 - 15 dB(A) biedt, afhankelijk 
van het type warmtepomp en het ge-
luidsspectrum. De omkasting is opge-
bouwd uit verzinkt plaatwerk. De pane-
len en akoestische lamellen zijn gevuld 
met het geluidsabsorberende materiaal 
akotherm. De omkasting heeft geen 
verbindingen met de warmtepomp, 
waardoor bij goede montage trilling-
overdracht is uitgesloten, stelt Verheij. 
“Wij zijn in gesprek met verschillende 
bouwbedrijven en installateurs om de 
omkasting al meteen bij plaatsing van 
de unit zelf te installeren. Voorkomen is 
immers beter dan genezen.” De prijzen 
van de omkastingen lopen uiteen van 
bijna 1.200 tot een kleine 2.000 euro.

SLIMME OPLOSSING
Behalve Merford zijn er tal van andere 
aanbieders van omkastingen. Logisch, 
want een geluidwerende omkasting van 
de buitenunit is ook volgens de minis-
ter ‘een slimme oplossing’. Zijn ze ech-
ter voor alle warmtepompen beschik-
baar? “De omkasting is voor veel 
warmtepompen geschikt. We hebben 
echter alleen een versie voor vrijstaan-
de warmtepompen, dus niet voor een 
wandversie”, aldus Verheij. Behalve 
omkastingen kunnen trillingsdempers 
of een dempende montagebalk worden 
geïnstalleerd. Maar of dat in de toe-
komst allemaal nodig is? Grevers denkt 
van niet. “Je ziet dat productontwikke-
ling zorgt voor definitieve oplossingen, 
waardoor externe maatregelen niet 
meer nodig zijn.” Omkastingen leveren 

volgens hem bovendien ook weer nieu-
we uitdagingen op, omdat de luchthoe-
veelheid wordt belemmerd. Dat kan de 

prestatie en het rendement negatief 
beïnvloeden. “Maar kasten kunnen in 
specifieke situaties met bijvoorbeeld 
oudere systemen een optie zijn. Een 
juiste plaatsbepaling speelt hierbij ook 
een rol, ook vanuit esthetisch oog-
punt.” 
Ontwikkelingen staan nooit stil bij Mits-
ubishi Electric, zegt Grevers verder. “Er 
komen innovaties aan, dat is zeker. 
Maar met simpele regelingen kunnen 
we de geluidsproductie van onze huidi-
ge systemen ook verlagen door het 
maximale vermogen te beperken op 
basis van tijd of temperatuur. Hierdoor 
wordt het systeem bijvoorbeeld in de 
nachturen maar voor 50 procent vrijge-
geven. Dat is prima mogelijk omdat er 
dan maar een beperkte warmtevraag is 
en er geen grote hoeveelheden warm 
tapwater nodig zijn.” WP

Antwoord op Kamervragen
In mei van dit jaar stelden twee leden van 
de CDA-fractie in de Tweede Kamer vragen 
aan minister Ollongren van Wonen, over 
het geluid van airconditioning en warmte-
pompen. Zo vroegen ze de minister in hoe-
verre dat geluid overlast kan veroorzaken 
bij omwonenden, en in hoeverre er natio-
nale regels aan dat geluid worden gesteld. 
Het antwoord op die eerste vraag is tame-
lijk eenvoudig: dat hangt van verschillende 
factoren af, zoals het aantal installaties in 
de omgeving, het geluidsniveau van die in-
stallaties en de gevoeligheid van omwo-
nenden voor het geluid. Volgens de minis-
ter zijn er in het Bouwbesluit geen regels gesteld om omwonenden tegen het 
geluid van warmtepompen te beschermen, maar is ze wel van plan om hier - te-
gelijk met de BENG-eisen – regels over op te nemen. Later dit jaar wordt hier 
meer informatie over naar buiten gebracht. Tot het zover is kunnen gemeenten 
het zogenaamde ‘vangnetartikel’ 4:6 van de model-APV gebruiken: hierin staat 
dat het verboden is om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben 
die geluidshinder voor de omgeving veroorzaken. Overigens worden in de Eu-
ropese Ecodesign-regels maximale grenzen gesteld aan het geluidsniveau van 
warmtepompen die op de markt worden gebracht (verordeningen 813/2013 en 
814/2013). 
Op de vraag in hoeverre warmtepompleveranciers met oplossingen komen, 
verwijst de minister naar initiatieven zoals ook in het artikel bij dit kader zijn be-
schreven: grotere compressoren met een lager toerental, geluidswerende om-
kastingen, en aandacht voor de locatie waar de buitenunit van de warmtepomp 
wordt geplaatst. Tot slot wijst de minister nog op initiatieven die het mogelijk 
maken om ‘individuele warmtetechnieken’ (lees: decentrale warmtepompen) 
technisch door te ontwikkelen. Zo wordt hier in het aanstaande Klimaatakkoord 
aandacht aan gegeven, en is er de TKI Urban Energy (Topconsortia voor Kennis 
en Innovatie), waarbinnen een innovatieregeling is opgezet onder het program-
ma “korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen”.

Minister Ollogren van Wonen

Het ventilatorontwerp draagt ook bij aan geluidsreductie (foto: ebm papst).
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Nederlands Warmtepomp 
Congres 2018

10 OKTOBER 2018, VAKBEURS ENERGIE
1931 CONGRESCENTRUM ’S-HERTOGENBOSCH

Volgens het Klimaatakkoord moet de Nederlandse CO2-uitstoot binnen 12 jaar 
49 procent minder zijn dan in 1990. Warmtepompen spelen hier de komende jaren 
een steeds grotere rol bij. Langzaam maar zeker gaan ze de CV-ketel uit de markt 
verdringen. Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen 
(NPW) ondersteunen dit proces, door samen het Nederlands Warmtepomp Congres 
2018 te organiseren. 

Wat kunt u verwachten?
Tijdens het congres wordt door tal van experts ingegaan op de maatschappelijke, 
fi nanciële en technische aspecten van de energietransitie in de gebouwde 
omgeving. Zo gaat Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Building aan de Nyenrode 
Business Universiteit, in op het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het 
verduurzamen van de woningvoorraad, laat Coos Schouten zien wat de werkelijke 
kosten zijn van de transitie van gasverwarming naar warmtepompen, en wordt 
uitvoerig ingegaan op praktijkvoorbeelden van de toepassing van verschillende 
systeemtypen. Voorafgaand aan het congres reikt Doekle Terpstra, voorzitter van 
UNETO-VNI, de UNETO-VNI Innovatie Award uit.

Schrijf u direct in:

www.nederlandswarmtepompcongres.nl

Organisatie: Partners:

Van gas naar all-electric! Een gezamenlijke uitdaging

Het programma 
is opgezet voor:
• installateurs
• architecten
• woningcorporaties
• projectontwikkelaars 
•  adviseurs
•  leveranciers
• productspecialisten
• eindgebruikers

en elke professional die 
(in)direct te maken heeft 
met warmtepompen.
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De gemeente Soest is zeventig gasloze en energieneutrale woningen rijker. Daar-
bij is geleerd van eerdere projecten; de toegepaste energiemodule is smaller en 
stiller. Er komt nog wel geluid uit, maar dat blijkt een kwestie van wennen. Wijk-
bewoners die vanaf het begin bij het project waren betrokken, zijn enthousiast. 
Energie is inmiddels een veelbesproken topic op verjaardagen. 

TEKST: MARTIJN LOUWS

BAM Wonen en Portaal 
zetten in op gasloos

raam daardoor moest komen te verval-
len. Doordat BAM de opbouw van de 
verschillende componenten heeft aan-
gepast en heeft gezorgd voor een 
smaller ontwerp, is dat raam in de wo-
ningen in Soest behouden gebleven.” 
De module is kleiner, slimmer en zuini-
ger gemaakt, zegt Pascal Holleman, 
Werkvoorbereider Renovatie Concep-
ten van BAM. “De module was vierkant, 
maar door dezelfde componenten te 
stapelen is hij nu rechthoekig en stan-
daard slechts 70 centimeter breed.” Zo 

BAM Wonen heeft in opdracht van wo-
ningcorporatie Portaal de afgelopen 
maanden huurwoningen aan de Ruys-
daellaan, Hobbemalaan en Vermeer-
laan in Soest klaar gemaakt voor de 
toekomst. Belangrijke elementen in 
deze nul-op-de-meter-woningen zijn de 
plaatsing van zuinige en duurzame in-
stallaties zoals een warmtepomp en 
zonnepanelen, en de toepassing van 
extra isolatie. “We hebben geleerd van 
de renovatie in Soesterberg”, zegt Mar-
nette Vroegop van Portaal. Zij doelt op 

de in totaal 81 woningen in de Utrecht-
se plaats die al eerder naar nul-op-de-
meter zijn omgeturnd. Ook in Heer-
hugowaard is een eerder project naar 
nul-op-de-meter afgerond. “Wij had-
den met BAM de deal de Stroomver-
snelling, met als doel 11.000 woningen 
naar energieneutraal te renoveren. In 
het begin in Soesterberg en Heerhugo-
waard werd de energiemodule anders 
opgebouwd. De module was relatief 
groot en bewoners vonden het bijvoor-
beeld niet altijd prettig dat het keuken-
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is de module bij iedere huurwoning, die 
standaard een keuken aan de achter- of 
voorkant van het huis heeft, in de gevel 
in te passen. “Een keukenkastje van 60 
centimeter plus de helft van de bouw-
gevel (10 centimeter) maakt dat de mo-
dule overal is in te passen. En dat is be-
langrijk, een gestandaardiseerd product 
zorgt ervoor dat we kunnen focussen 
op de afwijkingen die hier en daar na-
tuurlijk ook voorkomen”, aldus Holle-
man. 

ENERGIEMODULE
Hoe verliep de transitie bij dit project? 
Tegen de bestaande gevels van de wo-
ningen zijn nieuwe geïsoleerde gevel-
panelen geplaatst, inclusief kunststof 
kozijnen met drielaags glas. Ook is de 
kruipruimte volledig geïsoleerd met 
Drowa Chips (‘brokjes’ schuim). Over 
het bestaande dak is een geïsoleerd 
dak met zonnepanelen aangebracht. 
Daardoor zien de woningen eruit alsof 
het nieuwbouw betreft. Achter de hui-
zen is een energiemodule geplaatst 
waarin de installaties zitten. Hiervan is 
recent de omkasting geoptimaliseerd 
en geïsoleerd. “De warmtepomp 
springt soms aan, dat maakt een zoe-
mend geluid. Het voldeed qua geluids-
niveau aan de eisen, maar BAM heeft 
toch besloten meer te doen aan ge-
luidsreductie. Zo hoeven mensen zich 
er niet aan te storen als ze rustig in de 

tuin zitten”, aldus Vroegop. De tevre-
denheid van de bewoners is erg be-
langrijk, legt zij verder uit. “We mogen 
deze renovatie pas uitvoeren als mini-
maal 70 procent van de bewoners er 
vooraf mee instemt. We nemen hen dus 
al vroegtijdig mee.” Portaal heeft daar-
bij een goed verhaal. Vroegop: “Vooraf 
stellen we dat de woonlasten na reno-
vatie minimaal gelijk blijven aan de situ-
atie voor renovatie, bij gelijkblijvend 
gedrag en gezinsgrootte. Maar in de 
praktijk blijkt vaak dat veel bewoners 
erop vooruit gaan, vooral vanwege het 

feit dat de zonnepanelen meer opwek-
ken dan vooraf ingeschat, en daarmee 
dus meer opleveren.” Met woonlasten 
wordt de optelsom van huur, service-
kosten en energiekosten bedoeld. “Wat 
verandert voor bewoners is dat (een 
deel) van de energierekening aan ons 
wordt betaald. Een bijkomend effect is 
dat bewoners veel bewuster worden 
van hun energiegebruik. Op een ver-
jaardag praten ze over hoe veel ze te-
rug hebben gekregen van het energie-

bedrijf. Als je minder energie gebruikt 
hou je meer opgewekte energie over 
en krijg je meer geld terug. Zo delen 
buren tips met elkaar en zorgt het voor 
bewuster energiegebruik.”

INDIVIDUEEL GEÏNFORMEERD
Zoals gezegd, worden de bewoners 
voorafgaand aan de transitie naar nul-
op-de-meter uitgebreid geïnformeerd. 
Ze worden in kleine groepjes en later 
één-op-één in individuele gesprekken 
meegenomen in de plannen. Daarbij 
wordt ook verteld dat ze zelf inspraak 
hebben. “Ze worden deelgenoot van 
het project. En als mensen enthousiast 
zijn, is het krijgen van voldoende draag-
vlak veel gemakkelijker”, weet 
Vroegop. Die uitleg heeft overigens 
nog een andere belangrijk reden: men-
sen gaan anders wonen. “Mensen gaan 
over op laagtemperatuurverwarming, 
en dat verdient uitleg. Het opdraaien 
van de thermostaat levert niet meteen 
een warmere ruimte op, dit duurt lan-
ger dan bij een traditioneel verwar-
mingssysteem met een cv-ketel. Ook 
met het tapwater moet men anders om-
gaan, vanwege de warmtepomp.” Die 
warmtepomp is de Mitsubishi Ecodan 
lucht/water-warmtepomp, vertelt Holle-
man. “Hiervoor werken we samen met 
onze vaste partner Alklima. Zij leveren 
de warmtepomp die in onze eigen fa-
briek helemaal bedrijfsklaar wordt geïn-
stalleerd en plug & play wordt opgele-
verd. De ingewikkelde handelingen 
verplaats je op deze manier naar een 
geconditioneerde fabriek, en dat maakt 
de installatie op de locatie eenvoudi-
ger.” In de module zitten allerlei moni-
toringselementen. De bewoner kan 
hierdoor precies zien wat het gebruik is 
en wat er wordt opgewekt. “Het is te 
vergelijken met een belbundel”, legt 
Holleman uit. “Een groene wijzer geeft 
aan dat het goed gaat en dat je aan het 
einde van de maand binnen de ‘bundel’ 
blijft. Bij rood moeten bewoners gaan 
opletten. Bovendien kunnen de bewo-
ners van minuut tot minuut zien wat de 
pv-panelen opwekken en wat er aan 
elektriciteit wordt verbruikt.” 

OPWEKKING EN GEBRUIK
De zonnepanelen op het dak van een 
huis leveren gegarandeerd 5.600 kWh 
(tussenwoning), respectievelijk 5.800 
kWh (hoekwoning) per jaar aan elektrici-
teit. Daarop draaien alle apparaten en 
installaties (er is geen gasaansluiting 

‘Mensen gaan over 
op laagtemperatuur-
verwarming, dat  
verdient uitleg.’
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meer). Bij normaal gebruik is dat vol-
doende om ook alle huishoudelijke ap-
paraten en verlichting te voorzien van 
elektra. De warmtepomp zorgt voor 
warm tapwater en verwarming; genoeg 
voor 45 minuten per dag douchen en 
een constante binnentemperatuur van 
20 graden. “In Heerhugowaard moest 
een gezin dertienhonderd euro bijbeta-
len. De reden? Mensen uit het nabijge-
legen asielzoekerscentrum kwamen 
daar douchen, het warme water 
stroomde er onafgebroken. Water dat 
elektrisch wordt verwarmd, is duur. Van-
daar dat we mensen vooraf heel goed 
informeren over hoe ze hun woning 
moeten gebruiken”, aldus Vroegop.

ERVARINGEN BEWONERS
Uit onderzoek ruim een jaar na afron-
ding blijkt overigens grote tevredenheid 
over de woning en het toegenomen 
wooncomfort. Bewoners in Soest waar-
deren de woning met een 7,2. De be-

langrijkste klachten van bewoners, zoals 
vocht, tocht en schimmel zijn verholpen. 
“Met name het toegenomen comfort 
hierdoor en de uitstraling worden gepre-
zen”, aldus Hans van Vucht van het Cen-
trum voor Woononderzoek. Hij stelt dat 
zo’n 80 procent van de bewoners van de 
diverse nul-op-de-meter-projecten waar 
hij onderzoek heeft gedaan, tevreden is. 
“Ze vinden het vaak behaaglijk warm in 
de woning, en de tocht, vocht en kou 
van de oude situatie zijn verdwenen.” 
Bovendien heeft men het niet alleen in 
de winter lekker warm, ook in de zomer 
merken de bewoners het verschil: goede 
isolatie is niet alleen warmer in de win-
ter, maar ook koeler in de zomer. Toch 
zijn er ook puntjes van aandacht. “Zo’n 
10 procent van de bewoners is na een 
jaar nog ontevreden. Waarover? Ze mis-
sen de stralingswarmte. Er zijn bewoners 
waar letterlijk het straalkacheltje zorgt 
voor de nodige bijverwarming.” Ook het 
geluid van de warmtepomp komt terug 

in de onderzoeken van Van Vucht. “Met 
name aan het begin ervaren bewoners 
dat als storend. Ik wist niet dat, zoals nu 
blijkt, mensen vaak met het raam open 
slapen. En juist ‘s nachts, wanneer het 
stil is, is het geluid goed hoorbaar. Maar 
het lijkt ook een kwestie van gewenning, 
zegt Van Vucht op basis van de onder-
zoeksresultaten. “Na verloop van tijd 
hoor je ze er niet meer over. Het is net 
zoals de situatie waarbij je dicht bij het 
spoor woont. Dat geluid wordt na ver-
loop van tijd ook gewoon.” WP

fo
to

: B
A

M
 w

o
ne

n

fo
to

: B
A

M
 w

o
ne

n

Facts & Figures
•  Er is gebruiktgemaakt van een prefab-kap om over het dak te plaatsen. 

Soms wijken woningen qua maatvoering iets af per rijtje. Alle woningen 
zijn 3D ingescand. De kappen worden op maat gemaakt in een fabriek, en 
passen daardoor altijd.

•  De gevel is bedekt met steenstrips, een materiaal dat vergelijkbaar is met 
materiaal dat voor boten wordt gebruikt; super licht, duurzaam en water-
dicht.

• De woning is volledig voorzien van wisselstroom.
• De warmtepomp en de WTW-installatie werken op gelijkstroom.
• PV-panelen op het dak
• Inductiekookplaat
• All-electric
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Op 10 oktober vindt tijdens Vakbeurs Energie in Den Bosch het Warmtepomp 
Congres 2018 plaats. Insteek van het congres is de rol van warmtepompen  
binnen de energietransitie. Om hier een succes van te maken, is het cruciaal dat 
woningcorporaties, architecten, adviseurs en andere betrokkenen hun kennis en 
praktijkervaring met elkaar delen, zo geeft de organisatie aan in een interview. 

TEKST: BAS ROESTENBERG

Nederlands Warmtepomp 
Congres 2018
‘Van gas naar all-electric!’

Wat is de inhoudelijke insteek van het 
programma?
“De rode draad wordt gevormd door 
de energietransitie. De Nederlandse 
gaskraan wordt langzaam maar zeker 
dichtgedraaid, gasketels maken steeds 
vaker plaats voor warmtepompen - of 
werken ermee samen – en huishoudens 
zullen snel moeten wennen aan een an-
dere, veel duurzamere manier om hun 
huis te verwarmen en te koelen. Dat le-
vert grote uitdagingen op voor woning-
eigenaren en bouwpartijen, ook zij 
moeten een omslag maken. Daarin on-

In de media wordt de laatste tijd
veelvuldig over warmtepompen 
geschreven en gesproken. Wat is de 
meerwaarde van dit congres?
“In kranten en op radio en tv wordt in-
derdaad veel aandacht besteed aan 
warmtepompen, maar de berichtgeving 
is meestal erg oppervlakkig en zeker 
niet altijd gebaseerd op feiten. Er wordt 
bijvoorbeeld nauwelijks aandacht be-
steed aan ‘het integrale verhaal’. Als op 
zichzelf staand product heb je weinig 
aan een warmtepomp. Het toestel func-
tioneert alleen als onderdeel van een 

totaalsysteem, en daarin spelen uiteen-
lopende zaken, zoals isolatiewaarden, 
bewonersgedrag en een afgiftesys-
teem, ook een belangrijke rol. Daar-
naast ontbreekt zoals gezegd vaak de 
feitenkennis. Als het bijvoorbeeld over 
kosten, efficiëntie of de toepasingsmo-
gelijkheden in bestaande woningen 
gaat, lees of hoor je maar al te vaak hal-
ve waarheden of feitenvrije meningen. 
Op dit congres delen experts kennis 
die is gebaseerd op onderzoek en prak-
tijkervaringen. Daar kunnen bezoekers 
echt mee verder.” 
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dersteunt dit congres ze met inhoude-
lijke kennis, inspirerende praktijkvoor-
beelden, en het leggen van 
netwerkverbindingen.” 
 
Op welke doelgroep is het congres 
gericht?
“Iedereen met professionele belang-
stelling in de techniek en toepassings-
mogelijkheden van warmtepompen is 
welkom. In het bijzonder is het pro-
gramma gericht op opdrachtgevers en 
eindgebruikers in brede zin: denk aan 
woningcorporaties en projectontwikke-
laars, maar ook aan installateurs, archi-
tecten, adviseurs en vastgoedmedewer-
kers van gemeenten. Daarbij willen we 
dat bezoekers uit verschillende subsec-
toren niet alleen nieuwe kennis op-
doen, maar ook hun eigen kennis met 
elkaar delen. Daarom is er een panel-
discussie in het programma opgeno-
men en kunnen mensen na afloop van 
het congres informeel met elkaar in ge-
sprek tijdens de netwerkborrel.”

Het congres vindt plaats tijdens Vak-
beurs Energie. Op welke manier is er 
daarbij sprake van ‘kruisbestuiving’?
“Op Vakbeurs Energie wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan duurzame ener-
gietechnieken, en ook op de beursvloer 
speelt de warmtepomp op verschillen-
de manieren een belangrijke rol. Zo or-
ganiseert Vakblad Warmtepompen op 9 
en 11 oktober de Warmtepompen In-
novatieroute waar beursbezoekers gra-
tis aan deel kunnen nemen. Tijdens een 
route van anderhalf uur geven experts 

daarbij een korte toelichting op actuele 
ontwikkelingen. Die activiteit sluit per-
fect aan op het congres. Beursbezoe-
kers kunnen op een van de genoemde 
dagen meelopen om snel informatie op 
te pikken, en op 10 oktober voor ver-
dieping en uitgebreide praktijkvoor-
beelden het congres bezoeken. Verder 
is het natuurlijk mogelijk om op woens-
dagochtend de beursvloer te bezoeken 
om meteen daarna deel te nemen aan 
het congres dat letterlijk ‘een deur ver-
der’ plaatsvindt.” 

Wanneer zijn jullie als organisatie  
tevreden?
“Uiteraard willen we graag dat deelne-

mers kennis en informatie opdoen waar 
ze nu hun eigen professionele praktijk 
mee verder kunnen. Daarbij willen we 
bezoekers ook nieuwe invalshoeken 
bieden, en voor zover nodig een aantal 
misverstanden uit de weg helpen.
Minstens zo belangrijk is dat bezoekers 
zich na afloop geïnspireerd voelen. In 
de sessies op het congres wordt zo veel 
mogelijk met praktijkvoorbeelden ge-
werkt, om te laten zien welke oplossin-
gen in de praktijk kunnen worden ge-
boden. Het belangrijkste is dat 
iedereen na afloop naar huis gaat met 
meer kennis, nieuwe ideeën en inspira-
tie voor nieuwe of al lopende projec-
ten.” WP
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Hoogleraar Anke van Hal: ‘draagvlak  
creëren voor de energietransitie’

Als plenair spreker op het congres spreekt Anke 
van Hal, hoogleraar Sustainable Building & Deve-
lopment, over een belangrijke ‘blinde vlek’ bij de 
energietransitie. Behalve techniek en politieke wil 
is volgens haar nog een derde factor van belang 
om ervoor te zorgen dat bewoners de warmte-
pomp omarmen en gasloos wonen als een grote 
stap vooruit zien: draagvlak. In een interview met 
bouwvakblad Cobouw (www.cobouw.nl) gebruikt 
Van Hal een citaat om het belang van draagvlak 
te illustreren. Het gaat om de volgende uitspraak: 
‘We gaan nu aan de slag met energiebesparing 
in de naoorlogse woningbouw; er is geld, we we-
ten hoe het moet, woningbouwverenigingen zijn 
er klaar voor.’ Opmerkelijk genoeg is dit geen passage uit het Klimaatakkoord, 
maar een tekst uit 1983. Volgens Van Hal geeft het aan dat er in de afgelopen 35 
jaar van alles is ontwikkeld, maar dat de gebouwde omgeving al veel duurzamer 
had kunnen zijn. De vraag die dat bij haar oproept is dan ook hoe het komt dat die 
verduurzaming zo traag verloopt en hoe het beter kan. De conclusie uit onderzoek 
dat ze hiernaar heeft uitgevoerd? Gebrek aan draagvlak onder bewoners. “Of je 
het nu hebt over de bouw van woningen of bedrijfsgebouwen: als je praat over 
duurzaamheid gaat het steevast over twee dingen: geld en techniek. Dáár lijkt alles 
om te draaien. Wat de bewoners en werknemers ervan vinden, is meestal secun-
dair. Geluk, daar krijgen we jeuk van”, zo stelt de hoogleraar in het interview met 
Cobouw. Om de milieuambities in de woningbouw tot een succes te maken, is het 
welbevinden van de bewoners zéér belangrijk en misschien wel doorslaggevend, 
blijkt volgens haar uit onderzoek in verschillende zogeheten ‘groene ecowijken’. 
Volgens Van Hal is er geen ‘one size fits all’-oplossing om dit te bereiken en daar-
mee draagvlek te creëren. Wel ontleent ze uit onderzoek naar bewonersgedrag 
een paar handvatten die kunnen helpen. Een voorbeeld daarvan is dat ook op on-
verwachte voordelen van warmtepompen kan worden gewezen. Zo worden sommi-
ge mensen blij van de gedachte dat een warmtepomp ook met vloerverwarming 
kan werken: “Dat betekent geen lelijke radiatoren meer, meer ruimte voor kasten, 
minder stof en, in de zomer, verkoeling. Die voordelen moet je beter over het voet-
licht brengen.” 
Op het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 gaat Anke van Hal uitvoerig op 
dit onderwerp in, onder andere aan de hand van nog meer voorbeelden.  

Meer informatie 
 
Het Nederlands Warmtepomp 
Congres 2018 wordt georgani-
seerd door Vakblad Warmte-
pompen en het Nederlands Plat-
form Warmtepompen (NPW).  
 
Locatie:  
‘1931 Congrescentrum’ 
Oude Engelenseweg 1  
‘s-Hertogenbosch

Datum en tijd:  
10 oktober 2018, 12.15 - 19.00

Programma en inschrijven:   
www.nederlandswarmtepomp-
congres.nl
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Bij gestapelde woningbouw zijn lucht/water-warmtepompen niet de meest logi-
sche keuze, mede omdat het lastig is een optimale opstelruimte voor de buiten-
units te vinden. In veruit de meeste gevallen wordt dan ook gekozen voor een 
bodembron met centrale of decentrale water/water-warmtepompen. Daarbij is 
een groot aantal varianten mogelijk, vertelt Coos Schouten, eigenaar van installa-
tiebedrijf Schouten Techniek. 

TEKST: BAS ROESTENBERG

Warmtepompen in hoogbouw: 

Uitdagingen en oplossingen

Voor de toepassing van water/water-
warmtepompen in hoogbouwprojecten 
zijn talloze varianten mogelijk. De be-
langrijkste verschillen zitten in de com-
plexiteit van het distributiesysteem, het 
energetisch rendement en de investe-
ringskosten. “Veel systemen die wij le-
veren gaan uit van een centrale warm-
tepomp met distributie door het hele 
pand”, vertelt Coos Schouten. 
“Die distributie kan afhankelijk van de 
situatie en de wens van de opdrachtge-
ver variëren van heel simpel tot uiterst 
complex. Complexere systemen bieden 
meestal meer mogelijkheden en een 
hogere energetische efficiëntie, maar ze 
brengen ook veel hogere investeringen 
met zich mee. En soms worden de mo-
gelijkheden beperkt door de bouwcon-
structie van een pand.”

2-PIJPSDISTRIBUTIE (HT)
Het meest eenvoudige distributiesys-
teem is een 2-pijps-oplossing met een 
centrale hoogtemperatuur-warmte-
pomp (HT) die water van 70 °C maakt. 
Dit water wordt door het hele pand ge-
distribueerd en vervolgens zowel voor 
tapwater als voor vloerverwarming ge-
bruikt. “Om aanvoerwater van 70 °C te 
gebruiken voor vloerverwarming, moet 
het worden gemengd met retourwa-
ter”, legt Schouten uit. “De vraag is 
daarbij waar je de mengregeling 
plaatst: in de tapwaterset of in het 
vloerverwarmingsdeel. Dit leidt vaak tot 
discussie, ook al is het prijsverschil maar 
een paar honderd euro. Overigens kan 
bij dit ontwerp ook worden gekozen 
voor hoogtemperatuur-verwarming via 

radiatoren, in plaats van laagtempera-
tuur-vloerverwarming. Bij bestaande 
bouw levert het een kostenbesparing 
op als bestaande radiatoren worden 
gebruikt. Een nadeel aan de keuze voor 
hoogtemperatuur-radiatorverwarming is 
wel dat daarmee de optie vervalt om 
koeling aan het ontwerp toe te voegen. 
Met laagtemperatuur-afgiftesystemen is 
dat vaak wel mogelijk.”

3,5-PIJPSDISTRIBUTIE (HT EN LT)
De HT-warmtepomp die in bovenstaand 
2-pijpssysteem wordt toegepast, heeft 
een lager rendement (SCOP) dan een 
laagtemperatuur-warmtepomp (LT) die 
water van 45 °C maakt. “Daarom kiezen 

we bij hoogbouw vaak voor een iets 
complexer 3,5-pijpsdistributiesysteem”, 
vertelt Schouten. “Daarbij wordt een 
centrale LT-warmtepomp gebruikt die 
45 °C levert voor vloerverwarming in de 
woningen. Naast die LT-warmtepomp 
plaatsen we dan een HT-warmtepomp 
of gasketel die dit water als ‘base 
boost’ doorverwarmd tot 70 °C voor 
gebruik als tapwater. Een LT-warmte-
pomp is aanzienlijk goedkoper dan een 
HT-variant. Doordat we in dit systeem 
een veel kleinere HT-warmtepomp of 
een gasketel bijplaatsen, scheelt dat in 
de kosten aan de opwekkingszijde.” De 
distributie bij een 3,5-pijpssysteem ver-
loopt via drie leidingen, waarvan er één 
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Aandachtspunten 
Bij de toepassing van warmtepompen in gestapelde woningbouw moet on-
geacht het gekozen ontwerp altijd op een aantal aandachtspunten worden 
gelet. De belangrijkste twee die Coos Schouten noemt, zijn systeemschei-
ding en systeemonderhoud. “Om met dat eerste punt te beginnen: zeker 
bij een omvangrijk distributienetwerk in hoogbouw van meer dan tien lagen 
is systeemscheiding van belang om thermische kortsluiting te voorkomen. 
Systeemscheiding kan in de distributie zelf worden verwerkt, maar daarvoor 
moet relatief veel techniek worden ingebouwd. Een alternatief hiervoor is 
scheiding in de afgiftesets. Dat is veel eenvoudiger te implementeren, maar 
het maakt de afgiftesets weer veel duurder. Per project moet dit soort af-
wegingen worden gemaakt.” 
Het andere aandachtspunt waar Schouten op wijst, is het belang van onder-
houd: “Grote collectieve systemen moeten altijd worden afgevuld met wa-
ter van goede kwaliteit, zodat appendages en andere systeemonderdelen 
niet vervuild raken en worden aangetast. Om dat laatste te voorkomen, is 
goed inregelwerk, regelmatige ontluchting en eventuele ontgassing nodig. 
Dat brengt wat kosten met zich mee, maar voorkomen is beter dan gene-
zen. Als een groot distributiesysteem vervuild raakt, levert dat enorme pro-
blemen op waarvan de oplossing een dure aangelegenheid is.” 
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een dubbelfunctie heeft: de HT-distri-
butie voor tapwater (70 °C) en LT-distri-
butie voor vloerverwarming (45 °C) 
hebben een gezamenlijke retourleiding. 
“Zo’n gezamenlijke retour leidt tot 
energievernietiging omdat je water met 
verschillende temperaturen mengt”, 
zegt Schouten, “maar bij een omvang-
rijk distributienet zorgt een extra retour-
leiding voor een forse kostenpost. 
Daardoor kan het toch lucratiever zijn 
om voor een gezamenlijke retour te kie-
zen.” 
Anders dan met een 2-pijpssysteem kan 
met een 3,5-pijpssysteem ook worden 
gekoeld. Als de centrale warmtepomp 
‘in koelbedrijf’ wordt gezet, kan koelwa-
ter via de LT-leiding worden gedistribu-
eerd. Op deze manier kan overigens 
niet gelijktijdig worden verwarmd en 
gekoeld. Alle appartementen in het 
complex worden dus ofwel gekoeld, of-
wel verwarmd. Op warme zomerdagen 
zorgt koeling voor bewonerscomfort, 
maar volgens Schouten heeft het nog 
een bijkomend voordeel: “Het koelen 
van woningen zorgt ook voor regenera-
tie van de bodembron, omdat er warm-
te in de bron terugkomt. Zo kan er 
worden bespaard op eventuele externe 
maatregelen die je moet treffen om de 
bron in balans te houden.” 

4,5-PIJPS (HT, LT, KOELING)
Met een 3,5-pijpssysteem is dus com-
fortkoeling mogelijk, maar daarbij moe-
ten alle appartementen gelijktijdig een 
koelvraag hebben. Schouten: “In de 
tussenseizoenen kan het echter weleens 
gebeuren dat sommige bewoners hun 

huis willen verwarmen, terwijl anderen 
behoefte hebben aan koeling. Door 
een extra koelleiding aan het zojuist 
besproken distributienet toe te voegen, 
wordt dit mogelijk en zijn gelijktijdige 
verwarming en koeling in een gebouw 
mogelijk.” 
Verder is het basisprincipe achter een 
4,5-pijpsontwerp gelijk aan dat van een 
3,5-pijpssysteem. Ook hier wordt uitge-
gaan van een centrale LT-warmtepomp 
met een ‘base boost’ voor tapwater. 

5,5-PIJPS (HT, LT, KOELING,  
GESCHEIDEN RETOUR) 
“Ook aan het 4,5-pijpssysteem kan nog 
een pijp worden toegevoegd”, stelt 
Schouten. “In tegenstelling tot alle vori-
ge varianten hebben we zo’n 5,5-pijps-
ontwerp zelf nog niet toegepast, mede 
omdat opdrachtgevers terug kunnen 
schrikken van de meerprijs.” 
Aan de aanvoerzijde is het 5,5-pijpssys-
teem gelijk aan een 4,5-pijpssysteem, 
maar de retourzijde steekt intelligenter 
in elkaar, legt hij uit: “Dankzij een extra 
retourleiding gaat het water op twee 
verschillende temperatuurniveaus terug 
naar de technische ruimte. Zo vermijd 
je het energieverlies dat optreedt bij 
een gezamenlijke HT/LT-retour. Het 
5,5-pijpsontwerp is energetisch het 
meest gunstige qua opwekking, zeker 
als je er een all-electric systeem zonder 
gasketel als ‘base boost’ van maakt. 
Het brengt echter ook de hoogste in-
vesteringskosten met zich mee, en zoals 
gezegd kan dat sommige opdrachtge-
vers afschrikken.”

‘SEMI-CENTRALE’ OPLOSSING 1: 
BOOSTERWARMTEPOMPEN
Een heel ander distributie-ontwerp gaat 
uit van een centrale LT-warmtepomp en 
individuele boosterwarmtepompen in 
de woningen. De centrale LT-warmte-
pomp voedt hierbij de vloerverwarming 
in de woningen, maar tegelijkertijd 
dient de laagtemperatuurwarmte ervan 
als bron voor de boosterwarmtepom-
pen die decentraal per woning warm-
tapwater maken en opslaan in een boi-
lervat. Een voordeel van dit ‘semi- 
centrale’ systeem, zoals Schouten het 
noemt, is dat het een minder complex 
distributiesysteem kent. In plaats van 
5,5-pijps gaat het om 2-pijps, of 3-pijps 
als er apart wordt gekoeld. 

‘SEMI-CENTRALE’ OPLOSSING 2: 
MULTIBOILER
Doordat nieuwbouwappartementen (of 
bestaande appartementen die van een 
nieuwe schil zijn voorzien) weinig ener-
gie gebruiken, levert een combiwarm-
tepomp van bijvoorbeeld 9 kilowatt ge-
noeg vermogen om vier woningen van 
warmte, koeling en warm tapwater te 
voorzien. Het is dus mogelijk om in een 
groot woongebouw drie of vier wonin-
gen aan te sluiten op één relatief kleine 

Opwekkingsrendement versus distributierendement

Het totaalrendement van een systeem wordt bepaald door het opwekkingsrendement en het distributierendement. Om 
een hoog opwekkingsrendement te verkrijgen is doorgaans een uitgebreide, complexe opwekinstallatie met scheiding van 
energiestromen op verschillende temperatuurniveaus nodig. Als het totaalrendement het belangrijkste criterium is, is een 
meerpijps-distributiesysteem de eerste keuze, omdat daarbij zowel in de aanvoer als de retour de warmtestromen geschei-
den blijven, en dus niet energetisch worden vermengd. “Bij zo’n systeem neemt echter wel het aantal pompen en de ge-
bruikte hoeveelheid pompenergie toe”, stelt Coos Schouten. “En ook het totaal aan warmteafgevend vermogen van alle 
distributieleidingen is hoger, als wordt uitgegaan van eenzelfde isolatiegraad als bij eenvoudiger distributiesystemen. Gros-
so modo kun je daaruit concluderen dat systemen met energiezuiniger opwekking (dus de meerpijpssystemen) hogere dis-
tributieverliezen hebben. Zeker nu de warmtebehoefte van moderne, goed geïsoleerde gebouwen afneemt, komt het ac-
cent meer op distributieverliezen te liggen dan bij gebouwen met een hoge energievraag.”  
Volgens Schouten is er overigens wel een uitzondering op deze ‘regel’: “Een systeem waarbij iedere woningen een eigen, 
individuele combiwarmtepomp heeft, scoort goed qua energetisch rendement aan de opwekkingskant, en kent tegelijker-
tijd een laag distributieverlies.” Al met al verwacht Schouten dat bij hoogbouwprojecten steeds meer aandacht op het dis-
tributiesysteem wordt gericht: “Warmtepompen en aanverwante systemen worden doorontwikkeld en zorgen voor steeds 
betere opwekkingsrendementen. De komende tijd verwacht ik daardoor toenemende aandacht voor het minimaliseren van 
distributieverliezen.”

‘Ook aan het 
4,5-pijpssysteem kan 
nog een pijp worden 
toegevoegd’
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semicentrale warmtepomp. Schouten: 
“In een vierlaags woongebouw bete-
kent het dat in iedere woonkolom de 
warmtepomp op de begane grond 
staat, om de vier erboven gelegen wo-
ningen te voeden. Als een gebouw veel 
meer etages telt, komt de volgende 
warmtepomp op de vijfde etage te 
staan, om de woningen daarboven te 
voeden, enzovoort.” 
De warmtepomp heeft nu een dubbele 
functie: hij maakt warm tapwater en 
zorgt voor vloerverwarming. Daarom 
worden de tapwaterboilers in de wonin-
gen ’s nachts gevoed, zodat de warmte-
pomp overdag kan worden ingezet 
voor vloerverwarming. “Dat kan een 
wat onhandige situatie opleveren”, legt 
Schouten uit. “Als verschillende gezins-
leden ’s morgens achter elkaar dou-
chen, bestaat de kans dat de boiler 
leeg raakt. Een volgend gezinslid moet 
dan op een knop drukken en even 
wachten tot de warmtelevering voor 

vloerverwarming wordt onderbroken, 
zodat de warmtepomp de boiler op-
nieuw kan laden.” 
Een andere kanttekening bij dit ont-
werp is volgens hem dat het eenvoudi-
ger lijkt dan het is: “De distributie door 
het pand wordt al snel akelig complex. 
Tussen de semi-centrale warmtepomp 
en iedere woning lopen leidingen voor 
ruimteververwarming, koeling, warm-
tapwater, koudwatervoeding en de re-
touren, en dan is er nog het leidingwerk 
tussen de warmtepomp en de open of 
gesloten bodemwisselaar. Alles bij el-
kaar praat je bij hoogbouw over een 
8-pijpsdistributiesysteem. Die hoeveel-
heid leidingwerk heeft natuurlijk conse-
quenties, zowel met betrekking tot de 
investeringskosten, als voor de bouw-
technische inpassing ervan.”

INDIVIDUELE COMBIWARMTEPOMP
Als alternatief voor die complexe distri-
butiesystemen met 5 of 8 pijpen noemt 

Schouten tot slot nog het alternatief van 
individuele combiwarmtepompen voor 
verwarming en tapwater. “De distributie 
door het pand is daarbij heel eenvoudig: 
vanuit elke woning lopen nog maar 2 
pijpen naar de bodemwisselaar; een 
voor warm, en een voor koel water. En 
een voordeel voor bewoners is dat ze 
individueel voor verwarming of koeling 
kunnen kiezen. Bij het zojuist besproken 
‘multiboiler’-systeem wordt per vier wo-
ningen verwarmd of gekoeld. Het ge-
beurt niet vaak dat de ene bewoner een 
war        mtevraag heeft terwijl zijn bo-
venbuurman wil koelen, maar toch zien 
sommige mensen individuele keuzevrij-
heid als een voordeel. Nadeel aan de 
individuele oplossing is wel dat je, met 
een warmtepomp, boilervat en wat lei-
dingwerk, vrij veel techniek in een tech-
nische ruimte van meestal beperkte 
omvang installeert. Dat maakt dat deze 
oplossing vooral in kleinere appartemen-
ten niet altijd mogelijk is.” WP  
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Langzaam maar zeker bewegen we toe naar een all-electric maatschappij.  
Dat gebeurt mede door aansprekende projecten die het vliegwiel in werking zet-
ten. Tijdens het congres ‘Boat to All-Electric’ van Alklima/Mitsubishi Electric  
passeerden afgelopen zomer enkele voorbeelden de revue. Bovendien werd een 
stip op de horizon gezet.

TEKST: MARTIJN LOUWS & UKO REINDERS

Varend congres over  
de energietransitie 
Diederik Samson: “Gas is eigenlijk heel suf”

met elkaar kunnen communiceren over 
een bepaald onderwerp dat ze belang-
rijk vinden. Bijvoorbeeld de verduurza-
ming van woningen.”  
 
‘SNEEUWBALEFFECT’
Doorgaans zorgt interactie binnen een 
community volgens Bakas voor een 
sneeuwbaleffect, aangezien mensen af-
komen op mensen. Interactie trekt in-
teractie aan. Als websitebezoekers bij-
voorbeeld merken dat er veel interactie 

De komende 50 jaar zullen er meer ver-
anderingen plaatsvinden dan in de af-
gelopen 500 jaar bij elkaar, verzekert 
trendwatcher Adjiedj Bakas. Hij houdt 
als eerste spreker op het event de men-
sen in de zaal voor dat ze moeten blij-
ven innoveren. “Laat je niet afschrikken, 
zet door. En neem stagiaires aan, jonge 
mensen die zaken ter discussie durven 
te stellen. Dat werkt vernieuwing in de 
hand.” Bakas vindt dat naast de focus 
op innovatie ook slimmer moet worden 

gecommuniceerd in de bouw. “Mijn ei-
gen huis is recent gebouwd, als onder-
deel van een nieuwbouwproject in Al-
mere. Mooi gebouwd, goed geïsoleerd, 
fantastisch wonen. Maar ik weet niet 
wie het huis heeft gebouwd. Ik heb 
geen idee.” Bakas wil er maar mee zeg-
gen dat er meer moet worden gespro-
ken over voorbeeldprojecten. “Bedrij-
ven kunnen stimuleren dat er positief 
over ze wordt gepraat. Creëer commu-
nities, online omgevingen waar mensen 

Met het ‘Boat to all electric-event’ wil Alklima/Mitsubishi Electric de relatie met zijn klanten verstevigen en de boodschap  

van het bedrijf uitdragen.
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optreedt binnen een omgeving, wor-
den ze vaak vanzelf aangestoken om 
ook gezellig mee te doen, is de ge-
dachte. “Zo worden mensen ambassa-
deur van een bedrijf. Ze zijn enthousiast 
en praten over je.” Bakas ondersteunt 
het met een voorbeeld. “Alklima imple-
menteert duurzame klimaatsystemen in 
huizen, iets dat over het algemeen 
zorgt voor een lagere energierekening. 
Daar zijn mensen enthousiast over. Als 
ze dat online delen met andere men-
sen, zorgt het ervoor dat meer mensen 
geïnteresseerd raken en wellicht ook 
overstappen op zo’n klimaatsysteem.” 
Bakas zegt dat de klimaatwereld sowie-
so moet beginnen bij de mensen die 
echt willen. “Begeleid die mensen, be-
trek ze bij nieuwe oplossingen. Kortom, 
organiseer het.” Hij is ervan overtuigd 
dat mensen minder moeten worden ge-
dwongen. “Nederland moet van het 
gas af. En waar beginnen we? Bij de 
kwetsbare groepen, de huurders of 
mensen die het gewoonweg niet kun-
nen betalen. Doe dat nou niet, begin 
juist bij de mensen die het leuk vinden 
en die het wel kunnen betalen. Zij zul-
len er ook zelf om vragen. Kom vervol-
gens met slimme systemen, systemen 
die goed werken en die voor enthousi-
asme zorgen.” 
 
ZAAGSEL OP DE VLOER
Diederik Samson, onderhandelaar voor 
het nieuwe nationale Klimaatakkoord, is 
het met Bakas eens. Samson heeft de 
opdracht om twee miljoen huizen voor 
2030 aardgasloos te krijgen. “Het gaat 
over communicatie, over overtuigen. Je 
moet aan bewoners kunnen uitleggen 
dat de rente op de lening voor de ver-
bouwing lager is dan de opbrengst die 

de verbouwing oplevert, zoals door be-
sparingen op de energierekening. Dan 
pas heb je een verhaal.” Nu gaat het 
daar nog vaak mis. “Mensen denken 
snel in problemen. Ze zien de investe-
ring, het zaagsel van de verbouwing op 
de vloer, ze moeten de zolder leegrui-
men. Dat zijn allemaal bomen op de 
weg dir ervoor zorgen dat verbouwing 
vaak wordt uitgesteld en het geld toch 
maar wordt uitgegeven aan de vakan-
tie.” Samson pleit voor een wijkgerichte 
aanpak, ook om dat er collectieve 
warmtenetten nodig zijn voor de transi-
tie. “De transitie is geen zaak van ‘ieder 
voor zich’. Als dat gebeurt, wordt het 
een zootje en stokt het proces.” Ook 
kan de overheid een steentje bijdragen 
om de transitie in gang te zetten, zegt 
de oud-PvdA-voorman. “Verhoog de 
belasting op gas en verlaag hem voor 
elektriciteit. Zeker bij een duurzame 
verbouwing naar all-electric gaan men-
sen dit merken, in positieve zin.” Sam-
son benadrukt ook dat er volop moge-
lijkheden zijn voor een transitie door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van 
aardwarmte. “Gas is eigenlijk heel suf. 
Met een vlam van meer dan 1.000 gra-
den Celsius verwarm je water tot wel 90 
graden Celsius, en daarmee verwarmen 
we onze huiskamer tot 20 graden Celsi-
us. Dat is in mijn ogen heel onzinnig en 
energetisch gezien een nogal merk-
waardige keuze.” Aardwarmte in de bo-
dem heeft ongeveer de temperatuur 
die je thuis nodig hebt, stelt Samson. 
“Het ligt dus veel meer voor de hand 
om daar gebruik van te maken. En nee, 
het hete water spuit hier niet uit de 
grond, zoals in IJsland. Maar er is veel 
potentie. Het ligt rustig op ons te wach-
ten, in bereikbare grondlagen.” Tuin-

ders in het Westland maken er al ge-
bruik van, voor de energievoorziening 
in hun kas. Samson: “De warmte kan via 
buizen ook naar huizen toe.” Voor be-
staande bouw is dat een prima oplos-
sing. Nieuwbouw en goed geïsoleerde 
huizen kunnen overstappen op elektri-

sche warmtepompen, aldus Samson. 
“Als die stroom van windmolens komt, 
of van zonnepanelen op het dak, is dat 
ook een volledig duurzame optie, zon-
der CO2-uitstoot.” “Maar”, zo vervolgt 
hij, “de warmtepomp moet goedkoper, 
stiller en effectiever worden. En boven-
dien kleiner. We wachten op de warm-
tepomp die past op de plek waar de 
cv-ketel nu hangt.”

NIET ZONDER SLAG OF STOOT
The Albus Amsterdam is al van het gas 
af, het hotel is volledig CO2-neutraal. 
De kamers worden verwarmd of ge-
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‘In een duurzaam  
hotel wil je eigenlijk 
geen airco’s. Toch 
moet dit wel, je wilt 
gasten een prettig 
verblijf bieden.’

Trendwatcher Adjiedj Bakas raadt de zaal aan om stagiaires aan te nemen. “Jonge  

mensen die zaken ter discussie durven te stellen, dat werkt vernieuwing in de hand.”

Diederik Samson: “Gas is suf. Met een 

vlam van meer dan 1.000 graden verwarm 

je water tot wel 90 graden Celsius. Daar-

mee verwarmen we onze huiskamer tot 20 

graden Celsius. Dat is in mijn ogen heel 

onzinnig, en energetisch gezien raar.”
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koeld zonder dat daarbij CO2 wordt uit-
gestoten, vertelt eigenaar Taco van der 
Meer. Het was een transitie die volgens 
hem niet zonder slag op stoot verliep: 
“Na dertien vergunningaanvragen werd 
mijn plan eindelijk gehonoreerd door 
de gemeente Amsterdam.” Het steekt 
hem dat dit  zo lang moest duren: “Ge-
meenten willen dat er wordt verduur-
zaamd. Maar als puntje bij paaltje komt, 
gaat men toch moeilijk doen.” De ge-
meente heeft niet alleen voor vertra-
ging in de procedure gezorgd, maar 
stelde ook eisen die tot kostenverho-
gingen leidden. “Installaties mochten 
niet op het dak worden geplaatst in 
verband met het beschermd stadsge-
zicht van de hele Amsterdamse binnen-
stad”, zegt de hotelier. Van der Meer 
vond een oplossing door een groot 
deel van de warmtepompinstallatie niet 
op het dak maar inpandig te plaatsen. 
Om CO2-neutraal te worden, investeer-
de hij als eigenaar 1,4 miljoen euro in 
de complete verbouwing van het 75 ka-
mers tellende hotel. “In een duurzaam 
hotel wil je eigenlijk geen airco’s. Toch 
ontkom je er niet aan, want je wilt je 
gasten een prettig verblijf bieden.” Het 
designhotel aan de Vijzelstraat ging 
met Alklima/Mitsubishi Electric in zee 
en koos daarbij voor een VRF-systeem. 
Dit levert een energiebesparing op tot 
40 procent in vergelijking met een gas-
gestookte installatie, onder meer om-
dat de airco’s onderling energie uitwis-
selen. “Dat laatst is prima mogelijk bij 
ons. Bij 20 graden Celsius buitentem-
peratuur wil een Braziliaanse gast het 
vaak wat warmer op zijn kamer hebben, 
en een gast uit IJsland juist wat koeler. 

Pas na de uitwisseling van warmte en 
koeling biedt het systeem waar nodig 
ondersteuning.” Ook het water van het 
hotel wordt duurzaam opgewarmd. 
“Warm tapwater is belangrijk, want in 
alle 75 hotelkamers moeten gasten te-
gelijk kunnen douchen. Daarvoor zijn 
we voorzien van een CO2-hoogtempe-
ratuurwarmtepomp.” Van der Meer 
heeft zijn energierekening flink zien te-
ruglopen het afgelopen jaar. Op een 
investering van 65.000 euro bespaart hij 
10.000 euro. “De terugverdientijd is 
dus zes en half jaar. Wel heb ik wat ex-
tra kosten, zo’n 3.500 euro, omdat alle 
kamers nu zijn voorzien van een airco.” 
 
TECHNIEK IS ER
Ook all-electric professionals Rudy Gre-
vers en Martijn van Leerdam, beiden 
werkzaam voor Alklima, presenteerden 
op het event succesvoorbeelden in de 
woningbouw en utiliteit. “De techniek is 

er. Daar hoeven we niet op te wachten. 
Neem het voorbeeld van The Albus: 
verwarmen, koelen en warm tapwater 
met één all-electric-systeem. Het kan 
tegenwoordig”, zegt Grevers. Hij vindt 
dat er niet te veel naar alleen de inves-
tering moet worden gekeken. “Kijk ook 
naar wat het oplevert. In de utiliteits-
bouw zijn we al veertig jaar bezig met 
VRF-systemen. Die werden in eerste in-
stantie echt niet geplaatst omdat ze 
subsidie kregen. Er werd voor gekozen 
om het comfort te verhogen.” Van Leer-
dam ziet daarin overigens wel verande-
ring. “In distributiecentra werden de 
kantoren al verwarmd met een VRF-sys-
teem, maar de opslaghallen niet. Door 
de hang naar duurzame gebouwen, on-
der meer gevoed door de wens van 
BREAAM-certificering, zien we dat dis-
tributiecentra er ook voor kiezen om de 
hallen, en daarmee het pand als ge-
heel, met VRF te verwamen en te koe-
len. Daarbij wordt het dak bekleed met 
zonnepanelen. Dat is echt een trend.”  
Grevers ziet daarnaast veel ontwikkelin 
gen met betrekking tot de warmte-
pomp. “De overgang van oude naar 
nieuwe buitendelen bijvoorbeeld. Die 
nieuwe buitendelen zijn veel stiller. Als 
een wereldwijdspeler als Mitsubishi Elec-
tric zich vastbijt in een thema, dan zorgt 
dat voor verandering. Er is in Nederland 
behoefte aan stillere buitendelen, en die 
zijn er nu.” Wat maakt dit duidelijk? “Wij 
geloven in de kracht van innovatie. Door 
R&D toe te voegen aan productontwik-
keling worden stappen voorwaarts ge-
zet”. Er is echter nog een hele weg te 
gaan om tot een all-electric maatschap-
pij te komen, beseft Grevers. “Vooral bij 
de bestaande bouw ligt nog een grote 
uitdaging.” WP

Rudy Grevers en Martijn van Leerdam, beiden werkzaam bij Alklima, presenteerden op 

het event tal van succesvoorbeelden in de woningbouw en utiliteit. “In de utiliteitsbouw 

zijn we al veertig jaar bezig met VRF-systemen.”

De rondvaart door de Amsterdamse grachten leidde langs diverse panden met  

Mitsubishi Electric-installaties.



Met het assortiment warmtepompen creëert  

WOLF een nieuwe efficiëntie-klasse. De WOLF  

warmtepompen staan garant voor comfort en  

energiebesparing. Speciaal voor beperkte ruimtes 

heeft WOLF een modulair warmtepompcentrum CHC  

ontwikkeld, met geïntegreerde warmwatertank. Met  

het woonhuisventilatiesysteem van WOLF kan  

het warmtepompcentrum worden aangevuld tot  

een complete woonhuistechniekcentrale, nog steeds 

met minimale ruimtevereisten. 

 

Meer te weten komen over het warmtepompcentrum?  

Kijk op WWW.WOLF.EU. 

VOLLEDIG OP MIJ  
AFGESTEMD BETEKENT 
VOOR MIJ: EENVOUD  
IN INSTALLATIE  
EN ONDERHOUD.
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Orcon heeft een nieuw balansventilatiesysteem voor woningen op de markt ge-
bracht. Het product, dat goed combineert met een lucht/lucht-warmtepomp, is 
door het Veenendaalse bedrijf zelf ontwikkeld. Verschillende ontwerpers werkten 
daarbij samen. Zij geven een inkijk in dat proces, waarbij ambitieuze basisuit-
gangspunten zoals energiezuinig, geluidsarm en gemak voor zowel gebruikers als 
installateurs leidend waren.

TEKST: UKO REINDERS

Ambitieuze doelen nieuw  
balansventilatiesysteem
Ontwerpers over het ontwikkelingsproces 

De nieuwe HRC-300/400 EcoMax en MaxComfort werd begin dit jaar al in Veenendaal aan de klanten gepresenteerd.
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Op het eerste gezicht verschilt het ui-
terlijk van de nieuwe telgen van de Or-
con-ventilatiesystemen - de HRC-
300/400 EcoMax en MaxComfort - niet 
veel van dat van andere toestellen. En 
ook van binnen doen de balansventila-
tiesystemen met warmteterugwinning 
wat andere gelijksoortige apparaten 
doen. Als je echter wat verder kijkt, zijn 
er wel degelijk verschillen. Die zijn 
mede het gevolg van het ontwerppro-
ces, waarin verschillende uitgangspun-
ten werden geformuleerd van waaruit 
de ontwerpers aan de slag gingen. 
Die uitgangspunten lopen volgens San-
der Bruis, manager productontwikkeling 
bij Orcon, voor de verschillende doel-
groepen uiteen. “Eindgebruikers willen 
gezonde lucht, een laag geluidsniveau 
en een laag energiegebruik. Installa-
teurs willen het systeem gemakkelijk 
kunnen installeren, adviseurs willen met 
het apparaat scoren in de regelgeving, 
en de groothandels willen goede specs 
en een aantrekkelijk smoelwerk om zo 
veel mogelijk toestellen te verkopen.” 
Voor het ontwerp is het Delftse MMID 
in de arm genomen. Ontwikkelaar Je-
roen Omen was namens dit bureau bij 
de het ontwerpteam betrokken. Vol-
gens hem is goede samenwerking een 
belangrijk uitgangspunt om tot een 
goed ontwerp te komen. Maar er moet 
ook een spanningsveld zijn, waarbij ie-
der teamlid voor zijn of haar aandachts-
gebieden opkomt. De belangen kun-
nen daarbij tegenstrijdig zijn, zoals 
design versus productiekosten, en af-
metingen en productiekosten versus 
energiegebruik. Uiteindelijk moet die 
‘strijd’ tot het meest perfecte compro-
mis leiden.

ONE PRODUCT FITS ALL
Een belangrijk uitgangspunt waarmee 
het team aan de slag ging, is installatie-
gemak. Onder het motto ‘one product 
fi ts all’ moet de kast overal, dus ook in 
kleine onhandige ruimtes, goed te 
plaatsen zijn. Voordeel voor installa-
teurs is dat ze niet allerlei modellen op 
voorraad hoeven te nemen en met 
maar één toestel naar de klant kunnen. 
Het ontwerpteam heeft daarvoor geke-
ken naar de plaatsing van ventilatiekas-
ten in huizen. Het model moest zo wor-
den ontworpen dat het op de meest 
onhandige plekken niet alleen plaats-
baar is, maar ook dat de luchtkanalen 
leidingen goed zijn aan te sluiten. 
Omen zag namelijk dat ruimtegebrek 

veel bochten in luchtkanalen tot gevolg 
kan hebben, omdat ze nodig zijn om 
een traditionele kast aan te sluiten. 
“Dat wilden we voorkomen, want dit 
soort aanpassingen zorgt voor onnodig 
energiegebruik voor luchtverplaatsing.”
Een ander uitgangspunt van het ont-
werp was dat het toestel gemakkelijk 
moet zijn te assembleren. Dat is be-
langrijk omdat de assemblage via de 
sociale werkvoorziening plaatsvindt. De 

producten moeten verder recyclebaar 
zijn en meteen van zo veel mogelijk ge-
recycled materiaal zijn gemaakt. Uit  
duurzaamheidsoogpunt is ook niet ge-
kozen voor een LCD-scherm, want 
daarin zitten de schadelijkste stoffen. 

HERKENBAAR SMOELWERK
Qua uiterlijk was het belangrijk dat het 
toestel een herkenbare Orcon-smoel 
moet hebben. En ook dat bijvoorbeeld 
de gebruiksaanwijzing op een vaste 
plek is te vinden. Qua effi ciëntie ging 
Orcon voor de hoogste EPC-normen. 

Daarvoor zijn ruime luchtkanalen nodig. 
Om die reden zijn eerst de kanalen ge-
maakt en is vervolgens de rest van het 
toestel samengesteld. 
Het ontwerpproces ging anderhalf jaar 
geleden van start, met een productcon-
cept als eerste tussenstap. Vervolgens 
werden de details uitgewerkt, wat leid-
de tot vijf prototypes. Een daarvan 
bleek veruit het beste, en dat is dus uit-
gekozen. “Opvallend daaraan zijn de 
acht kanaalaansluitpunten. Daarvan 
worden er vier gebruikt; de overgeble-
ven gaten worden met een dop afge-
sloten”, aldus Manon Duijn, de product 
development engineer bij Orcon die 
meewerkte aan het ontwerp. Wat ver-
der opvalt is dat de voor- en achterkant 
van de behuizing kan worden omgewis-
seld, wat net als de aansluitpunten voor 
fl exibiliteit in plaatsing zorgt. Voor het 
voorpaneel kan afhankelijk van smaak 
voor verschillende opties worden geko-
zen: glas voor een chique uitstraling en 
bamboe voor een milieuvriendelijke. 
“En met karton kan voor een eigen 
print worden gekozen”, zegt Duijn. 
De behuizing is gemaakt van het kunst-
stofmateriaal EPP. Hiervoor is niet al-
leen gekozen vanwege gunstige mate-
riaaleigenschappen als stevigheid, 
thermische isolatie en gewicht, maar 
ook vanwege de relatief lage kosten. In 
een display worden mededelingen ge-
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De uitgangspunten 
lopen voor de 
verschillende doel-
groepen uiteen

Het balansventilatiesysteem in een woonhuis.
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geven via knipperen of een oranje led 
als het filter moet worden vervangen. 
Opvallend aan de voorkant van de kast 
zijn de filtergrepen. Hiervoor is bewust 
gekozen. Ze nodigen gebruikers als het 
ware uit om de filters op tijd te vervan-
gen en zorgen ervoor dat ze gemakke-
lijk kunnen worden teruggeplaatst.

DE BINNENKANT
De doelstellingen voor de binnenkant, 
oftewel de prestaties van de HRC-
300/400 EcoMax en MaxComfort, wa-
ren een laag energiegebruik en een ge-
luidarme werking. Daarbij kan volgens 
Bruis met een laag toerental van de 
ventilator veel bereikt worden. Met an-
dere woorden: met zo min mogelijk 
toeren zo veel mogelijk lucht verplaat-
sen. Daarvoor moet het aantal bochten 
in de kanalen worden beperkt. Ook het 
beperken van drukopbouw in de wisse-
laar verlaagt het geluidsniveau. Het 

zorgt ervoor dat minder vermogen no-
dig is en de ventilator op een lager toe-
rental hoeft te draaien.
Een constant luchtvolume is een ander 
punt waar in het ontwerp veel aandacht 
aan is besteed. Daarvoor zijn verschil-
lende opties de revue gepasseerd, 
waarbij werd gekeken naar regelingen 

op basis van druk- en temperatuursen-
soren. “Die haalden het niet. Uiteinde-
lijk hebben we gekozen voor de scroll-
ventilatoren van ebm papst, die tot 1 
procent nauwkeurig voor de juiste 
luchtvolumes kunnen zorgen. Vergele-
ken bij andere ventilatoren zijn ze 30 
procent efficiënter op basis van een 

goede balans tussen de ingaande en 
uitgaande lucht”, aldus Bruis. 

RONDJE FABRIKANTEN
Bij de keuze voor de warmtewisselaar 
maakten de ontwerpers een rondje 
langs fabrikanten. Vanwege het thermi-
sche rendement kwam de uitgekozen 
wisselaar van Recair uiteindelijk als bes-
te uit de bus. Het systeem is voorzien 
van een revolutionaire volledige bypass 
die modulerend is. Wat betreft de filters 
is gekozen voor hoogwaardige Coarse 
65 procent (G4) en ePM1 70 procent 
(F7) types. Het systeem zit verder vol 
sensoren en regelingen om het binnen-
klimaat van een woning te optimalise-
ren en automatisch te regelen. En daar-
bij helpt het dat alles draadloos op 
afstand is te regelen. Dat geldt ook 
voor het inregelen, dat normaal gespro-
ken veel tijd kost en foutgevoelig is. 
“Dit hebben we zo simpel mogelijk ge-
maakt”, zegt Bruis. Terwijl het nieuwe 
Orcon-ventilatiesysteem 300/400 Eco-
Max en MaxComfort eerder dit jaar al 
op beurzen was te zien en op relatieda-
gen die bij het bedrijf in Veenendaal 
werden georganiseerd, was het ontwik-
kelproces nog niet helemaal afgerond. 
Inmiddels is dat wel het geval en wordt 
het toestel in oktober op de markt ge-
bracht. Daarna volgen zwaardere ver-
sies en wordt er verder ontwikkeld om 
het toestel beter te laten ‘samenwer-
ken’ met andere apparaten (Internet Of 
Things). In 2021 introduceert het bedrijf 
een circulair terugnameprogramma én 
het gebruik van biomaterialen. WP

Kenmerken HRC-400 EcoMax
• Capaciteit 400 m3/h bij 200Pa
• Thermisch rendement van 99,7% (NEN 5138)
• Opgenomen vermogen 40,4 Watt (Nominaal volgens NEN 5138)
• Standaard F7/G4-filters (ISO ePM1 ≥65% en ISO Coarse ≥65%)

Kenmerken HRC-300 EcoMax
• Capaciteit 300 m3/h bij 200Pa
• Thermisch rendement van 99,3% (NEN 5138)
• Opgenomen vermogen, 26,7 Watt (Nominaal volgens NEN 5138) NL
• Standaard F7/G4-filters (ISO ePM1 ≥65% en ISO Coarse ≥65%)

Met zo min mogelijk 
toeren zo veel moge-
lijk lucht verplaatsen

Voor het installatiegemak kunnen luchtkanalen op verschillende plaatsen wor-

den aangesloten.

De ebm papst-scrollventilatoren kunnen tot op 1 pro-

cent nauwkeurig voor de juiste luchtvolumes zorgen.



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

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

AQUAREA MONO-BLOC
ALLES IN EEN BUITENUNIT

AQUAREA
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Linthorst Techniek heeft in eigen be-
heer een hoogtemperatuur-warmte-
pomp ontwikkeld die voor grotere ver-
warmingsinstallaties als één-op-één 
vervanger voor de gasketel kan dienen. 
De ontwikkeling was al in 2010 in gang 
gezet, zo vertelt directeur Gijs Linthorst. 
“Isoleren heeft veel impact voor bewo-

met een warmtepomp die 68 °C kon 
halen. Linthorst: “In het begin hebben 
we gefocust op tapwaterbereiding van 
65 °C met een warmtepomp voor 68 
°C. Maar we halen nu al 80 °C. Het is 
heel hard gegaan de afgelopen jaren.” 
Op zijn website noemt Linthorst de 
warmtepomp nog TT68, maar in een re-
cent woningbouwproject in Leiden 
moet het apparaat dus eigenlijk TT80 
heten, verklaart Linthorst.
Eerst zette Linthorst de TT68 in bij 
nieuwbouwhotels van Van der Valk, 
waar een hoge temperatuur vereist is 
voor het tapwatercirculatienet. Al snel 
kwamen ook bestaande gebouwen in 
beeld, zoals twee flatgebouwen en een 
woonzorgcentrum in Leiden. Twee 
warmtepompen met in totaal 1,5 MW 
vermogen zijn daar aan het bestaande 
afgiftesysteem gekoppeld. Aan de ge-
bouwen vonden geen bouwkundige 
aanpassingen plaats. Een gasketel is 
blijven staan voor de winterse piek-
vraag. De nieuwe installatie vergde een 
investering van zo’n vijfduizend euro.
www.linthorsttechniek.nl

ners en voor relatief nieuwe gebouwen 
is het niet nodig. We zochten naar een 
warmtepomp met een hoog rende-
ment, zodat je het bestaande afgifte-
systeem kunt laten voor wat het is en in 
één keer naar elektrisch kunt overstap-
pen.” In eerste instantie ging de eigen 
R&D-afdeling van Linthorst aan de slag 

Vaillant heeft de naar eigen zeggen 
‘zeer stille en efficiënte’ aroTHERM split 
op de markt gebracht. De aroTHERM-
splitwarmtepomp heeft energielabel 
AA+ voor verwarmen, label A voor tap-
water en is voorzien van een moderne 
compressor met invertertechniek. De 
warmtepomp is inmiddels leverbaar in 
vermogens van 3, 5 en 7 kW. Binnen-
kort worden hier vermogens van 10 en 
12 kW aan toegevoegd. 

beheer op afstand mogelijk, waardoor 
de installateur de consument direct op 
afstand kan helpen en hem goed voor-
bereid bezoekt.
www.vaillant.nl

De buitenunit van de aroTHERM split 
heeft een stille werking. Het Sound Safe 
System minimaliseert geluid en trillin-
gen, waardoor de warmtepomp ook in 
rijtjeswoningen kan worden toegepast, 
stelt Vaillant. Door het brede modula-
tiebereik van het nieuwe invertersys-
teem heeft de stille warmtepomp ook 
bij een luchttemperatuur van -7 °C nog 
een constant vermogen. Zelfs tot een 
buitentemperatuur van -20 °C is er een 
optimaal vermogen. De aroTHERM split 
heeft geen watervoerende delen in de 
buitenlucht die anders mogelijk kunnen 
bevriezen; ze hoeven dus ook niet 
warm te worden gehouden als de 
warmtepomp uitstaat. Alle losse com-
ponenten zijn eenvoudig te installeren.
De onderdelen van de aroTHERM split 
zijn bovendien eenvoudig bereikbaar 
en goed te reinigen. De binnenunit is 
voorzien van een duidelijk full-tekst dis-
play met een uitgebreid diagnose- en 
servicemenu waarmee onderdelen af-
zonderlijk zijn te testen. Door de VR 
920-communicatiemodule is bovendien 

Hoogtemperatuur-warmtepomp voor bestaande gebouwen

Vaillant introduceert aroTHERM-splitwarmtepomp
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Radson brengt een nieuwe radiator op 
de markt. Deze Ulow-E2 radiator met 
zowel stralingswarmte als convectie 
(door middel van geïntegreerde ventila-
toren) biedt volgens de fabrikant ook 
bij de allerlaagste temperatuurregimes 
het gewenste warmtecomfort. Dit 
maakt de radiator een geschikt afgifte-
systeem voor warmtepompen. Een 
warmtepomp genereert een lage tem-
peratuur (bijvoorbeeld regime  
35/30 °C). Dat maakt traditionele radia-
toren ongeschikt om ruimtes te verwar-
men. De Ulow-E2 is een ultralaagtem-
peratuur-radiator die volgens fabrikant 
Radson op ‘35/30’ wél voldoende 
warmtecomfort garandeert. Het ‘sum-
mer breeze effect’ zorgt voor circulatie 
van frisse lucht. Daarmee kan de radia-
tor in de zomer ook verkoeling geven.
Met de Ulow-E2 is het volgens Radson 
mogelijk om met één temperatuurregi-
me de vloerverwarming met radiatoren 
te combineren. Voordelen hiervan zijn 
volgens Radson de flexibiliteit en reac-
tiesnelheid van een radiator en het 
comfort van de vloerverwarming. Bo-
vendien betekent dit voor de installa-
teur een hoger installatiegemak en voor 
de gebruiker een minder hoge investe-
ring in de hydraulische installatie.
Ook bij renovaties ziet Radson kansen 
voor de Ulow-E2. ‘Verbouwers die hun 
ketel wilden vervangen door een warm-
tepomp werden vaak geremd door de 
aanwezige hoogtemperatuur-radiato-
ren. Deze vereisten immers een extra 

Denk bijvoorbeeld aan de slaapkamer, 
daar is geen constante verwarming no-
dig. Maar voor een student die er graag 
wil studeren is het natuurlijk wel handig 
om de ruimte naar wens te kunnen ver-
warmen. Een radiator is dan vaak meer 
geschikt.
De Ulow-E2 kan op zichzelf in de ruimte 
functioneren. Daarvoor zijn er drie set-
tings: standby, comfort en boost. Wan-
neer de temperatuurvraag hoog is, 
schakelen de ventilatoren in. Wanneer 
de gevraagde temperatuur langzaam 
maar zeker wordt bereikt, neemt het 
vermogen automatisch af. Daarboven-
op kan optioneel worden gekozen voor 
een ruimtethermostaat.
www.radson.com/nl

ketel of split-unit om het verschil in 
temperatuurregimes op te vangen. Wie 
de bestaande radiatoren vervangt door 
de nieuwe Ulow-E2 radiatoren kan deze 
stap overslaan én voor de warmtepomp 
kiezen, zonder meer’, zo valt te lezen in 
een artikel van de fabrikant. 
Een woning kan men niet zien als één 
zone met overal dezelfde verwarmings-
behoefte. Integendeel, de vraag naar 
warmte is afhankelijk van zowel de 
ruimte als van de aanwezige gebruikers. 
Radson adviseert daarom om na te 
denken over totaaloplossingen met be-
trekking tot binnenshuis-verwarming. 
Vloerverwarming is in combinatie met 
hernieuwbare energie bijvoorbeeld 
vaak een efficiënte en comfortabele op-
lossing, maar niet per sé in elke ruimte. 

Van 9 tot en met 11 oktober neemt 
NIBE in ’s-Hertogenbosch deel aan de 
vakbeurs Energie 2018. Op stand 
D.044 toont NIBE onder meer een 
nieuwe hoogrendement-boosterwarm-
tepomp voor decentrale warmtapwater-
bereiding. Daarnaast wordt voor toe-
passing in individuele woningen en 
appartementen veel aandacht besteed 
aan warmtepompen voor gasloze 
nieuwbouw, (hybride) oplossingen voor 
bestaande bouw én twee innovatieve 
bron- en bufferconcepten.
Een van de producten die het bedrijf in 
Den Bosch toont is de NIBE F730. Dit is 
een compleet uitgeruste ventilatielucht/

water-warmtepomp die volgens de fa-
brikant zeer efficiënt warmte uit ventila-
tielucht terugwint en omzet in bruikbare 
warmte voor cv-verwarming, ventilatie 
en de bereiding van warmtapwater in 
woningen en appartementen. De NIBE 
F730 kan snel worden geïnstalleerd en 
vergt slechts een beperkt vloeropper-
vlak (60 x 62 cm). Is de beschikbare 
hoogte beperkt, dan kan de warmte-
pomp worden opgedeeld in twee los 
naast elkaar te plaatsen delen.
Overige kenmerken van de F730:
• Alles-in-één unit voor mechanische 
ventilatie, cv-verwarming en warmtap-
water

NIBE toont ventilatielucht-warmtepomp op Vakbeurs Energie
• Ideaal voor all-electric systemen,  
zonder buitenunit of 
bodembron
• Toepasbaar tot  
5 kW benodigd  
cv-vermogen
•  Hoog rendement 
(SCOP: 4,5): A+++ 
pakketlabel voor cv 
(35 °C)
•  ISDE-subsidie:  
€ 1.700,-
www.nibenl.eu

Nieuwe radiator voor verwarming op lage temperaturen 
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Richard van der Lei
directeur Koelvisie in Drachten

Geluidsoverlast door warmtepompen wordt in de media opeens als een groot probleem ge-
zien. Dat is jammer, want als je van tevoren goed nadenkt hoe en waar je een warmtepomp 
plaatst, hoeft geluid geen issue te zijn. Dat weten wij uit ervaring. Sinds 2007 hebben we een 
paar honderd warmtepompen geplaatst bij woonhuizen, en we hebben nooit klachten over het 
geluid gehad.
 
Er zijn tal van mogelijkheden om geluidsoverlast te voorkomen. Je kunt het geluid dempen met 
geluidsschermen en met een omkasting. En zorg bij plaatsing op een dak of een gevel, voor 
een ondergrond met massa van bijvoorbeeld beton of steen. Hout zorgt voor resonantie, waar-
bij het geluid de woning ingaat. Bij een ondergrond met massa heb je daar geen last van. Het 
buitendeel moet zo ver mogelijk van het huis of terras worden geplaatst. Maar zorg er ook voor 
dat de buren geen last van het geluid krijgen. Als er een beperkte ruimte buiten is en de warm-
tepomp toch dicht bij het huis of terras moet worden geplaatst, is extra goede afscherming van 
het geluid nodig. 

De commotie over het geluid van warmtepompen is het gevolg van installateurs die met te wei-
nig kennis op pad gaan. Ze zijn zich niet altijd bewust van de gevolgen. Dat is niet alleen ver-
velend voor de klanten en hun buren, maar ook voor andere installateurs die wel weten waar ze 
mee bezig zijn. Zonder rekening te houden met geluid kun je een installatie natuurlijk goedko-
per aanbieden. En zo een concurrent aftroeven die wel een gedegen voorstel heeft. 
 
Nu zorgen de inferieure installaties ook voor berichten over geluidsoverlast in de media. En ook 
daar hebben bedrijven die wel goed werk leveren last van. Dat is des te vervelender omdat ne-
gatief nieuws vaak lang blijft hangen. Dat er al tienduizenden warmtepompen draaien waarbij 
bewoners en buren geen geluidoverlast ondervinden, zie je niet terug in kranten of tv-program-
ma’s. 

Warmtepompen zijn natuurlijk nooit muisstil. Er zitten draaiende delen in en die maken altijd 
geluid. Net zoals dat bij een koelkast of vaatwasser het geval is. Maar aan het geluid van die 
twee apparaten zijn mensen gewend, en dat geldt nog niet voor de warmtepomp. Er zit duide-
lijk een psychische kant aan geluid, en het is een kwestie van wennen. Sommige mensen be-
ginnen nu al te klagen als ze een warmtepomp zien, zonder dat ze wat hebben gehoord. 

Toen we ruim tien jaar geleden met de installatie van warmtepompen begonnen, hebben we 
veel moeten leren. Ook over het voorkomen van geluidsoverlast. Toen stond de sector nog in 
de kinderschoenen. Inmiddels is er veel meer kennis. Laat installateurs daar gebruik van maken, 
dan komt alles goed. 

Klachten over geluid? 
Nooit gehad.
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#WARMTEPOMP #DEOPLOSSING
#GEBOUWDEOMGEVING 


