


Meer informatie: www.daikin.nl/altherma3

De nieuwe generatie Daikin Altherma 3

Krachtige prestaties – De 3e generatie Daikin Altherma laat u versteld 

staan door zijn prestaties, met een seizoensrendement van A+++ en een 

werkingsbereik tot -25 °C.

Gemakkelijke installatie – Het vloermodel neemt slechts een 

vloeroppervlak van 60 x 60 cm in beslag en is leverbaar in wit en 

zilvergrijs.

Eenvoudige bediening – De Daikin Altherma 3 kan volledig digitaal en 

op afstand worden bediend via een app of een ruimtethermostaat.

Een grote stap voorwaarts: 

de nieuwe norm voor 

warmtepompen



U
it de cijfers over 2017 blijkt dat er vorig jaar 

24.542 warmtepompen in Nederland zijn 

verkocht. Deze ‘cijfers’ zijn van de European 

Heat Pump Association (EHPA). Ik had ook de 

CBS-statistieken als bron kunnen nemen. Met 84.832 

verkochte warmtepompen in 2017 zou dat een specta-

culairdere opening voor deze tekst hebben opgeleverd. 

In de data van het CBS zijn echter ook airconditio-

ningssystemen opgenomen. Formeel kun je die als 

warmtepompen beschouwen; ze kunnen immers ook 

verwarmen. Maar omdat ze primair worden aange-

schaft om te koelen, vormen ze toch een te vreemde 

eend in de bijt.

Ten opzichte van 2016 werden volgens de EHPA vorig 

jaar 61 procent meer warmtepompen verkocht. Dat be-

tekent een toename met ruim 15.000 toestellen.  

Het jaar daarvoor verdubbelde de verkoop, wat dat 

betreft gaat het hard de afgelopen jaren. Maar de cijfers 

verbleken bij de miljoenen huizen die de overheid wil 

verduurzamen. Van de 24.542 verkochte warmte-

pompen in 2017 gingen er iets meer dan 22.000 naar 

woningbouwprojecten; de rest werd toegepast in de 

utiliteit. 

In hetzelfde jaar zijn er 62.000 nieuwbouwhuizen  

bijgekomen. Een snelle rekensom leert dat het aantal 

verkochte warmtepompen vorig jaar op 35 procent 

van het aantal nieuwbouwhuizen uitkomt. Dat wil 

natuurlijk niet zeggen dat het aantal nieuwbouwhui-

zen met een warmtepomp 35 procent bedraagt. Dat 

percentage moet flink omlaag worden bijgesteld omdat 

niet alle verkochte warmtepompen in nieuwbouw 

terechtkomen.

De cijfers maken duidelijk dat ook in 2017 nog enkele 

tienduizenden nieuwbouwwoningen van een cv-ketel 

zijn voorzien. De redenen daarvoor zullen divers zijn, 

zoals onbekendheid met warmtepompen, conservatief 

ondernemerschap, kostenafwegingen en in sommige 

gevallen wellicht de geluidsproductie van buitenunits. 

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten de ver-

koopaantallen echter wel harder stijgen. Dat betekent 

dat er nog veel werk aan de winkel is en dat alle partij-

en in de sector er samen hun schouders onder moeten 

zetten. Met deze marktgids willen we daar graag een 

steentje aan bijdragen.



Warmtepomp installeren?
Wij ondersteunen u!

Ziet u door de bomen het bos niet 
meer? Geen nood, Klimaatexpert.com 
ondersteunt u met onafhankelijk advies 
op maat over een warmtepomp.
 
Ga naar www.klimaatexpert.com/vragenlijst en 
ontvang vrijblijvend een indicatie met daarin:
 
• Selectie van een geschikte warmtepomp
• Totaalprijs inclusief montage
• Subsidiemogelijkheden
• Besparing en terugverdientijd
 t.o.v. een CV-ketel en warmtenetten
• Besparing aantal kg CO² uitstoot
• Het te verwachte energieverbruik
• Aantal benodigde zonnepanelen

Postbus 4300 · 7320 AJ  Apeldoorn · (088) 146 00 00 · info@klimaatexpert.com · www.klimaatexpert.com

Totaalconcept 
Warmtepompen

Klimaatexpert.com helpt 
zowel particuliere als 
zakelijke klanten maximaal 
te besparen op hun energie-
rekening en minder CO² uit 
te stoten. Dat doen we o.a. 
door de warmtepomp te 
selecteren met de laagste 
SCOP volgens de BCRG. 
Verder houden we rekening 
met het afgiftesysteem, 
tapwatergebruik, geluids-
niveau en de isolatie. We 
begeleiden het project van 
advies tot ontwerp en van 
levering tot inbedrijfstelling.



V
orig jaar merkten we al op dat er een stevige 

trendverschuiving zichtbaar was. Jarenlang bun-

gelde Nederland in de staart van duurzaamheids-

lijstjes, of het nu om het aandeel duurzame energie ging, 

om CO
2
-reducties, of om de verkoop van warmtepom-

pen. Als het om dat laatste gaat, gaf 2016 een klein scho-

keffect. Terwijl in de jaren tussen 2013 en 2015 jaarlijks 

rond de 7.000 warmtepompen werden verkocht, schoot 

dat aantal in 2016 - niet helemaal toevallig het jaar waar-

in de ISDE-subsidieregeling startte - naar ruim 15.000, 

ruim een verdubbeling. De verkoopexplosie uit 2016 

is in 2017 wat gedempt. De groei in de verkoop zakte 

terug van iets meer dan 100 naar 63 procent. Daardoor 

heeft Nederland zijn koppositie in het ‘EU-klassement 

verkoopgroei’ overgedragen aan Litouwen (groei: 456 

procent), maar staat het nog altijd op een tweede plaats, 

vlak voor Denemarken (60 procent).

In absolute cijfers speelt de warmtepomp echter nog 

steeds een heel bescheiden rol. De 24.542 in 2017 ver-

kochte warmtepompen staan in schril contrast met de 

425.000 gasketels die dat jaar werden verkocht. Voordat 

‘all-electric’ en ‘hybride’ de nieuwe standaard worden, 

moet nog aardig wat werk worden verzet. Een groot aan-

tal al genomen of nog te nemen maatregelen geven daar-

bij reden tot enig optimisme. Zo is er het afgelopen zo-

mer ingevoerde ‘aardgas-aansluitverbod’ voor nieuw- 

bouw, er worden duurzame Green Deals gesloten, moge-

lijk wordt de ISDE-regeling verlengd, en er zijn plannen 

om verder in te grijpen in de ’ ‘scheve’ verhouding in 

energiebelasting van gas en elektricieit. Ondertussen 

staan warmtepompfabrikanten ook niet stil; bestaande 

warmtepompen worden stiller en nog energie-efficiënter 

gemaakt, en er wordt aan volledig nieuwe warmtepomp-

concepten gewerkt. Aan sturend beleid en technische 

mogelijkheden lijkt dus geen gebrek. De uitdaging lijkt 

eerder om voldoende draagvlak onder bewoners en 

pandeigenaren te creëren. 



H
oewel minder spectaculair dan in 2016 (toen de 

verkoop van lucht/water-warmtepompen bijna 

verdubbelde), zijn de Nederlandse cijfers nog 

altijd indrukwekkend als ze worden afgezet tegen de si-

tuatie in omliggende landen. Zo behaalde België in 2017 

een groei van 16 procent (met 6.338 verkochte systemen, 

tegenover 18.632 in Nederland) en Duitsland een groei 

van 20 procent (54.850 verkochte systemen). In andere 

landen, zoals Zweden, Denemarken en Frankrijk groeit 

de verkoop van lucht/water-warmtepompen (veel) minder 

snel, maar daar zijn andere ‘warmtepomp’-systemen meer 

in trek, zoals met name omkeerbare airco’s. 

Een bijkomend gevolg van de toenemende populariteit 

van lucht/water-warmtepompen is dat er steeds meer dis-

cussie ontstaat over de geluidsproductie van de buiten-

unit. Onrust over dit onderwerp werd afgelopen jaar met 

name aangewakkerd door het programma Kassa, dat in 

mei beweerde dat ‘miljoenen Nederlanders’ geluidshinder 

door warmtepompen kunnen gaan ondervinden. Fabri-

kanten en installateurs stellen echter dat er verschillende 

mogelijkheden zijn om de geluidsproductie van lucht/

water-warmtepompen te beperken. Enkele voorbeelden 

daarvan: 

1. Andere ventilator: Door een grotere ventilator in de 

buitenunit te monteren, ligt het toerental bij gelijke vo-

lumestromen aanzienlijk lager. Dit is bijvoorbeeld toege-

past in het Ecodan-systeem van Mitsubishi Electric/

Alklima.

2. Inkapselen van de compressor: Ook het inkapselen 

van de compressor, waardoor hij samen met de bijbeho-

rende leidingen losstaat van de behuizing, zorgt voor 

geluidsreductie. 

3. Trillingsisolatoren en compensatoren: Trillingsisola-

toren bieden een oplossing voor resonantie tussen de on-

dergrond en de warmtepomp. Daarnaast wordt geadvi-

seerd om flexibele leidingen te gebruiken of 

compensatoren op te nemen in het leidingwerk. Hiermee 

wordt voorkomen dat trillingen worden overgedragen op 

de bouwkundige constructie.

4. Omkasting van de warmtepomp: De buitenunit kan 

in een behuizing met geluidsabsorberende panelen wor-

den geplaatst. De warmtepomp staat daarbij vrij van de 

omkasting, waardoor trillingsoverlast wordt voorkomen. 

5. Capaciteitsregeling: In de nacht is de warmtevraag 

doorgaans beperkt en is er minder behoefte aan warm 

tapwater. Hierdoor kan de capaciteit van de warmtepomp 

worden beperkt, wat resulteert in minder geluids- 

 productie.  

6. Uitblaasrichting: De warmtepomp moet zo worden 

opgesteld dat geluid de vrije loop heeft en niet resoneert 

tegen bijvoorbeeld een muur. Technisch is het mogelijk 

de buitenunit op 50 meter van de woning te plaatsen, 

maar als richtlijn moet worden aangehouden dat op min-

stens 10 meter van de uitblaasrichting geen objecten 

staan. Bij dichte bebouwing is dit lastig en wordt soms 

geadviseerd de warmtepomp bij een dakkapel of op een 

plat dak te plaatsen. 
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Met het assortiment warmtepompen creëert 

WOLF een nieuwe efficiëntieklasse. De WOLF 

hoog rendement warmtepompen zijn ideaal met  

WOLF zonne-energiesystemen te combineren,  

eenvoudig te bedienen met de WOLF Smartset- 

App of -Portal en zijn Smart Grid Ready.  

De WOLF lucht/water en bodem/water warmte- 

pompen kennen een laag geluidsniveau, zijn 

eenvoudig te installeren en staan garant voor  

comfort en energiebesparing. 

Meer te weten komen over de warmtepompen van 

WOLF? Kijk op WWW.WOLF.EU.  

VOLLEDIG OP MIJ 
AFGESTEMD  
BETEKENT VOOR 
MIJ: EENVOUD IN  
INSTALLATIE EN 
ONDERHOUD.













• 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



BAM Wonen is in opdracht van woning-
corporatie Vestia in oktober van start 
gegaan met de renovatie van het  

flatgebouw. De oplevering van het project staat 
gepland voor het laatste kwartaal van 2020. 
Aanleiding voor de grootschalige renovatie is 
onder andere de staat van de balkon- en gale-
rijplaten en de ondersteunende consoles. In  
samenspraak met de gemeente is bepaald dat 
het behoud van de sociale huurwoningen op 
deze locatie het doel is. Er blijven 143 woningen 
beschikbaar voor de sociale huursector,  

Hoog Lindoduin, een veertien verdiepingen tellend flatgebouw met 182 
galerijwoningen aan de Scheveningse Westduinweg, wordt volledig gerenoveerd. 
Woningcorporatie Vestia kiest voor een gasloos verwarmingssysteem met 
warmteterugwinning, passend bij de actualiteit. Met bodemwarmte worden de 
woningen via individuele warmtepompen voorzien van warmte en warm tapwater, en in 
de zomer wordt het comfort van koeling geboden.

Artist impression van Hoog Lindoduin na de grootschalige renovatie.

39 woningen van de bovenste drie lagen 
worden verhuurd als vrije sectorwoning. 

GASLOOS
Hoewel constructietechnische ingrepen de  
aanleiding waren voor de renovatie, werd  
er een extra investering gedaan om tot een  
gasloos energieconcept te komen, legt project-
leider Arie de Graaf namens Vestia uit. “Hiermee 
sluit dit gebouw nu al aan op onze doelstelling 
van een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. 
In het oorspronkelijke plan zaten gasgestookte 
ketels. Straks worden de 182 individuele  
warmtepompen aangesloten op 60 bodem-
warmtebronnen, die per strang worden  
verdeeld. Naast duurzaamheid is gebruiks-
vriendelijk onderhoud voor ons een belangrij-
ke voorwaarde in de nieuwe situatie, net als een-
soortige bediening en het gemakkelijk kunnen 
opheffen van een storing. Daarom hebben we 
gekozen voor monitoring op afstand.”

BINNENKLIMAAT
In het project wordt de nieuwste generatie 
warmtepompen van Itho Daalderop geïnstal-
leerd, de WPU 5G met een voorraadvat van 150 
liter ten behoeve van warm tapwater. Daarnaast 
is het Itho Daalderop HRU 300-ventilatiesysteem 
met warmteterugwinning  onderdeel van het  
klimaatsysteem. Verwarming en ventilatie zijn te 
bedienen via de intelligente Spider Klimaatther-
mostaat.



ZO HOOG MOGELIJKE SCORE
De Graaf geeft aan dat voor de verbetering van 
de energieprestatie twee sporen worden  
samengebracht: warmtevraag verlagen door  
isolatie, en aanpassen van installaties voor  
aardgasvrije verwarming en tapwater. Dat bete-
kent nieuwe kozijnen, dak- en kopgevelisolatie, 
HR++ dubbelglas, een wtw-ventilatiesysteem, 
warmtepompen en vloerverwarming. “Binnen 
wordt alles vernieuwd, inclusief de installaties; 
een nieuwe indeling, keuken en badkamer en 
aangepaste plafonds met een zwevende  
dekvloer, gescheiden door een isolatielaag. Dat 
is brandveiliger en geeft minder overlast door 
contactgeluid. Samen met de vervanging van 
balkons en galerijen die anderhalf keer zo breed 
worden, vernieuwde liftinstallaties, een gemo-
derniseerde hoofdentree en een nieuwe, witte 
uitstraling blijft dit gebouw uit 1965 beeldbepa-
lend en kan het weer een jaar of veertig mee.” 
 

 
MEER INFORMATIE 
Itho Daalderop 
Tel: 010-4278530 
Website: https://project.ithodaalderop.nl

Ook na afronding van de renovatie behoudt Hoog Lindoduin zijn beeldbepalend karakter.

Het complex wordt  

onder andere voorzien 

van nieuwe kozijnen, 

HR++ dubbelglas, een 

wtw-ventilatiesysteem, 

warmtepompen en 

vloerverwarming.



V
an alle 24.542 warmtepompen die in 2017 in 

Nederland werden verkocht, maakt ongeveer 

drie kwart gebruik van de buitenlucht als bron. 

De verkoop van lucht/water-warmtepompen groeit ook 

veel harder dan die van bodemgebonden systemen, die in 

2017 een relatief bescheiden verkoopgroei noteerden. Dat 

is een forse ‘afvlakking’ ten opzichte van de recordgroei in 

het jaar ervoor. Een reden hiervoor kan zijn dat de  

ISDE-regeling de investeringsdrempel voor lucht/wa-

ter-systemen relatief forser verlaagt dan die voor bodem-

gebonden systemen.

OPEN VERSUS GESLOTEN 
Bij dit alles moet worden aangetekend dat met name 

open systemen een forse terugval laten zien, terwijl de ver-

koop van warmtepompen voor toepassing met een geslo-

ten bodembron nog altijd groeit. In dat kader geven de 

Statline-gegevens van het CBS meer informatie dan de 

EHPA-data die in deze gids worden gebruikt (zie kader 

op pagina 5). Statline maakt namelijk onderscheid tussen 

warmtepompen die zijn aangesloten op open dan wel ge-

sloten systemen. Als naar dat onderscheid wordt gekeken, 

zijn met name de volgende twee trends zichtbaar:  

•  Het aantal in gebruik genomen warmtepompen voor 

open bronnen neemt sterk af: in de woningbouw van 

244 (2016) tot 47 (2017), en in de utiliteit van 337 

(2016) tot 273 (2017). Daar komt bij dat een snel toe-

nemend aantal open bronsystemen uit gebruik is geno-

men: van 90 (2016) tot 259 (2017). 

 

•  Het aantal in gebruik genomen warmtepompen voor 

gesloten bronnen in de woningbouw is met ongeveer 

30 procent gegroeid: van 3.394 (2016) naar 4.421 

(2017).

 

Dat het aantal nieuw in gebruik genomen gesloten bron-

nen in de utiliteit bescheiden blijft (van 90 in 2016 tot 

65 in 2017) is verklaarbaar omdat dit bij grotere gebou-

wen meestal niet de meest voor de hand liggende sys-

teemkeuze is. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Hoe de markt voor bodemgebonden warmtepompen 

zich verder ontwikkelt, is lastig in te schatten. In dat ka-

der is het bijvoorbeeld interessant om te zien dat de afge-

lopen periode nieuwe concepten zijn ontwikkeld voor de 

toepassing van gesloten bodembronnen bij gestapelde 

woningbouw. Tot enkele jaren geleden werd het als een 

haast onmogelijke uitdaging gezien om dit type wonin-

gen NOM te maken. Bottleneck was met name het rela-

tieve gebrek aan dakruimte voor de opstelling van pv-pa-

nelen. Met bodemgebonden systemen kan dat probleem 

deels worden omzeild. 
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Het Polytechnisch Zakboek is al lang geen zakboek meer. In dit boek vindt u technische informatie 
uit uiteenlopende vakgebieden in de vorm van defi nities, formules, tabellen en tekeningen.

Uw voordelen:

 Onmisbaar vanwege de verplichte Eurocode systematiek.
 Alle naslaginformatie van diverse technische vakken gebundeld in één boek.
 Praktische korte en bondige teksten afgestemd op de dagelijkse praktijk.
 De tabellen zijn duidelijk leesbaar door groter formaat boek.
 Inhoud is betrouwbaar, onafhankelijk en compleet. Ook voor de Vlaamse markt!

 
Redactie:

F. van Herwijnen, G. de Roeck, G.A. Schwippert, P.H.H. Leijendeckers en Y. Verbakel

Prijs: 

€ 184,– (exclusief btw)

Ga voor meer informatie en uw bestelling naar www.vakmedianetshop.nl/PTZB

Polytechnisch Zakboek
Uw encyclopedie op het gebied van technische informatie



º







Zijn ze nou 
helemaal 
van gas los?!

Ga naar remeha.nl/
warmtepompen en 
ontdek wat wij alle-
maal in huis hebben.

Wij hebben een 

oplossing voor uw 

duurzame vraagstuk 

op elk ambitieniveau:

all-electric én
hybride

remeha.nl/warmtepompen



Nee, maar onze
warmtepompen
zijn dat wel!



O
m een warmtepomp optimaal te laten fungeren, 

moet ervoor worden gezorgd dat hij een zo klein 

mogelijke temperatuursprong (delta-T) moet 

maken. Dat betekent dat in zowel nieuwbouw als renova-

tieprojecten standaard wordt gekozen voor laagtempera-

tuurafgifte (LTV). Zeker in nieuwbouwwoningen is het 

vrijwel een standaard om hierbij voor vloerverwarming te 

kiezen, maar er zijn ook tal van andere mogelijkheden. 

Zo leveren verschillende fabrikanten speciale LTV-con-

vectoren en -radiatoren, die al dan niet kunnen worden 

gecombineerd met luchtverwarming. 

 

Door een lucht/lucht-warmtepomp toe te passen wordt 

een ruimte veel sneller verwarmd dan middels (trage) 

vloerverwarming. Het kan energie- en kostenbesparend 

zijn om in vertrekken waar niet voortdurend wordt ge-

leefd en waar de gemiddelde warmtebehoefte door het 

jaar heen dus beperkt blijft (denk aan een hobby- of 

slaapkamer) gebruik te maken van lucht/lucht, oftewel 

een omkeerbare airco. In Nederland is dit overigens nog 

altijd veel minder gangbaar dan in sommige andere Eu-

ropese landen. Uit cijfers van de European Heat Pump 

Association blijkt dat in Nederland in 2017 maar een 

handvol lucht/lucht-systemen werd aangeschaft die pri-

mair voor verwarming zijn bedoeld. Dit heeft wellicht 

met onbekendheid te maken, maar ongetwijfeld spelen 

de relatief hoge aanschafkosten ook een belangrijke rol, 

naast de technische gecompliceerdheid van zo’n oplos-

sing - waarvoor immers een of meer aparte buitendelen 

nodig zijn. Als technische complexiteit en kosten geen 

belemmerende factoren zijn, is een combinatie volgens 

sommige experts ideaal: vloerverwarming en -koeling (of 

wand/plafond, waarover zo meer) in de woonverblijven 

op de begane grond, lucht/lucht-verwarming en -koeling 

in de overige ruimten in huis, afgezien van de natte cel.

Een van de belangrijkste beperkende factoren bij de keuze 

voor een bepaald afgiftesysteem is uiteraard de vraag of 

het om een nieuwbouw- of renovatieproject gaat. Bij re-

novatie van een oudere woning met ‘ouderwetse’  

90/70 °C-radiatoren zal daar vrijwel altijd van af moeten 

worden gestapt. Als er een LT-warmtepomp op wordt 

aangesloten geven deze radiatoren te weinig warmte en is 

de kans groot dat er veel te veel energie wordt gebruikt. 

Als vloerverwarming ook geen optie is (bijvoorbeeld in 

verband met een houten vloer kunnen de eerder genoem-

de LTV-convectoren of -radiatoren uitkomst bieden. De 

afgelopen jaren zijn deze afgiftesystemen verder dooront-

wikkeld waardoor ze vaak ook kunnen koelen of meer 

‘snelheid’ hebben gekregen. Zo heeft Jaga bijvoorbeeld 

het Dynamic Boost Effect (DBE), waarbij een aantal klei-

ne fans in een LTV-radiator kortstondig voor extra warm-

te of koeling zorgen. Komend jaar levert deze fabrikant 

ook een radiatorvariant die kan worden voorzien van een 

ventilatiemodule, zodat met een LTV-radiator kan wor-

den verwarmd, gekoeld en geventileerd. 

WAND- EN PLAFONDVERWARMING
Tot slot is ook een minder bekend alternatief voor vloer-

verwarming voorzichtig in opkomst: wand- of plafond-

verwarming. Technisch is er weinig verschil, ook bij 

wand- en plafondsystemen worden leidingen aangelegd. 

De implicaties verschillen echter met die van vloerver-

warming. Zo is wandverwarming vaak gemakkelijker in 

te passen en levert het een ander type comfort, waarbij 

het van bewonerswensen afhangt wat de voorkeur heeft. 

Een specifiek nadeel hangt samen met het feit dat net als 

bij alle LTV-systemen isolatie van belang is. Bij wandver-

warming moeten muren zo worden geïsoleerd dat de af-

gegeven warmte op de juiste locatie terechtkomt, en dat 

betekent dat er een pakket op de binnenmuren moet 

worden geplaatst. Samen met het leidingwerk zorgt dat 

ervoor dat een verblijfsruimte netto een stukje kleiner 

wordt. In de woningbouw is plafondverwarming overi-

gens nog minder gangbaar dan wandverwarming. Dit 

heeft deels met onbekendheid te maken, maar ook met 

het feit dat warmte opstijgt waardoor verwarming ‘van 

boven’ niet optimaal werkt. Een combinatie zou in dat 

opzicht beter zijn: verwarming vanuit de vloeren en wan-

den, koeling vanuit het plafond. Dat laatste heeft als 

voordeel dat bewoners in de zomer geen koude voeten 

krijgen als er wordt gekoeld. 











TOSHIBAAIRCONDITIONER.NL

ALLES-IN-ÉÉN 
WARMTEPOMP.
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Olaf van Dijk, projectmanager bij 
Woonstichting ‘thuis is enthousiast 
over het verloop en het resultaat van 

het project: “Vanuit ‘thuis hebben wij een dui-
delijke visie op duurzaamheid. Daarnaast vin-
den wij het belangrijk dat deze ambitie wordt 
ondersteund door onze huurders. Bij dit project 
is een aantal bewoners betrokken in de rol van 
duurzaamheidsambassadeur. Als mensen vragen 
hebben over de werking van het systeem, het 
wisselen van fi lters of het inloggen in hun ener-
gieportaal kunnen zij bij deze ambassadeurs te-
recht. Behalve dat een project duurzaam is, wil-
len we ook borgen dat bewoners niet meer voor 
hun energie gaan betalen dan in een vergelijk-
bare gasgestookte woning. Met deze eisen kwa-
men we bij NBArchitecten en BAM Wonen te-
recht.” 

ZELFVOORZIENEND
‘De Willem’ en ‘De Zwijger’ hebben een excel-
lent geïsoleerde schil en voorzien zelf in alle be-
nodigde energie. Hiervoor zijn niet alleen zon-
nepanelen op het dak geplaatst, maar ook aan 
de speciaal hiervoor ontworpen gevels beves-
tigd. Door de gevel van een dunne fi lm van zon-
nepanelen te voorzien, zijn beide complexen 
compleet NOM gemaakt.
Op basis van jarenlange ervaring stuurde 
NBArchitecten aan op een klimaatsysteem van 
Itho Daalderop. Het hart van elke woning wordt 
gevormd door een bodemwarmtepomp en ven-
tilatie met warmteterugwinning. De bewoners 
zijn na de eerste zomer in hun huis zeer te spre-
ken over het comfort. De woning bleef heerlijk 

koel in de zomer, en het ventilatiesysteem zorg-
de voor schone, frisse lucht.

DUURZAAMHEIDSEISEN 
“Ik smeed graag alle duurzaamheidseisen, wen-
sen en randvoorwaarden voor een project tot 
één harmonisch geheel”, stelt Harold van de 
Ven, directeur-architect bij NBArchitecten. “Pas 
als dat is gebeurd, mag het wat mij betreft 
‘duurzaam wonen’ heten. Als een project zo-
als dit deze beloften waarmaakt en enthousiaste 
bewoners oplevert, is mijn missie geslaagd!” 

MEER INFORMATIE
Itho Daalderop
Tel: 010-4278530
Website: https://project.ithodaalderop.nl

De Willem en De Zwijger in Best vormen samen het eerste 5-laags Nul-op-de-Meter 
appartementencomplex van Nederland. Het betreft een uniek project dat tot stand is 
gekomen door ketensamenwerking van zes partijen: Woonstichting ’thuis, BAM Wonen, 
BAM Energy Systems, NBArchitecten, eigenenergie.net en Itho Daalderop. 



Wat zegt u?
Fluisterstille warmtepom

REMKO warmtepompen zĳn efficiënt in gebruik en zĳn ontworpen 

warmtepompen zĳn de meest technisch geavanceerde oplossingen. W

het aanbod van STULZ? Neem dan contact met ons op via:

www.stulz-benelux.com/nl/warmtepompen



mpen!

door specialisten. REMKO 

Wilt u meer informatie betreffende 



B
ij woningen die gasloos worden verwarmd, moet 

een expliciete keuze worden gemaakt voor de ma-

nier waarop warm tapwater wordt geproduceerd. 

Speciale tapwaterwarmtepompen die naast het systeem 

voor ruimteverwarming worden geplaatst, worden in Ne-

derland nog niet veel verkocht, al zit er een sterk stijgende 

lijn in (zie kader). Met name zogenaamde boosterwarm-

tepompen lijken daarbij aan populariteit te winnen. Dit 

zijn kleine systemen die worden ingezet in appartemen-

tencomplexen met een of meer centrale laagtemperatuur 

(LT) warmtepompen of  een aansluiting op een LT-net. 

De LT-warmtepomp of het warmtenet zorgt daarbij voor 

(vloer)verwarming en wordt tegelijkertijd als bron voor 

de boosterwarmtepomp gebruikt. Deze waardeert de 

warmte op tot een niveau dat geschikt is voor gebruik 

als warm tapwater. Andere alternatieven zijn een venti-

latiewarmtepomp die warmte aan de directe omgeving 

onttrekt, en de toepassing van combiwarmtepompen 

(voor verwarming en tapwater) met flash-injectie. Een 

merkwaardig fenomeen dat zich voordoet is dat steeds 

meer nieuwe woningen in Nederland een dusdanig klei-

ne warmtevraag hebben dat het tapwatergebruik maat-

gevend is voor de dimensionering van het voorraadvat. 

Daarbij moet vaak worden ‘geschipperd’ tussen comfort 

(hoe lang willen gezinsleden wachten voordat er weer 

genoeg warm water uit de douche stroomt) versus ener-

getische efficiëntie (een overgedimensioneerd boilervat 

gebruikt veel meer energie en levert meer warmteverlies 

op) en ruimtebeslag.   

Behalve een goed doordachte systeemkeuze moet ook 

voldoende aandacht worden besteed aan de plaatsing van 

het systeem en het leidingwerk, en aan maatregelen om 

warmteverlies tegen te gaan. Tijdens het Nederlands 

Warmtepomp Congres rekende Charles Geelen onlangs 

voor dat Nederlanders dagelijks gemiddeld zo´n 40 tot 

50 liter warm tapwater gebruiken, waarvan ongeveer 80 

procent onder de douche. Volgens Geelen kost de pro-

ductie van al dit warme tapwater ongeveer 3 GJ aan 

energie per jaar. Opvallend is het enorme warmteverlies 

bij productie, opslag en transport ervan: als de hoeveel-

heid energie voor periodieke bijverwarming (legionel-

la-preventie) en warmteverlies in het buffervat en door 

transport in leidingen bij elkaar wordt opgeteld, wordt 

jaarlijks 4 tot 9 GJ aan warmte verloren. Dit kan onder 

andere worden tegengegaan door een goed geïsoleerd 

buffervat te kiezen, aansluitleidingen op de optimale plek 

te plaatsen, en rekening te houden met het tijdstip waar-

op bewoners veel tapwater gebruiken. Als bewoners de 

gewoonte hebben om ’s ochtends vroeg te douchen, is 

het zonde om het water in het buffervat de hele dag op 

temperatuur te houden. 

Ook over de plaatsing van het buffervat moet goed wor-

den nagedacht. Omdat relatief veel - en vaak - warm wa-

ter wordt getapt in de keuken, is het verstandig om het 

vat daar in de buurt te plaatsen. Als de aanvoerleidingen 

voor het warm water lang zijn (denk aan 15 meter of 

meer), bijvoorbeeld omdat alleen op zolder ruimte is 

voor een buffervat, kan leidingverlies worden voorkomen 

door in de keuken zelf een elektrische boiler te plaatsen 

die zijn stroom van pv-panelen krijgt.
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U traint bij dé warmtepompexpert van Nederland!
Trainingen bestaan uit 20% theorie en 80% praktijk
Les van echte warmtepompexperts

OPEN DAG
19 januari 2019 in Ede
van 10:00 tot 14:00 uur
www.opleidingscentrum-go.nl/opendag



Hoe is jouw kennis 
van warmtepompen?

Volg één van onze warmtepomp-
trainingen en word expert!

UITVOERINGSPARTNER

Trainingen Warmtepompen:
• F-gassen categorie 1 incl. >3kg  Basis monteur 

warmtepompen (blended learning)

• F-gassen categorie 2 incl. <3kg basis monteur 

warmtepompen (blended learning)

• Warmtepompen voor niet technici 

• Warmtepompen - Basistraining voor monteurs

• Waterzijdig inregelen van warmtepompen

• Servicemonteur warmtepompen en 

warmteboilers

• Warmtepompen - Basistraining voor aspirant 

ontwerpers

• Collectieve warmtepompen in woningen

• Lucht/water warmtepompen voor woningen

• Individuele warmtepompen voor woningen en 

kleine utiliteit

• Ontwerpen en installeren van lucht/lucht 

warmtepompsystemen voor utiliteit

• Grondgebonden warmtepompen in de 

utiliteitsbouw

Meer informatie?
Neem contact op met Roelof Robbertsen, 

T. 06 - 53 71 61 75

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

Opleidingscentrum GOO 

in samenwerking met Aeres Tech, 

Zandlaan 29, 6717 LN Ede

SCHRIJF JE NU IN!



T
erwijl de verkoop van ‘gewone’ warmtepompsys-

temen nauwlettend in de gaten wordt gehouden, 

is er weinig bekend over de exacte afzet van VRV/

VRF-systemen in Nederland. Om er toch iets over te 

kunnen melden, zetten we eerst een paar stappen terug. 

Onderzoeksbureaus zoals BSRIA brengen namelijk wel 

wereldwijde trends in kaart. In maart van dit jaar pre-

senteerde het bedrijf hier tijdens de Italiaanse vakbeurs 

Mostra Convegno marktcijfers over. Volgens Annette 

Meyer-Holley, voor BSRIA werkzaam als business ma-

nager Wordwide Market Intelligence, werden in 2017 

wereldwijd naar schatting 113 miljoen VRV/VRF-bui-

tendelen verkocht. Het gros van die systemen (zo’n 70 

procent) gaat naar China en Zuidoost-Azië. “Wat in 

China gebeurt, is grotendeels bepalend voor de wereldwij-

de trend”, aldus Meyer-Holley. Volgens haar groeide de 

VRV/VRF-wereldmarkt vorig jaar met zo’n 20 procent, 

mede dankzij toenemende bouwactiviteiten. 

Het geschatte verkoopaantal van 113 miljoen systemen 

lijkt aan de lage kant als het wordt vergeleken met de 

naar regio’s uitgesplitste data die het tijdschrift JARN 

(Japan Air Conditioning, Heating & Refrigeration 

News) een half jaar geleden publiceerde. Volgens JARN 

groeide de wereldwijde ‘installed base’ van VRV/VRF- 

systemen in 2017 van 1.312.000 naar 1.459.000 (+ 

147.000). Ook JARN meldt dat China de grootste markt 

is, met in 2017 een verkocht aantal van 818.000 units. 

Europa steekt daar wat schril bij af, met 122.000 ver-

kochte VRV/VRF-units in 2017 (tegenover 112.000 in 

2016). Over de afgelopen jaren toonde Europa een be-

scheiden maar stabiele groei, zo laten de cijfers verder 

zien. De grootste afnemers van VRV/VRF-systemen in 

Europa (als Turkije niet wordt meegeteld, wat JARN wel 

doet) zijn Frankrijk (22.000 verkochte units in 2017), 

Italië en Groot-Brittannië (beide 19.000). Als we tot slot 

naar Nederland kijken, worden we alsnog weinig wijzer: 

JARN publiceert alleen cijfers over landen waar meer dan 

3.000 units per jaar worden verkocht, en daar hoort Ne-

derland - weinig verrassend - niet bij. Qua cijfermateriaal 

is dat voorlopig dus het enige aanknopingspunt: net als 

in 2016 werden ook vorig jaar minder dan 3.000 

VRV/VRF-systemen verkocht. 

De wereldwijd stabiele markt voor VRV/VRF kan de ko-

mende jaren overigens wel wat worden verstoord. Net als 

andere HVAC-systemen heeft ook deze sector te maken 

met ontwikkelingen rond koudemiddelen. Zeker in Eu-

ropa staat de prijs van zogeheten HFK’s onder druk door 

broeikaswetgeving. Dat zorgt voor een uitdaging, aange-

zien vrijwel alle VRV/VRF-systemen zijn gevuld met een 

HFK (R410A). Door een Europees quotasysteem zal de 

komende jaren minder volume van dit gas op de markt 

komen. Meyer-Holley van BSRIA voorzag in dat opzicht 

onzekere tijden: “De prijs voor koudemiddelen is in 

2017 voortdurend gestegen, Europese belastingmaatrege-

len leiden tot een onzeker 2018 en het is de vraag welke 

gevolgen de introductie van nieuwe koudemiddelen 

heeft.” 

Met die ‘nieuwe koudemiddelen’ wijst ze met name op 

R32, een van de weinige geschikte vervangers van 

R410A. Naar verwachting zullen fabrikanten hier de ko-

mende jaren langzaam maar zeker op overstappen. Een 

andere manier waarop met de druk van de koudemiddel-

markt wordt omgegaan, is door watergevoerde systemen 

te introduceren. Fabrikanten als Mitsubishi Electric en 

Carrier leveren al VRF-achtige systemen waarbij koude-

middel alleen buitenpandig door de leidingen stroomt. 

Met tussenkomst van een warmtewisselaar wordt warmte 

en koeling binnen het pand getransporteerd met water. 
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De verduurzaming van het woningbestand is een 

belangrijk thema. Zowel voor nieuwe woningen waar 

al een norm ligt voor de energieprestatie, als voor de 

verduurzaming van het bestaande woningbestand, ligt 

de lat hoog. 

Het boek De elektrische woonhuisinstallatie - Nu en in de 

toekomst geeft u een overzicht van de eisen die worden 

gesteld aan een woonhuisinstallatie op dit moment en 

in de toekomst. 

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

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

woning.

In het boek vindt u alles over:

 Comfort in en rondom de woning

 Benodigde basiskennis en basisvoorzieningen

 Veiligheid in en rondom de woning

 De (toekomstige) energievoorziening in een woning

 Nieuwe apparatuur en toepassingen in de woning

 Slimme meet- en schakeltechnieken

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die betrokken is 

bij de bouw en het ontwerp van woonhuizen. 

De elektrische woonhuisinstallatie
Nu en in de toekomst

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

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

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

NIEUW
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Op weg naar elektromagnetische 
compatibiliteit

EMC van installaties

Prijs: 

Prijs: € 95,–
Prijs is exclusief btw
ISBN: 9789492610010

Ga voor meer informatie of uw bestelling naar www.vakmedianetshop.nl/emc

Dit 380 pagina’s tellende full colour praktijkboek beschrijft de diverse 
wegen naar EMC. Het laat de technische valkuilen zien voor zowel nieuwe 
als bestaande systemen en installaties.
 
Uw voordelen: 

 eenvoudige uitleg van ingewikkelde theorie
 verklaring van basisbegrippen
 aanwijzingen om nieuwe installaties en systemen goed te ontwerpen
 hulp om problemen met installaties te vermijden of op te lossen
 handvatten om kosten te minimaliseren

 
Auteurs: Dr. ir. M.J.A.M. van Helvoort, Ing. M.J.E. Melenhorst
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