
Een Groningse aardgaskraan die dicht gaat. Toenemende onzekerheid over de levering van Russisch 
aardgas, dat ook nog eens ter discussie staat. Toch worden er nog altijd bij ketelvervanging in bestaande 
woningen nieuwe HR-ketels geplaatst. ‘Natuurlijk installeren wij veel warmtepompen en gaat de 
technische ontwikkeling voort’, zegt Richard Reijnders van installatiebedrijf Hesi in Heerlen. ‘Maar ook 
een nieuwe HR-ketel is een prima eerste stap. Het is in deze tijden waarin verduurzaming in the picture 
staat zeker geen taboe. Met een HR-ketel blijf je namelijk flexibel wat betreft je toekomstige, duurzame 
vervolgstappen.’

Verduurzaming in 
the picture, maar 
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Prima eerste stap met behoud van 
flexibiliteit voor duurzame vervolgstappen



Richard neemt ons mee naar Hoensbroek waar Hesi 
onlangs in een twee-onder-een-kap koopwoning een 
nieuwe HR-ketel plaatste. De deur zwaait open en de 
bewoonster heet ons vriendelijk welkom. ‘Mijn woning is  
in 1991 gebouwd, ik ben de eerste eigenaar. Al die tijd 
heeft hier de bij de bouw geïnstalleerde cv-ketel gedraaid. 
Hij hing in een kast in de woonkamer, grenzend aan de 
buitenmuur. Omdat daar de wind regelmatig op staat,  
viel mijn ketel nogal eens uit. Dat betekende steeds weer 
opnieuw opstarten. Na de eerste duurzame stap - ik heb 
PV-panelen op het dak - werd het tijd om mijn verouderde 
cv-ketel te vervangen.’

Minder gas- en energieverbruik, meer comfort
Hesi adviseerde en plaatste in de woning de nieuwe Nefit 
2300i HR-ketel. ‘Een compact, betrouwbaar en betaalbaar 
toestel waarmee je bij vervanging sowieso op gasverbruik 
bespaart en meer comfort ervaart. De Nefit 2300i heeft 
een modulerende werking en kan terugschakelen tot tien 
procent van zijn verwarmingsvermogen. Dat is dus uiterst 
energie-efficiënt. En dankzij de energiezuinige pomp 
bespaart deze ketel niet alleen gas, maar ook stroom.  
Ten opzichte van de oude cv-ketel is bovendien het 
warmwatercomfort hoger.’

Toekomst: hybride en/of duurzamere gassoort
Bij de juiste ketelkeuze blijf je volgens Richard flexibel  
op de korte en lange termijn. ‘Deze HR-ketel is warmte-
pomp-ready. Dat maakt het mogelijk om in de toekomst  
uit te breiden naar een hybride systeem met een warmte-
pomp. Daarmee neemt het aardgasverbruik af en zet je de 
volgende besparingsstap. Ook is deze HR-ketel voorbereid 
op alternatieve gassoorten, die in de toekomst beschik-
baar komen. Zo kun je nog alle kanten uit in een tijd waarin 
we eigenlijk nog niet goed weten welke duurzame oplos-
singsrichtingen we uiteindelijk in zullen slaan.’

Huren als flexibele optie
De bewoonster van de woning in Hoensbroek koos voor de 
koop van haar nieuwe HR-ketel. ‘Maar’, benadrukt Richard, 
‘We bieden ook de mogelijkheid aan om een HR-ketel te 
huren. Daar is een groeiende belangstelling voor. Ook 
weer omdat mensen in deze tijden flexibel willen blijven.’ 
De nieuwe Nefit 2300i werd overigens op zolder geplaatst. 
‘Daar was veel ruimte, met het oog op toekomstige 
uitbreiding met bijvoorbeeld een compacte warmtepomp. 
En onze klant heeft op de plek waar haar oude ketel stond 
er ineens een ruime kast bij in haar woonkamer.’
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Nefit 2300i HR-ketel
Een toestel dat zich al heeft bewezen in honderd-
duizenden huishoudens in heel Europa. 
De 2300i is snel en eenvoudig te installeren. De 
verwijderbare zijpanelen vergroten het onderhouds- 
en servicegemak. Er zijn twee uitvoeringen: de 
HRC25/3 (vergelijkbaar met CW3) en de HRC25/4 
(vergelijkbaar met CW4). Klaar voor hybride en 
standaard geleverd met een 60/100mm concentri-
sche rookgasafvoer/luchttoevoer aansluiting.
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