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‘Persoonlijk en professioneel houd ik me  
al heel wat jaren bezig met duurzaamheid. 
Mensen, bedrijven en politiek moeten er 
samen de schouders onder zetten. Stilstaan 
is geen optie. Bij Tiwos is de verduurzaming 
van bijna 8000 bestaande huurwoningen de 
grote uitdaging.’ 

Route naar 2050
‘Je kunt niet alles tegelijk. Dus verduurzamen 
we woningen volgens een gefaseerde 
planning. Het gemiddelde label B dat vereist  
is, gaan we bij Woonstichting Tiwos zeker 
halen. Natuurlijk zijn we al bezig met de 
volgende stappen. We hebben net als  
de meeste andere woningcorporaties in 
Nederland een Routekaart CO2-neutraal  
2050 opgesteld.’ 

Bewoner centraal
‘Door deelname aan de Stroomversnelling 
hebben we veel ervaring opgedaan. Woning-
verduurzaming moet plaatsvinden via een 
eenvoudig proces met minimale bewoners-
overlast. Het mag ook niet leiden tot hogere 
woonlasten voor onze huurders. En zij 
moeten blindelings kunnen vertrouwen op  
een feilloze werking van nieuw te gebruiken 
installaties.’ 

Voorlichting belangrijk
‘We doen geen concessies aan het comfort 
van onze bewoners. Tenslotte ruil je een 
fijne, warme winterjas ook niet in voor een 
mindere jas. Daarom is goede voorlichting 
belangrijk, ik zie in de praktijk dat je daarmee 
de mensen meekrijgt. Door het eigen 
voordeel en het maatschappelijke belang  

van verduurzaming uit te leggen, groeit de 
deelname van huurders aan onze projecten 
met PV-panelen.’

Ambitieus
‘De ambitie moet zijn ‘van gas los’. All-electric 
oplossingen in woningen en complexen of de 
aansluiting op duurzame warmtenetten. Daar 
waar dat technisch, praktisch of financieel 
nog niet mogelijk is, zijn hybride oplossingen 
een goed alternatief om stapsgewijs te 
verduurzamen. Bovendien wordt dat een 
aantrekkelijke optie als er in Nederland 
alternatieve, groene gassoorten beschikbaar 
komen. Standaardisatie is een must. Wij 
zoeken naar installatieoplossingen die in veel 
verschillende woningtypen uitkomst bieden. 
Zodat we niet steeds het wiel opnieuw 
hoeven uit te vinden.’ 

‘ Verduurzamen?  
Stilstaan is geen optie’

De energie van … Bas van Daelen

‘�Je�fijne�warme�
winterjas�ruil� 
je�niet�zomaar� 
in�voor�een� 
mindere�jas’

Bas van Daelen
Organisatie: Tiwos (Tilburg)
Functie: Gebiedsmanager
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Samen op weg 
naar nul-op-de-meter

Pilot BrabantWonen: De Groene Brink
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‘Kijk, mijn energieverbruik is zelfs al een  
stuk lager dan vooraf werd ingeschat’, zegt 
bewoonster Astrid Peters. Lachend wijst ze 
naar de app op haar smartphone, waarop ze 
exact kan zien dat ze de afgelopen periode al 
meer energie opwekte dan ze verbruikte.  
‘En dat terwijl we sinds ik hier anderhalve 
maand geleden kwam wonen een flinke 
koude periode achter de rug hebben.’  
Met 24 PV-panelen (5.500 kWh) op haar dak, 
een ventilatie-WTW en de Nefit EnviLine Split 
(3kW) all-electric lucht-water warmtepomp  
is ze in haar huurwoning dus al hard op weg 
naar Nul-op-de-Meter.

Gedreven huurders
Astrid Peters is één van de vier huursters die 
speciaal voor deze pilot door Brabant Wonen 
werden geselecteerd. ‘We hebben gezocht 
naar gedreven huurders die duurzaamheid 
belangrijk vinden’, zegt energiecoach Pieter 
van den Biggelaar namens opdrachtgever 
BrabantWonen. ‘Mensen die mee willen 
werken aan de monitoring en hun gebruiks- 
en comfortervaringen willen delen. Deze 
huurders zien het ook als een sport: wie 
bespaart het meest? Wij hebben hen vooraf 
uitgebreid voorgelicht, begeleiden hen en 
geven adviezen over hoe ze zo energiezuinig 
kunnen wonen. Uiteraard willen we regel-
matig horen hoe hun ervaringen zijn.’

In opdracht van woningcorporatie BrabantWonen hebben Kemkens Installatieburo en Caspar de Haan 
onderhoud & renovatie voormalig ontmoetingscentrum De Brink in Oss getransformeerd tot vier ex-
treem energiezuinige woningen. Het project heet ‘De Groene Brink’ en behelst een pilot waarbij de vier 
identieke woningen elk over een andere installatie beschikken. Het doel is om te komen tot Nul-op-de-
Meter (NOM) woningen. Installaties en energieprestaties worden nauwkeurig gemonitord, het gebruikers-
gedrag en de ervaringen van bewoners worden op de voet gevolgd. 

‘�Een�pilot� 
waarbij�vier�
identieke�
NOM-woningen�
elk�over�een�
andere�installa-
tie�beschikken’
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Isolatie en installatie
Bij de ombouw van het voormalige ontmoe-
tingscentrum tot vier extreem zuinige 
woningen werkten Kemkens Installatieburo, 
Caspar de Haan Onderhoud & Renovatie, 
BrabantWonen en de betrokken fabrikanten 
nauw samen. ‘Vergaande isolatie is uiteraard 
de eerste stap’, zegt Carlo van Herpen, 
projectleider bij Kemkens. ‘Zelfs de kleinste 
kieren waren taboe. Kijk maar naar het 
onderbroken cilinderslot in de voordeur en 
de buiten naast diezelfde deur geplaatste 
brievenbus. Vervolgens hebben we de 
installaties geplaatst. Naast de Nefit Envi-
Line all-electric lucht-water warmtepomp 
worden in de andere drie woningen instal-
laties op basis van respectievelijk luchtver-
warming, een ventilatiewarmtepomp en  
een bodemwarmtepomp getest.’ 

Perfectioneren van installaties
‘Ervaring opdoen met diverse installatievari-
anten, kijken wat het beste werkt en vooral 

kennis en ervaring delen.’ Dat is volgens 
commercieel manager Ben Goossens van 
Kemkens simpelweg wat corporatie, aan-
nemer en installatiebedrijf in deze pilot voor 
ogen hebben. ‘Je moet gewoon samen 
beginnen. Corporaties hebben een flinke 
verduurzamingsopgave. Die willen weten: 
wat is het beste in welke situatie? Ze willen 
total cost of ownership, geen onverwachte 
kosten. Huurders willen comfortabel wonen 
tegen lage woonlasten en zullen moeten 
wennen aan nieuwe installaties zonder 
aardgas. Fabrikanten willen hun duurzame 
oplossingen in de praktijk testen en laten 
zien welke prestaties ermee geleverd kunnen 
worden. Voor ons als installateur van 
duurzame installaties is het de taak om op 
basis van goede monitoring installaties te 
perfectioneren en de energieprestaties te 
optimaliseren. Dat grijpt hier allemaal in 
elkaar en gebeurt in onderlinge transparan-
tie. Het is voor alle betrokken partijen een 
waardevol proces.’

‘�Ervaring� 
opdoen�met�
diverse�instal-
latievarianten,�
kijken�wat�het�
beste�werkt�en�
vooral�kennis�
en�ervaring�
delen’

Mooie combi van binnen en buiten!
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EPV en energieprestatiegarantie
Huurders hebben in deze pilot geen maande-
lijkse energiekosten meer en betalen de 
netbeheerder alleen nog voor de elektriciteits-
aansluiting. BrabantWonen vraagt hen 
daarnaast een maandelijks te betalen 
Energie Prestatie Vergoeding (EPV) van 47 
euro voor het energiezuinig maken van hun 
woning. Daar staat tegenover dat zij van 
Kemkens gedurende 18 jaar een energie-
prestatiegarantie krijgen: 2300 kWh/th per 
woning voor verwarming, 856 kWh/th voor 
warm tapwater per persoon en 1800 kWh 
per woning voor huishoudelijk gebruik.

Nauwkeurig monitoren
Kemkens en BrabantWonen gebruiken een 
nieuw ontwikkeld monitoringssysteem.  
Daarmee kunnen de gezamenlijke prestaties 
van alle aangebrachte bouwkundige voorzie-
ningen en geplaatste installaties nauwkeurig 
worden gemonitord, inclusief alle opgewekte 
en verbruikte energie per woning.  

De resultaten dienen óók als verantwoording 
voor het feit dat BrabantWonen haar 
huurders de eerdergenoemde maandelijkse 
Energie Prestatie Vergoeding vraagt.     

Bewonerscomfort
Uiteraard wordt tijdens de pilot niet alleen 
gelet op energieprestaties, maar ook op  
bewonerscomfort. Astrid Peters laat weten 
inmiddels al aan haar nieuwe Nefit EnviLine 
warmtepomp te zijn gewend. ‘Mijn huis heeft 
een fijne, stabiele temperatuur van 20 °C. 
Met mijn rug lekker tegen de radiator 
aanzitten gaat niet meer. Maar ik loop nu  
wel zelfs op de koudste dagen op mijn blote 
voeten door het huis, mijn vloerverwarming 
is heerlijk. Net als het warme douchewater. 
Wel opletten natuurlijk dat ik er niet te lang 
ondersta!’

www.degroenebrink.nl
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Banken en verzekeraars gaan gezamenlijk burgers financieel 
helpen bij het verduurzamen van hun huis. Dat hebben ze 
afgesproken tijdens een expeditie op de Noordpool waarbij  
ze uitleg kregen over het veranderende klimaat. Zo kunnen 
huiseigenaren en ook VvE’s in de nabije toekomst sneller en 
goedkoper financiering krijgen voor bijvoorbeeld het isoleren 
van hun woning. De nieuwe plannen worden ingediend bij de 

www.clean2antarctica.nl/partners

makers van het nieuwe Nationaal Energieakkoord. Verder zijn 
er concrete plannen bedacht voor onder meer grootschalige 
geothermie-projecten, waarbij warmte uit de diepe onder-
grond wordt gewonnen. De deelnemers aan de expeditie  
gaan de klimaatimpact van hun investeringen monitoren en 
rapporteren. Ook gaan ze in gesprek met bedrijven waarin zij 
investeren, om ook die sneller duurzaam te laten worden.

Het ministerie van EZK wil met de nieuwe 
subsidieregeling ‘Beleidsexperiment CO2- 
reductie industrie’ kosteneffectieve reductie 
van industriële CO2-uitstoot stimuleren.  
Individuele ondernemingen kunnen subsidie 
krijgen voor proef- en demonstratieprojecten 
op het gebied van alternatieve grondstoffen, 
nieuwe productietechnieken, energie- 
infrastructuur en overige CO2-reducerende 
maatregelen. Aanvragen worden beoordeeld 
op volgorde van binnenkomst, aanvragers 
moeten het project nog in 2018 realiseren. Het 
totaal beschikbare budget is ca. € 17,5 miljoen. 
Projecten die gaan over energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energieproductie komen niet in 
aanmerking, daarvoor is er al de subsidierege-
ling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI).  
Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl

Financiële sector gaat investeren 
in woningverduurzaming

Subsidieregeling CO2-reductie industrie
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Ons complete aanbod installatieoplossingen voor utiliteit en industrie vindt u voortaan op 
bosch-thermotechniek.nl. Het gaat onder meer om stalen grootvermogen ketels  
en warmtekrachtkoppelingen van het merk Bosch, staande aluminiumketels, casacade-
oplossingen, PV- en zonneboilersystemen en bijpassende boilers en regelingen. 

Het haalde alle landelijke media. Het manifest dat Diederik Samson eind maart kreeg 
aangeboden als input voor het nieuw te vormen Nationaal Energieakkoord. De boodschap 
aan de trekker van de klimaattafel Gebouwde Omgeving: de verduur zaming van de 
warmtevoorziening van woningen en andere gebouwen kan sneller. Een belangrijke 
maatregel daarvoor zijn verplicht hogere rendementseisen voor nieuwe cv-systemen. 
Daarmee zou over drie jaar een HR-ketel alleen nog in combi natie met een duurzame 
component geplaatst mogen worden. De oplossing wordt gezocht in hybride oplossingen 
met een warmtepomp of zonneboiler, aansluiting op een warmtenet of andere duurzame 
alternatieven. Het manifest kreeg ook kritiek, bijvoorbeeld van Vereniging Eigen Huis.  
De oproep zou te vroeg komen, omdat sommige alternatieven nog te duur zijn en extra 
kosten vooral bij de consument komen te liggen. Bovendien moeten veel huizen eerst nog 
worden geïsoleerd en ook dat kost geld. Verder zijn er technische bezwaren, bijvoor-
beeld over de grootte van hybride installaties en het geluidsniveau.  

Fabrikanten en installateurs zien dat juist als een stimulans en werken daarom achter  
de schermen aan de doorontwikkeling van installaties. Of zoals Michiel van Werven van 
adviesbureau Berenschot zegt: ‘Dit plan leidt tot zoveel mogelijk alternatieven om de 
CO2-uitstoot terug te dringen en dáár gaat het uiteindelijk om.’ Vooruitlopend biedt Nefit 
diverse duurzame hybride en all-electric oplossingen. Kijk op pagina 4, 14 en 18  
en op www.nefit.nl/professioneel 

Nooit eerder werden er in Nederland zoveel zonne-
panelen geplaatst als in 2017. Dat blijkt uit het Solar 
Trend Rapport van onderzoeks- en organisatiebureau 
Good. Er werd 853 MW aan zonnepanelen geplaatst,  
42 procent meer dan het jaar ervoor.Nederland is nu het 
achtste land ter wereld. De gunstige salderingsregeling 

en de SDE+ subsidie maken de investering in PV-pane-
len voor consumenten, bedrijven en projecten interes-
sant. Verwacht wordt dat de groei sterk zal doorzetten. 
Bekijk het aanbod Nefit Zonnestroom-panelen op 
www.nefit.nl/zonnestroom

Vanaf 2021 HR-ketel alleen 
in combinatie met duurzame techniek?

Nieuw: bosch-thermotechniek.nl

Groei zonne-energie
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‘ We moeten nu samen  
doorpakken van pilots  
naar grote aantallen’

Marnix Norder (voorzitter Aedes)  
over verduurzaming corporatiewoningen
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Hoe staat de verduurzaming van  
corporatiewoningen ervoor?
‘De afgelopen jaren is er keihard gewerkt  
om de doelstelling voor 2020 te halen: een 
gemiddeld energielabel B. De verhuurders-
heffing van 1,7 miljard euro die woningcorpo-
raties onderweg voor hun kiezen kregen, had 
een remmend effect. Corporaties schoten 
logischerwijs in de beheerstand. Minder geld 
betekent simpelweg dat je minder snel kunt 
verduurzamen. Toch was ook de veerkracht 
groot. Het ziet er nu naar uit dat we in 2021 
sectorbreed energielabel B gaan halen.  
En dat is gezien de omstandigheden een 
prestatie van formaat.’

Wat is er nodig voor de volgende 
stappen?
‘De verduurzaming van het totale corporatie-
bezit tot een compleet CO2-neutrale woning-
voorraad is een van de grootste uitdagingen 
ooit. Nagenoeg alle woningcorporaties 
hebben hun ‘Routekaart CO2-neutraal 2050’ 
klaar. Daarmee lopen zij voorop ten opzichte 
van bijvoorbeeld commerciële verhuurders, 
particuliere woningeigenaren en het bedrijfs-
leven. De mogelijkheden om de schil van 
woningen en wooncomplexen te isoleren zijn 
al doorontwikkeld tot op een kwalitatief hoog 
niveau en het kan tegen betaalbare prijzen. 
Maar op het gebied van technische installa-
ties voor ventilatie, verwarming en warm 
water verwachten we van fabrikanten en 
installateurs nog de nodige innovatiekracht.’

Wat vragen corporaties van  
de installatiesector?
‘De oplossingen, zoals warmtepompen  
en nieuwe ventilatiesystemen, zijn er wel. 
Maar de kwaliteit en prestaties ervan moeten 
verder omhoog en de prijzen moeten omlaag. 
En ook belangrijk: het moet stiller, minder 
storingsgevoelig, klantvriendelijker en 
compacter. Het zijn nu enorme operaties en 
het is worstelen met de ruimte. De huidige 
koppelingen van installatiecomponenten  
zijn net machinekamers. Daar kun je in een 
gemiddelde corporatiewoning niet mee 
aankomen. Kortom: we vragen om auto’s 
maar krijgen nog te vaak een paard en  
wagen voorgeschoteld.’

Wat is het gevolg daarvan?
‘Veel corporaties zeggen: de isolatie pakken 
we volop aan. Maar we wachten nog wel even 
met het plaatsen van die nieuwe duurzame 
installaties. Het blijft te veel hangen in hier 
en daar een plukje woningen om iets uit te 
proberen. Terwijl we nu juist samen moeten 
doorpakken van pilots naar grote getallen. 
Corporaties vragen dus om betaalbaarheid 
én zekerheid. En terecht. Want met 2,4 
miljoen woningen zijn de woningcorporaties 
een hele grote klant voor de bouw- en 
installatiesector en het gaat om enorme 
investeringen.’

Zo’n 90% van alle Nederlandse woningcorporaties heeft de route bepaald om  
in 2050 te komen tot CO2-neutrale corporatiewoningen. Daarmee is volgens 
Aedes-voorzitter Marnix Norder de corporatiesector koploper in de gebouwde 
omgeving. Maar hij benadrukt dat de corporaties het niet alleen kunnen.  
De schouders van landelijke overheid, gemeenten, fabrikanten en installateurs 
moeten er nu gezamenlijk onder. ‘Hier en daar een plukje woningen verduur-
zamen, daar moeten we vanaf.’

‘�Van�gas�los� 
is�geen�doel,�
maar�een� 
middel�om�
onze�duurzame�
doelen�voor�
2050�te�halen’��

JULI 2018  pagina 11



Wat is er nodig voor meer zekerheid  
en schaalvergroting?
‘Een landelijk consistent beleid voor de lange 
termijn. Geen verrassingen en onverwachte 
wendingen, dáár moeten overheid en 
landelijke politiek voor gaan zorgen. Want 
alleen dan kunnen corporaties met een 
gerust hart investeringsstrategieën voor de 
komende decennia maken. Tegelijkertijd 
biedt dat óók de fabrikanten zekerheid voor 
de gewenste doorontwikkeling van techni-
sche oplossingen. Dan kun je met elkaar 
gaan praten over grote aantallen, komen 
vraag en aanbod bij elkaar en kan de prijs 
ook omlaag.’

Hoe gaan de woningcorporaties  
het aanpakken?
‘Steeds meer corporaties kiezen voor 
regisserend opdrachtgeverschap. De tijd  
van tot in het kleinste technische detail 
uitgewerkte projectbeschrijvingen en 
installatiewensen is voorbij. Het sluit aan bij 
mijn pleidooi voor grotere aantallen en lagere 
prijzen. Want een corporatie zegt straks:  
ik heb hier tweehonderd min of meer gelijke 
woningen uit dezelfde bouwperiode. Dit zijn 
onze eisen ten aanzien van energieprestaties 
en comfort. We willen dat de installatiever-
vanging of -verduurzaming binnen drie dagen 
plaatsvindt met zo min mogelijk overlast voor 
bewoners. Wat is jullie oplossingen en wat 
gaat het kosten? En dan willen de corpora-
ties niet dat per rijtje woningen het wiel 
telkens opnieuw wordt uitgevonden, maar 
dat er keuze is uit slechts enkele, goed 
uitgewerkte, betaalbare standaardoplos-
singen. Waarbij ook de bewonersoverlast  
tot een minimum wordt beperkt. Verder 
verwachten de corporaties dat fabrikanten 
en installatiebedrijven mede-risicodragers 
worden. Denk aan prestatiegaranties.  
Want het gaat niet alleen om de aanleg van 
installaties, maar ook om zorgvuldig onder-
houd. Dus wordt er gevraagd naar service-
contracten die corporaties zekerheid bieden 
over hun total cost of ownership.’

Wanneer zijn de corporaties  
van gas los?
‘Dat we van het aardgas afgaan is duidelijk. 
Maar ik vind het onzinnig dat sommige 
gemeentes roepen dat ze in 2030 gasloos 
willen zijn. Daarmee bied je niemand 
houvast, want wat zegt het nu helemaal? 
Wees concreet en bepaal per wijk wat de 
richting wordt: aansluiting van woningen  
op een duurzaam warmtenet of decentrale 
opwekking in de woningen zelf. Dan kunnen 
particuliere woningeigenaren, commerciële 
verhuurders en corporaties gericht aan  
de slag.’

‘�De�Nederland-
se�corporaties�
zijn�met�2,4�mil-
joen�woningen�
een�hele�grote�
klant’
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Betekent het ook dat verduurzaming 
gefaseerd gaat plaatsvinden?
‘Zeker. Je kunt niet alles tegelijk en in één 
keer om. Dus de ene wijk eerst en dan de 
volgende. Maar ook de verduurzaming van 
een woning kan prima stap voor stap. 
Sommige woningen moeten eerst echt fors 
geïsoleerd worden. De installatie doe je in 
die gevallen later, waardoor de investeringen 
verspreid worden over de tijd. Ook instal-
latietechnisch kan het stap voor stap. 
Natuurlijk, bij nieuwbouw kun je direct  
naar Nul-op-de-Meter. Maar in bestaande 
woningen is een hybride warmtepomp een 
uitstekende oplossing, bijvoorbeeld als 
toevoeging aan een bestaande ketel of in 
combinatie met een nieuwe ketel. Daarmee 
boek je de eerste energiebesparing. En tegen 
de tijd dat die installatie weer vervangen 
moet worden, zet je de volgende duurzame 
stap. Zodat je in 2050 daadwerkelijk beschikt 
over een CO2-neutrale woningvoorraad.’

Wat gaat de huurder ervan merken?
‘Huurders staan voor woningcorporaties 
altijd centraal. Als het gaat om de verduur-
zaming van woningen mogen zij op betaal-
baarheid en comfort niets inleveren. Daar-
entegen zullen huurders ook zelf duurzaam 
moeten gaan leven. Corporaties kunnen dat 
samen met installateurs stimuleren via 
goede voorlichting. Maar je kunt ook denken 
aan een systeem waarbij grootverbruikers 
van energie verhoudingsgewijs een hogere 
prijs betalen dan de mensen die er echt een 
duurzaam huishouden op na houden. 
Tenslotte is een energieneutraal Nederland 
de verantwoordelijkheid van ons allemaal.’ 

‘�Pas�met�een�landelijk�consistent�beleid�
voor�de�lange�termijn�kunnen�corporaties�
met�een�gerust�hart�investerings-
strategieën�ontwikkelen’
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In Eindhoven werden tien woningen uit  
1990 uitgerust met een Nefit EnviLine 
Hybride Basis in combinatie met een Nefit 
ProLine NxT HR-ketel. Daarbij werden de 
bestaande hogetemperatuurradiatoren 
gebruikt. Naast deze nieuwe hybride 
opstellingsvariant van Nefit werden nog eens 
dertig woningen voorzien van hybride 
systemen van drie andere fabrikanten.  
Alle veertig woningen werden uitgebreid 
gemonitord door een onafhankelijke partij.  

Bewijs in de praktijk
Het doel van de proef: een gasbesparing  
van minimaal 50%, een energielabelstap  
van C naar A+ en een terugverdientijd korter 
dan 18 jaar bij gelijke woonlasten. Bovendien 
werd als voorwaarde gesteld dat er geen 
bouwkundige aanpassingen werden door-
gevoerd en dat er geen concessies aan  
het comfort werden gedaan. 

EnviLine Hybride Basis  
bespaart tot 83% gas 
voor verwarming

Nieuwe opstellingsvariant van de bekende  
Nefit lucht/water warmtepomp 

Vooruitlopend op een mogelijke aanscherping van rendementseisen voor verwar-
mingsinstallaties in 2021 is er nu een nieuwe opstellingsvariant van de bekende 
Nefit EnviLine lucht/waterpomp: EnviLine Hybride Basis. Een tijdens een proef 
van Woonbedrijf Eindhoven beproefde oplossing waarmee maar liefst 83% gas 
werd bespaard op ruimteverwarming. En dat terwijl het tijdens de proefperiode 
wekenlang vroor, met temperaturen tot -10 °C.
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Voordelen Nefit EnviLine Hybride Basis:

•  Klein vermogen volstaat (leverbaar in 3 t/m 16 kW)1

•  Compacte buitenunit
•  Buffervat, open verdeler of extra pompgroep niet nodig
•  Eenvoudige installatie
•  Geen bouwkundige aanpassingen
•  Geschikt voor diverse afgifte systemen

•  Fors lager gasverbruik: tot meer dan 80%  
voor CV en meer dan 60% overall

•  Aanzienlijk lagere CO2-uitstoot 
•  Bestaande cv-ketel gaat langer mee
•  Betaalbaar: vanaf € 2.998,-* compleet geïnstalleerd, 

incl. btw2

Door de temperatuur in het afgifte systeem zo laag mogelijk te houden is extra gasbesparing mogelijk:  
35 °C is ideaal, 45 en 55 °C zijn ook gebruikelijk. Bij een hogere aanvoertemperatuur is de besparing lager.

1.  Ontwerpvermogen tot 12 kW: EnviLine Split 3, 5 en 7 kW. Ontwerpvermogen 12 - 25 kW: EnviLine Split 9, 12, 14 en 16 kW.
2. Met aftrek van ISDE-subsidie

* Wijzigt per 01-07-18.
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Hoogste gasbesparing
EnviLine Hybride Basis realiseerde de 
hoogte gasbesparing en kwam over de hele 
linie als beste uit de bus. Gemiddeld werd 
maar liefst 83% aardgas voor ruimteverwar-
ming bespaard ten opzichte van voorgaande 
stookseizoenen. Opvallend detail: de pilot 
vond plaats tijdens het stookseizoen, waarin 
sprake was van wekenlange vorst met 
temperaturen tot -10 °C. Voor verwarming  
en warm water samen komt de gemiddelde 
gasbesparing uit op meer dan 60%.

Breed toepasbaar, veel voordelen
EnviLine Hybride Basis is met vermogens van 
3 tot 16 kW breed toepasbaar als toevoeging 
op een bestaande HR-ketel of in combinatie 
met de nieuwe generatie Nefit HR-ketels. 
Daarbij kunnen gewone, bestaande radia-
toren gebruikt worden. Ingrijpende, kostbare 
aanpassingen zoals de aanleg van vloer-
verwarming of een ander lagetemperatuur-

afgiftesysteem zijn dus niet nodig. Ook een 
buffervat, open verdeler of extra pompgroep 
ontbreken in deze opstellingsvariant, 
waardoor de installateur met minder ruimte  
en minder toebehoren toe kan. Het levert 
meer installatiegemak, een kortere montage-
tijd en lagere kosten op. 

Aantrekkelijke investering
Nefit EnviLine Hybride Basis is ook qua inves-
tering aantrekkelijk. De basisvariant is er met 
aftrek van de ISDE-subsidie vanaf € 2.998,- 
euro inclusief btw en inclusief montage. Een 
complete hybride installatie, bestaande uit  
de EnviLine Hybride Basis warmtepomp en 
een ProLine NxT HR-ketel is mogelijk vanaf  
€ 4.750,-, compleet gemonteerd en inclusief 
btw. Uiteraard kan de installatie - ook achteraf - 
worden uitgebreid met PV-panelen uit het 
Nefit Zonnestroom-programma.

Kijk op nefit.nl/hybride

De introductie van Nefit EnviLine Hybride Basis tijdens Building Holland 2018 in Amsterdam.
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Luisteren naar de klant, luisteren naar waar de markt om vraagt. Het is 
misschien wel het grootste cliché dat er in businesstaal bestaat. Maar 
tegelijkertijd is het essentieel. We hebben immers in de gebouwde 
omgeving met z’n allen flink wat duurzame uitdagingen voor de boeg. 
Maar dat luisteren, hoe doe je dat? En levert het klanten ook werkelijk 
iets op?

Bij Nefit Bosch leggen we ons oor te luister daar waar het werkelijk 
moet gebeuren: in de praktijk. En we luisteren niet alleen, we denken en 
doen ook mee. Bijvoorbeeld in proefprojecten van woningcorporaties 
en installateurs, die voor de opdracht staan ruim twee miljoen woningen 
te verduurzamen. We steken de koppen bij elkaar en verdiepen ons in 
wat nu precies hun wensen en eisen zijn. Naast een luisterend oor 
kijken we ook samen door de ogen van bewoners. Het levert waarde-
volle inzichten en concrete verbeteringen en vernieuwingen op. 

Een mooi voorbeeld is Nefit EnviLine Hybride Basis. Het resultaat van 
een proef in woningen van Woonbedrijf in Eindhoven. Met deze nieuwe 
opstellingsvariant - onze bekende warmtepomp in combinatie met een 
Nefit ProLine NxT HR-ketel - werd maar liefst 83% gas bespaard, in een 
periode waarin het ook nog eens flink vroor. En dat alles zonder 
bouwkundige aanpassingen in de woning, zonder het vervangen van 
radiatoren en zonder comfortverlies. Waarmee we ruimschoots aan  
de vooraf door de klant gestelde vragen hebben voldaan. 

Goed luisteren, samen sparren én samen doen leidt dus tot steeds  
weer nieuwe oplossingen. En we zijn er nog niet. Lees maar naar wat 
Aedes-voorman Marnix Norder namens de Nederlandse woningcorpora-
ties aan ons vraagt, elders in deze Warm Nederland. We hebben het 
gehoord. Sterker nog: achter de schermen zijn we al bezig met oplossin-
gen die aan zijn vragen tegemoetkomen. Een kwestie van goed luisteren. 

Martijn Kok
Sales Manager Residential Projects 
Bosch Thermotechniek

Luisteren
Column

‘Kijken�door�de�ogen�van�de�klant’Werking
De warmtepomp gebruikt de 
buitenlucht als gratis duurzame 
bron voor verwarming. Alleen bij 
winterse kou springt de HR-ketel 
bij. De HR-ketel zorgt ook voor 
warm water.

Randvoorwaarden
•  Goed geïsoleerde woning
•  Minimaal 4 radiatoren  

(totaal 2 kW of meer) of 22 m2 
vloerverwarming continu open

•  Correcte inregeling 
•  De weerstand van het afgifte-

systeem mag niet hoger zijn dan 
de opvoerhoogte van de pomp 
van de binnenunit en de pomp  
van de cv-ketel. 

Meer weten? Kijk op  
www.nefit.nl/enviline
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‘ Met computer- 
simulatie duiken we 
in de diepste details’

Kijkje achter de R&D-schermen  
bij Bosch Thermotechniek

Om nieuwe verwarmingsoplossingen en componenten te ontwik-
kelen en bestaande toestellen en technieken te perfectioneren 
wordt bij Bosch Thermotechniek volop gebruik gemaakt van 
computersimulatie. ‘Zeer gedetailleerd begrijpen wat er in een 
component van een verwarmingstoestel onder bepaalde 
omstandigheden gebeurt, dat is de essentie van ons vak’, leggen 
simulation engineers David de Kleine en Nijso Beishuizen uit.

‘Simulatie met behulp van computers kent zijn oorsprong in de vliegtuig-
industrie’, vertelt David de Kleine. ‘Neem een vleugel van een Boeing 747.  
Het materiaal, de vorm, de bevestiging en het optimum tussen sterkte en 
flexibiliteit, alles moet perfect zijn. Alleen dan kun je veiligheid, betrouwbaar-
heid en optimale prestaties garanderen. Voor bijvoorbeeld een warmte-
wisselaar of een ventilator van een Nefit of Bosch verwarmingstoestel of de 
mantel die daar omheen geplaatst wordt, geldt hetzelfde. In de allereerste 
ontwerpfase ervan gaan wij onder meer op zoek naar de ideale vorm en 
positie en de samenstelling, dikte en buigzaamheid van materialen.  
We duiken in de diepste details. Je hebt dan te maken met een uiterst 
complex geheel van fysica, mechanica en geometrie dat het menselijk  
brein te boven gaat. En dus maken wij gebruik van slimme computersoft- 
ware met simulatiemodellen.’

Veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid
‘We ontwikkelen heel gedetailleerde kennis op veel verschillende fronten’, 
gaat David de Kleine verder. ‘Van verbrandingstechniek, warmteoverdracht, 
de buigzaamheid van metaal, de optimale vezelsamenstelling van plastics tot 
corrosiegevoeligheid en ionisatie. Met al die kennis proberen we steeds weer 
het optimum te bereiken op gebieden als veiligheid, betrouwbaarheid en 
duurzaamheid. De resultaten van ons rekenwerk zijn vaak de basis voor het 
ontwerp van een eerste sample of prototype of het doorvoeren van product-
verbeteringen en -vernieuwingen.’
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‘�Een�uiterst�
complex�geheel�
van�fysica,� 
mechanica�en�
geometrie�dat�
het�menselijk�
brein�te�boven�
gaat’

ook daarin speelt simulatie een grote rol. 
Daarnaast richten we ons op de technologie 
van de toekomst. In de markt voor warmte en 
energie worden grote kansen toegedicht aan 
het gebruik van waterstof, waarmee duur-
zaam op zee en op het land opgewekte 
wind- en zonne-energie in gasvorm wordt 
opgeslagen en getransporteerd naar 
bedrijven en woonwijken.’

Samenwerking met universiteiten
Om de productontwikkeling op dit soort 
ontwikkelingen voor te bereiden, werken 
David en Nijso nauw samen met Nederlandse 
en Duitse universiteiten in mede door de 
overheid gestimuleerd onderzoek. ‘Dat 
fundamentele onderzoek is een belangrijke 
basis voor het toegepaste onderzoek dat wij 
hier in Deventer doen. Wij zijn vaak te vinden 
bij zo’n universiteit onderzoek, maar ook hier 
op onze afdeling werken regelmatig universi-
teitsstudenten en promovendi mee aan een 
van onze onderzoeken.’

Kennisuitwisseling binnen Bosch-concern
Ook simulation engineer Nijso Beishuizen is 
aangeschoven: ‘Hoewel ons specialisme hier 
in Deventer thermotechniek is, werken we 
heel nauw samen met collega’s van andere 
onderdelen van ons wereldwijde Bosch- 
concern. We wisselen internationaal kennis 
en ervaring uit binnen de overkoepelende 
afdeling Corporate Research. Daarmee 
beschikken we over een schat aan actuele 
kennis en ervaring.’ 

Innovatie en duurzame technologie
In markt en maatschappij is duurzaamheid 
een hot item. Op welke fronten draagt 
simulatie daaraan bij? ‘Warmtepompen zijn 
populair’, legt Nijso Beishuizen uit. ‘Een zo 
laag mogelijk geluidsvolume en een optimale 
plaatsing van de buitenunit zijn dan essen-
tieel. Onze kennis daarover komt deels ook 
voort uit simulaties op het gebied van geluid 
en akoestiek. Verder wordt er in de markt 
een steeds lagere CO

2- en NOx-emissie-
reductie verwacht van onze producten en 

Simulation engineers David de Kleine (l) en Nijso Beishuizen.
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Drie stalen Bosch UT-M verwarmingsketels zijn aangekomen bij de Universiteit Utrecht en 
in een van de te renoveren verwarmingscentrales geplaats. Daar worden ze deze zomer 
geïnstalleerd en getest, waarna volgens planning de ingebruikname in augustus volgt.  
De ketels, met elk een vermogen van 10,6 MW, voldoen aan de actuele eisen op het gebied 
van kwaliteit, veiligheid en NOx-emissie en gaan samen zorgen voor de verwarming van 
een groot deel van het universiteitsgebouw op het Utrechtse Science Park. 

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht
Installateur: Croonwolter&dros

In de volgende editie volgt een uitgebreide reportage op locatie en leest u de ervaringen 
van opdrachtgever Universiteit Utrecht en de engineers van Croonwolter&dros. 

Uitgebreide reportage in de volgende editie

Bosch UT-M ketels 
verwarmen Universiteit 
Utrecht
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‘ Deventer’ cascadesysteem  
biedt volop besparingskansen

Plug-and-play oplossingen in 
combinatie met advies en service

De koppeling van meerdere HR-ketels tot een cascade wordt in de installatie-
branche nog altijd het ‘Deventer-systeem’ genoemd. En niet voor niets. 
Uitvinder Nefit heeft het systeem inmiddels met de nieuwe generatie Nefit 
TopLine HR II-toestellen doorontwikkeld tot het allerhoogste niveau van 
bedrijfszekerheid en energiezuinigheid. Nefit levert complete plug-and-play 
cascadeoplossingen op maat, inclusief slimme aansluitsets en alle denkbare 
toebehoren. Daarnaast kunnen opdrachtgevers, adviseurs en projectinstal-
lateurs altijd rekenen op betrouwbaar advies in de ontwerpfase, profes-
sionele ondersteuning bij de montage en de uitvoering van wettelijk 
verplichte keuringen. 

slechts 1 m2. De mogelijkheden zijn einde-
loos met drie vermogenstypen (50, 70 en 
100 kW) en vele opstellingsvarianten; van 
lijnopstelling of ruggelingse plaatsing met 
behulp van een Nefit-cascadeframe tot een 
Twin-Fit opstelling van twee Nefit TopLine 
HR II 70 ketels aan de wand, verbonden  
met een open verdeler. Opstellingen tot wel 
800 kW zijn mogelijk. Cascades met nog 
grotere vermogens zijn op aanvraag leverbaar. 

Uitgebreide opties,  
optimaal installatiegemak
Handige aansluitsets en keuze uit diverse 
bijpassende Nefit-boilers, verdelers, 
groepensystemen en cascaderegelaars 
maken dat er voor elk project een plug-and-
play oplossing op maat is. Bovendien is elk 
Nefit-cascadesysteem geschikt voor zowel 
individuele rookgasafvoer als collectieve 
rookgasafvoer met CLV-overdruk.  
Hiervoor zijn RGA-sets leverbaar. 

Een Nefit TopLine HR II cascade is dé 
betrouwbare, energiezuinige oplossing  
voor projecten met grote warmtevraag in 
woningcomplexen en utiliteitsgebouwen. 
Het benodigde vermogen wordt immers 
verdeeld over diverse, geleidelijk module-
rende HR-ketels. Het levert een aangenaam 
comfort op zonder grote temperatuur-
schommelingen en zorgt voor een gelijk-
matige belasting en dus een langere levens-
duur van elke afzonderlijke ketel. De kans op 
uitval is minimaal, de ketels functioneren als 
elkaars reserve. De speciaal voor cascades 
ontwikkelde TopLine HR II is voorzien van de 
zuinigste Low Energy pomp en voorbereid  
op andere gassoorten. Ook biedt Nefit 15 
jaar garantie op de warmtewisselaar van  
de TopLine HR II.

Weinig ruimte, veel vermogen
Een Nefit TopLine HR II cascade is uiterst 
compact, 400 kW past bijvoorbeeld op 
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De vertrouwde service van Nefit
Online cascadeselector
Stel zelf eenvoudig een cascadasysteem op maat samen op  
www.nefit.nl/cascadeselector.

•  Combineer diverse toestellen in verschillende vermogens en opstellingsvarianten
•  Kies verdeler, isolatieset, regeling, boiler, RGA-set en overige accessoires 
•  Kies desgewenst voor montageservice, EBI en/of cascadetraining
•  Download de bijbehorende offerte en documenten

Professioneel advies op maat
Nefit staat voor vertrouwde service vanaf de allereerste projectfase. Met professioneel 
advies op maat bij het ontwerp van elk cascadesysteem. Inclusief nauwkeurige rappor-
tages en heldere berekeningen. 

Montageservice en officiële keuring
Een ervaren team van Nefit-specialisten staat klaar voor ondersteuning en advies bij de 
montage van cascadesystemen. Bovendien kunnen de Scios-gecertificeerde experts 
van Nefit de wettelijk verplichte Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitvoeren bij de 
inbedrijfstelling.  

Neem voor meer informatie en advies gerust contact op met Nefit: 
Nefit Bosch SupportLine 0570-602206.

Vereniging van Eigenaren, 
Diemen
•  Hoogbouwcomplex,  

48 koopwoningen
•  Basiswarmte (60 °C) =  

restwarmte van energiecentrale
•  Installatie schakelt daarboven bij 
•  Installatievervanging
•  Oplossing: cascade met 6 x  

Nefit TopLine HR II 100 
•  Energiebesparing: 25 à 30 %

Protest, Warmond
•  Kantoren, distributiecentrum  

en speelparadijs
•  Vervanging van houtmotkachel  

op industrieterrein
•  Oplossing: 3 Nefit-cascades, t.w.  

Distributiecentrum: 6 x Nefit 
TopLine HR II 100  
Kantoren: 2 x Nefit TopLine  
HR II 100  
Nabijgelegen Monkeytown:  
3 x Nefit TopLine HR II 100
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Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit/Bosch SupportLine
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit.nl
www.nefit.nl 16
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