Duurzaamheid in de Utiliteit

Goed
op weg
Inzicht, inspiratie en dé kennis
van het moment

Speciale uitgave gericht op
duurzaam vooruit in de utiliteit

Toekomstvisie

Toekomstvisie
Ons land heeft een enorme
opgave als we 8 miljoen
gebouwen voor 2050
aardgasvrij willen maken. Dat
zijn 1000 gebouwen (woningen
en kantoorpanden) per dag!
Toch moeten we ons niet door
deze indrukwekkende aantallen
in de war laten brengen, vindt
Jan-Maarten Elias, managing
partner bij Energy Bridge. “Het
is een forse opgave, maar als
we verduurzaming in slimme
stappen doen, dan kan bijna
iedereen in zijn eigen tempo
en op verantwoorde wijze naar
aardgasvrij.”
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Inleiding

Er zijn veel argumenten te bedenken
waarom verduurzaming lastig is,
stroperig verloopt, en veel geld
kost. Maar je kunt minstens zoveel
argumenten en vooral manieren
bedenken waarop het wél kan, vindt
Jan-Maarten Elias. Met zijn bedrijf
Energy Bridge is hij anderhalf jaar
geleden gestart om gebouweigenaren
te helpen op verantwoorde wijze te
verduurzamen. “Onze opdrachtgevers
zijn voornamelijk woningcorporaties,
zorginstellingen en verenigingen van

eigenaren. Dit zijn partijen die zich
in veel gevallen bewust zijn van hun
verduurzamingsopgave, maar meestal
niet kunnen overzien hoe ze dit slim
en kosteneffectief kunnen aanpakken.
Juist voor deze partijen zijn wij
een verduurzamingspartner die de
engineering verzorgt, de uitvoering
begeleidt, de financiering regelt en
helpt bij het besluitvormingsproces.
Eventueel verzorgen wij ook de
exploitatie om te zorgen dat de extra
investering zich ook terugverdient.”

Van boardroom tot
boilerroom

Jan-Maarten Elias
Eigenaar Energy Bridge

"Verduurzaming
kan in stappen,
en op natuurlijke
momenten”

Met hun slogan ‘van boardroom
tot boilerroom’ geeft Energy
Bridge aan dat zij de klant volledig
ontzorgt. “Voor het verduurzamen
van bestaand vastgoed zijn er in de
basis drie sporen: sloop-nieuwbouw,
renovatie en een stapsgewijze
aanpak op natuurlijke momenten,
zoals het meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) of tijdens een verkoop
of verhuurmoment.” Juist die
natuurlijke momenten bieden veel
opdrachtgevers de mogelijkheid
om in hun eigen tempo en met
realistische investeringen naar
aardgasvrij te gaan, zegt Elias.
Lees dit artikel verder op pagina 14
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Alle wegen
leiden naar
Remeha

Altijd de beste prijskwaliteitsgarantie
op al je offertes
Bij Remeha beloven we je altijd de beste
prijs- kwaliteitsgarantie. Niet alleen op
wand- en staande ketels, maar op ons
gehele utiliteitsassortiment en -accessoires.
We kijken graag met je mee om samen
tot het beste aanbod voor jou en jouw
klant te komen.
Neem contact op met jouw accountmanager
en ontvang op werkdagen binnen 24 uur een
offerte met de beste prijs voor jouw project.

Vind jouw accountmanager

Ontdek onze routes naar
duurzame en comfortabele
totaaloplossingen. Remeha heeft
alles in huis en we wijzen je graag
de weg. We geven je het inzicht,
de inspiratie en de kennis van
het moment. Eén aanspreekpunt
voor alle vragen over producten,
(complexe) berekeningen,
calculaties, leveringen, installatie,
service en nazorg.

MIA\Vamil op Remeha producten
Voor alle ondernemers die willen investeren in
milieuvriendelijke technieken heeft de overheid
een subsidiemogelijkheid in het leven geroepen.
Niet alleen de kosten van het product komen in aanmerking
voor de regeling, ook alle aanschaf- en voortbrengingskosten
die toe te rekenen zijn aan de installatie (voor zover niet
uitgesloten) kunnen worden afgeschreven. De MIA-regeling
geeft de mogelijkheid om 13.5% van de investering voor
een milieuvriendelijke installatie af te trekken van de fiscale
winst. Dit komt bovenop de investeringsaftrek. Via de Vamilregeling kunnen ondernemers 75% van de investering op
een willekeurig moment afschrijven.

Lees meer over MIA\Vamil
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Persoonlijke service
In een tijd waarin fysiek contact niet
altijd mogelijk is, staan we online
natuurlijk voor je klaar. Je krijgt snel
persoonlijk antwoord op je vragen
van je persoonlijke accountmanager
of een medewerker die je uitstekende
technische ondersteuning geeft.
Via de online afspraken tool maak je
makkelijk een afspraak met je accountmanager. Heb je geen behoefte aan
een afspraak, maar heb je wel een
vraag aan onze service-afdeling? Stel
dan je vraag via WhatsApp, telefoon,
livechat of social media.
Naast persoonlijke service ondersteunt Remeha je ook graag bij het
onderhoud van bestaande utiliteitinstallaties. Remeha Ontzorgt noemen
we dat. Er is onlangs een contract met
een installateur afgesloten voor 43
cv-ketels op Schiphol. Deze worden
allemaal door Remeha onderhouden.
Afhankelijk van het gekozen pakket
voert Remeha diensten uit voor een
vast bedrag per jaar. Zo ontzorgen
we je optimaal!

Maak een digitale afspraak

Kantoorgebouwen
klaar voor de
toekomst
De energietransitie raakt ons allemaal. De komende jaren zullen ook
alle bedrijven, woningcorporaties en
vastgoedeigenaren hier steeds meer
mee te maken krijgen. Zo heeft de
Nederlandse overheid bepaald dat
alle verhuurbare kantoren boven
de 100 m2 in 2023 minimaal over
energielabel C moeten beschikken.
Wat kan je doen als jouw vastgoed
nog niet over Label C beschikt?
Remeha helpt je graag met dit vraagstuk zodat je gereed bent voor de
toekomst en de nieuwe wet- en
regelgeving. We bieden oplossingen
met financiële zekerheid en een lage
investering op elk ambitieniveau.

Meer over Label C

Klimaatsystemen zijn pas echt effectief
als ze op elkaar zijn afgestemd
Als partner van Klimaat@Home werkt Remeha in de volledige keten van
PV-panelen, WTW ventilatie, vloerverwarming en warmtepompen nauw
samen om tijdens het hele traject van concept tot en met beheer de klant te
ontzorgen. In de volledige looptijd van het project is er één aanspreekpunt.
Deze intensieve samenwerking ondersteunt het ontwikkelen en beheren van
duurzame projecten.

Naar Klimaat@Home
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Warmtetransitie
Monitor volgt
transitieplannen
op de voet

Verschillende
statussen
Eerder dit jaar rapporteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
dat de warmtetransitie in de Regionale Energiestrategieën nog niet erg
concreet is. Die achterstand, als je het
zo wil noemen, is ook te zien in de
Warmtetransitie Monitor die DWA al
sinds begin 2019 bijhoudt. “Wij hebben
de Warmtetransitie Monitor ontwikkeld
als een webapplicatie en we geven
daarop per gemeente aan of:
een warmtetransitievisie gereed is,
een warmtetransitievisie in de
maak is,

“Warmtetransitievisie is een middel
om dillema’s in beeld te brengen.”

er nog geen warmtetransitievisie
wordt gemaakt,
de status onbekend is.
Bron: DWA.nl

Eind 2021 moeten alle gemeenten een visie op de warmtetransitie klaar hebben, zo staat in het Klimaatakkoord. Het
gros van de gemeenten is daar druk mee bezig en er zijn al
enkele gemeenten die hun ‘Transitievisie Warmte’ gereed
hebben. Tegelijk zijn er ook gemeenten die nog niets hebben of waarvan de status onbekend is. Dat valt allemaal af
te leiden uit de Warmtetransitie Monitor die adviesbureau
DWA bijhoudt.
Martijn Koop
Manager team
Energy bij DWA

Voor de installatiewereld is die warmtetransitievisie een
belangrijke leidraad omdat zij redelijk nauwgezet aangeeft
welke technologie leidend wordt bij de verduurzaming van
een bepaalde gemeente of bepaalde wijken in een gemeente.
Martijn Koop, manager van het team Energy bij DWA, is verantwoordelijk voor de Warmtetransitie Monitor en vertelt ook
wat het belang is van de warmtetransitievisies die gemeenten opstellen. “Met de Transitievisie maken gemeenten het
tijdspad naar aardgasvrij in 2050 inzichtelijk: wanneer gaan
welke wijken of buurten van het aardgas en wat is dan het
alternatief? Zij moeten dit in elk geval doen voor de wijken of
buurten die zij al dit komend decennium, dus voor 2030, van
het aardgas willen halen.

Fotograaf Marcel de Bont
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Warmtetransitie Monitor volgt transitieplannen op de voet

Het maakt ons niet uit wie de warmtetransitievisie heeft gemaakt: de
gemeente zelf, DWA of een ander
bureau. Onze tool is puur bedoeld
om op een praktische wijze de markt
te helpen en inzicht te verschaffen.
Als de warmtetransitievisie openbaar is, zorgen wij voor een link naar
de website waar die te vinden is. Zo
kunnen andere gemeenten, en ook
marktpartijen daar handig gebruik
van maken”, vertelt Koop.

“Om bij een
strategie te komen,
werk je feitelijk via
een aanpak waarbij
de potentiële
mogelijkheden
worden afgepeld.”

Hoge ambities nastreven
Op de Warmtetransitie Monitor is nu te zien dat 16 gemeenten een warmtetransitievisie gereed hebben. Het grootste
deel van de gemeenten heeft al wel een visie of verkenning
gedaan, maar beschikt nog niet over een concrete warmtetransitievisie. En ongeveer een kwart van de gemeenten
is er nog niet mee bezig, of daarvan is de status onbekend.
“Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen formuleerden
nogal wat colleges forse ambities. Energieneutraal in 2040,
in 2035 of zelfs in 2030 heb ik langs zien komen. Kijk je nu
hoe het met die plannen staat, dan moet je vaststellen dat
ze erg langzaam vorderen. De warmtetransitievisie is dan
ook een middel om dilemma’s in beeld te brengen. Als jouw
gemeente de ambitie heeft om in 2030 energieneutraal
te zijn, dan kun je waterstof als verduurzamingsoptie wel
schrappen. Het is niet realistisch om waterstof in de komende
vijf tot tien jaar in een hele gemeente toe te passen. En als
de ondergrond niet voor geothermie geschikt is en als er
geen grote restwarmtebronnen in de nabijheid liggen,
dan kun je redelijk snel vaststellen in welke richting je het
moet zoeken. Ook een dunbevolkte gemeente zal al snel
concluderen dat een collectief warmtenet niet haalbaar is.
Uiteindelijk moet zo’n gemeente dan aan de slag met individuele oplossingen zoals warmtepompen of kleinschalige
collectieve oplossingen. Kortom, om bij een strategie te
komen, werk je feitelijk via een aanpak waarbij de potentiële
mogelijkheden worden afgepeld”, vertelt Koop.

Warmtetransitie Monitor volgt transitieplannen op de voet
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Goede kansen in de utiliteit
Vrijwel elke gemeente zal een aanpak opstellen die
zowel voor woningbouw als voor utiliteit geschikt
moet zijn. Maar niet alle technische oplossingen die
je in de woningbouw kunt toepassen zijn even goed
bruikbaar of eenvoudig toe te passen in de utiliteit. Is
de warmtetransitie voor de utiliteit daardoor lastiger
dan voor woningbouw? “Bij utiliteit is het van belang
onderscheid te maken tussen de ‘hoogwaardige’
utiliteitsgebouwen en de ‘basic’ gebouwen”, zegt
Koop. “Voor de eerste groep is de transitie wellicht iets
makkelijker, omdat deze panden met een veel kortere
cyclus werken dan woningen. Daar waar een woning
makkelijk 40 jaar meegaat voordat er bouwkundig
iets wordt aangepast, ligt dit bij hoogwaardige utiliteit
anders. Het is daar niet ongebruikelijk dat er eens in
de 20 jaar een serieuze renovatie plaatsvindt om te
voldoen aan de actuele eisen op gebied van comfort en
uitstraling. Het is dan makkelijker om op die momenten
ook aanpassingen door te voeren die nodig zijn voor een
transitie.”
“Een tweede aspect dat meespeelt is dat bij utiliteit de
warmte- en koudevraag meer in balans zijn, waardoor
alternatieven zoals warmtepompen en energieopslag
kansrijke oplossingen zijn. Ook hebben utiliteitsgebouwen
vrijwel altijd een serieuze koudevraag, wat de investering
in een warmtepomp relatief goedkoper maakt, dan bij
woningen. Een derde voordeel bij utiliteit is de opbouw
van de energieprijzen. Voor kantoren tot en met circa
15.000 m2 is de gasprijs gelijk aan die van consumenten.
De elektriciteitsprijs is echt fors lager voor kantoren
groter dan circa 500 m2. Dit maakt investeringen in allelectric varianten veel rendabeler.”

Hogere financiële eisen
“De andere kant van de medaille is dat
de financiële eisen bij het verduurzamen van de utiliteit hoger liggen. Dit
geldt zowel voor het minimaal vereiste
rendement (6 tot 10%) als voor de
maximale terugverdientijd. Daar waar
bij woningen een terugverdientijd van
15 jaar nog redelijk klinkt is bij utiliteit
een terugverdientijd van 5 tot maximaal 10 jaar realistisch en vaak ook
vereist. Een andere, complicerende factor is dat opties met een warmtenet
in de utiliteit vaak minder aantrekkelijk
zijn. Enerzijds komt dit door lagere
bouwdichtheden, anderzijds door het
ontbreken van een tapwatervraag.”
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Volgens Koop zijn er wel typische methoden die de warmtetransitie in de utiliteit kunnen vereenvoudigen en versnellen.
“Bij een renovatie kijken we nog vaak naar de eisen die op
dit moment gelden. We maken dan een afweging tussen
opties waarmee we voor de komende 15 jaar weer aan de
eisen voldoen. Wij denken dat het nu belangrijk is om bij
renovaties een doorkijk te maken naar een eindsituatie waarbij je voldoet aan aardgasvrij en dergelijke ambities. Daarmee
voorkom je dat een eigenaar nu een stap in de verkeerde
richting zet. Simpel gezegd: het is jammer om nu dubbel
glas te vervangen voor HR++ als je weet dat er over 30 jaar
triple glas in moet. Het betekent dat we, op weg naar de
gewenste eindsituatie moeten zorgen dat de stap die we nu
zetten een goede is, waarop we later kunnen voortbouwen.
Dit geldt niet alleen voor utiliteit, maar zeker ook voor utiliteit. Overigens helpt het dat voor kantoorgebouwen minimaal
een Energielabel C verplicht is; iets dat in de komende jaren
waarschijnlijk wordt aangescherpt.”

Warmtetransitie Monitor volgt transitieplannen op de voet

Concrete warmtevisie
in Nijmegen
Op dit moment heeft een
klein aantal gemeenten een
warmte(transitie)visie gereed.
Een van hen is Nijmegen, die in
haar visie drie routes naar een
aardgasvrij Nijmegen beschrijft.

Route 1 loopt via het collectieve
warmtenet, waarbij ze uitgaat van
een warmtenet op 90oC (vooral
voor utiliteit) en een warmtenet op
70oC (voornamelijk woningbouw).
De tweede route gaat via allelectric, met name voor woningen
die vergaand kunnen isoleren.
Via een derde route wil Nijmegen
woningen eerst ‘transitiegereed’
maken door minimaal tot een
basisniveau te isoleren en
energiegebruik te reduceren. Later
kan dan worden bepaald of ze op
een warmtenet worden aangesloten
of dat all-electric de beste optie is.
Ook schrijft Nijmegen in haar
visie over een bepaalde fasering.
Concreet betekent dit dat de
gemeente eerst aan de slag gaat in
de wijken Dukenburg, Bottendaal,
Hengstdal, Hatert en in de gebieden
Winkelsteeg, Stationsgebied
en Stationsgebied Heijendaal.
In Hengstdal en Bottendaal
werkt de gemeente inmiddels
met de bewoners aan een wijkwarmtetransitieplan.

Noordoost Twentegemeenten presenteren
gezamenlijke warmtevisie
Om de operatie ‘aardgasvrij in
2050’ te laten slagen, stelden
de gemeenten in Noordoost
Twente (NOT) een gezamenlijke
warmtevisie op.
De colleges uit Dinkelland, Losser,
Oldenzaal en Tubbergen hebben
hun warmtevisie nu in concept
vastgesteld en de visie ligt nu
ter inzage bij de publieksbalie en
online op de site van de gemeente.
Vervolgens vertaalt elke gemeente
de uitwerking van de warmtevisie
naar ‘wijkuitvoeringsplannen’.
Daarin komt te staan hoe ze in elke
wijk de woningen en gebouwen
van het aardgas afhaalt. Dit proces
kost tijd, maar zorgt straks wel
voor haalbare en door inwoners
gedragen oplossingen. De NOTgemeenten maakten daarbij een
globale planning met tijdspand
waarin welk dorp klaar moet zijn
met het wijkuitvoeringsplan.
Door in dit proces samen op te
trekken, delen de gemeenten
kennis en capaciteit en gaan ze op
een efficiënte manier in gesprek
met de professionele stakeholders
als woningcorporaties en de
netbeheerder. Die zouden anders
met vijf gemeenten individueel
zaken moeten doen.

Lees de warmtevisie

Lees de warmtevisie

Warmtetransitie Monitor volgt transitieplannen op de voet
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Laten we verder
in gaan op de
toekomstvisie..
aan het woord, Jan-Maarten Elias
Eigenaar Energy Bridge

.. “Onze expertise zit in het verduurzamen van
gebouwen die in gebruik zijn, dus met bestaande
huurders en gebruikers. Die willen in principe zo weinig
mogelijk gedoe hebben bij een verduurzaming. Zo
kunnen wij bijvoorbeeld een collectief ketelhuis of
blokverwarming razendsnel naar aardgasvrij brengen
door een hybride warmtepompsysteem te installeren.
Daarmee bespaar je in één jaar al tot wel 80% op
fossiele brandstoffen zonder dat de bewoners of
huurders het merken. Als je in een later stadium het
vastgoed zelf nog aanpakt, door isolatie, besparende
beglazing en andere, bouwkundige maatregelen, kom
je al snel op 90% besparing. Die laatste 10%, waardoor
je helemaal van gas los komt, kun je in de toekomst
doorvoeren, wanneer er ongetwijfeld innovaties
beschikbaar zijn.”
Investeringen financieren
Energy Bridge richt zich op dit moment hoofdzakelijk
op het verduurzamen van collectieve ketelhuizen. Dit
kan tijdens een vervangingsmoment, waarna ze een zo
duurzaam mogelijke installatie terugplaatst, of ze neemt
de bestaande hr-ketels over en voegt daar duurzame
installaties aan toe. “Als de financiering een obstakel is,
dan kunnen wij die drempel weghalen. Wij financieren
de investering voor de verduurzaming en geven de klant
vervolgens de garantie voor duurzame warmtelevering
via een ‘warmte-as-a-service’ contract. Feit is dat
er nu nog te weinig op natuurlijke momenten wordt
verduurzaamd. Het besef zal snel moeten groeien dat
verduurzaming heel goed samengaat met onderhoud,
vervanging en verbouwing. Met gestandaardiseerde
processen en oplossingen zetten wij daar vol op in,
inclusief het meefinancieren van de onrendabele top.”
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Feit of fabel

Best passende, duurzame bron
“Isolatie is altijd verstandig, maar
hoeft niet per se als eerste worden
gedaan. Als jouw hr-ketels nu aan
vervanging toe zijn, begin daar dan met
verduurzaming. Wij redeneren vooral
vanuit stap 2 van de Trias Energetica.
Dit betekent dat we de best passende,
duurzame bron bij het gebouw zoeken,
waarmee we zoveel mogelijk duurzame
warmte kunnen opwekken. Is het dak
geschikt om zonne-energie op te
vangen en om te zetten (thermisch of
elektrisch)? Is er oppervlaktewater in de
buurt dat we kunnen benutten? Kunnen
we met lucht/water-warmtepompen
aan de slag zonder geluidsoverlast?
Een ander, vaak onderbelicht aspect
waar we naar kijken is de samenwerking
met buren. Zo zijn we betrokken bij het
verduurzamen van een ketelhuis van
een studentenflat. Onder deze flat is
een grote supermarkt gevestigd. De
restwarmte van de koelmachines in die
supermarkt kan als bron fungeren voor
de warmtepompen in de studentenflat.
Leuk voor nu, maar is dit ook een
oplossing voor de komende 15 jaar?
Durft de supermarkt het aan om die
restwarmte de komende 15 jaar te
blijven leveren zodat de studenten
kunnen blijven douchen? Dit zijn
spannend trajecten.”

Prognoses voor warmtenetten

Waterstof en biogas

Hoewel Elias zich vooral focust op oplossingen
die hij nu kan aanbieden, heeft hij ook een
heldere visie op verduurzamingsmaatregelen
voor de middellange en lange termijn. “We
kunnen het ons niet veroorloven om een of
meerdere verduurzamingssporen links te laten
liggen. Op dit moment is het in onze optiek
vooral all-electric. Door de vele innovaties op
het gebied van warmtepompen en opslag van
elektriciteit is het financieel aantrekkelijk om
deze systemen te implementeren. Maar naast
all-electric zal er ook ruimte zijn voor systemen
op basis van warmtenetten. Tegelijk verwacht
ik wel dat de vele prognoses voor de aanleg
van warmtenetten zullen worden ingehaald
door technische innovatie en procesinnovatie.
Bill Gates zei wel eens: ‘We overschatten altijd
de innovatieve ontwikkelingen die binnen twee
jaar zullen optreden, en onderschatten de
ontwikkelingen in de komende 10 jaar’. Ik maak
mij er misschien niet populair mee, maar ik denk
dat dit ook voor warmtenetten gaat gelden.
De voorspelling voor het aantal warmtenetten
in het Klimaatakkoord en waarop de overheid
zwaar inzet via het Programma Aardgasvrije
Wijken, kan best wel eens gehalveerd zijn in
2030.”

Waterstof is een energiedrager die
volgens Elias nog niet zo snel in de
gebouwde omgeving een plek zal
krijgen, maar kan wel zo’n innovatieve
techniek voor de toekomst zijn. Een
technologie waarmee panden over tien
of twintig jaar die laatste stap naar
volledig aardgasvrij kunnen afronden.
“Waterstof zal de komende jaren vooral
in de industrie en de transportsector
een essentiële rol in de verduurzaming
vervullen.” Wel ziet hij in gebouwen
kansen voor andere duurzame gassen.
“Bij een zorgcomplex onderzoeken wij
nu de mogelijkheid voor een vergister.
Met alle groente- fruit- en eetafval in
zo’n zorgcomplex kunnen we met een
vergister biogas maken in hoeveelheden
die mogelijk voldoende zijn om de cvketels voor het piekverbruik en ook de
kooktoestellen te voeden. Wist je dat je
uit één bananenschil voldoende biogas
kunt winnen om een half uur te koken?”

"Wist je dat je
uit één bananenschil
voldoende biogas
kunt winnen om een
half uur te koken?”

Feit of fabel
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Gasloze
verwarming in
Dronten door
advies en
warmtepompen
Remeha

"..we gingen samen met de specialisten van
Remeha op zoek naar een warmtepomp die
het benodigde vermogen zonder aansluiting
op een aardwarmtesysteem kon leveren”

Warmtepomp gezocht

In de wijk De Morinel in Dronten verrees dit jaar in opdracht
van projectontwikkelaar KPO het appartementencomplex
‘De Ferdinand’. Dit nieuwe gebouw biedt ruimte aan 50
huurappartementen. Installatiebedrijf Breman Kampen zocht
samen met Remeha naar de beste oplossing voor de gasloze
verwarming van deze appartementen. Dit resulteerde in twee
all-electric lucht/water-warmtepompen die op duurzame
wijze zorgen voor een comfortabel binnenklimaat in de
woningen.
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De 36 sociale huurappartementen en
14 middenhuur appartementen gingen
als spreekwoordelijke warme broodjes
over de toonbank. Dat is ook niet
vreemd; de woningnood is hoog en het
nieuwe appartementencomplex bevindt
zich – op vijf minuten lopen van het
NS-station Dronten – op een gunstige
locatie. Het woongebouw is vernoemd
naar Ferdinand Engwerda, die vijf jaar
geleden samen met architectenbureau
Brink & Fleer het plan opvatte om een
appartementencomplex te bouwen
voor starters en sociale huurders. Een
belangrijk onderdeel van dat plan was
dat het gebouw gasloos moest worden
opgeleverd.

Om te voldoen aan de eis dat het appartementencomplex gasloos moet functioneren, ging
Breman ten rade bij Remeha. “Het uitgangspunt
was helder”, zegt Jeroen Thalen, projectleider bij Breman Kampen. “De gerealiseerde 50
appartementen kregen geen gasaansluiting.
We zijn toen met de bouwtekeningen onder de
arm, aangevuld met de warmtevraag van het
appartementencomplex bij een buitentemperatuur van -10 graden Celsius, naar Remeha gestapt om te vragen hoe we dit het beste konden
realiseren. Bij een zoektocht naar een gasloze
verwarmingsoplossing kom je al snel uit bij
warmtepompen, waarbij de keuze afhangt van
de duurzame warmtebronnen die je kunt gebruiken. Omdat er een spoorlijn in de buurt van het
gebouw zit, was het niet toegestaan om bodembronnen te boren. Daarom gingen we samen
met de specialisten van Remeha op zoek naar
een warmtepomp die het benodigde vermogen
zonder aansluiting op een aardwarmtesysteem
kon leveren.”

Project in beeld: Dronten
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Uitgewerkt voorstel
Vanuit Remeha was application engineer Gerwin Lamberts nauw betrokken bij de
advisering van Breman Kampen in hun zoektocht naar de meest geschikte gasloze verwarmingsinstallatie(s). “Na het eerste gesprek, waarin duidelijk werd welk
vermogen de toestellen moesten leveren, gingen we met Breman om de tafel om
samen het principeschema door te nemen. Vervolgens berekende ik het transmissieverlies. Op basis van deze uitkomsten, het principeschema en het gesprek
met de installateur maakten we een technisch ontwerp voor twee Remeha E-HP
AW 88 Ace lucht/water-warmtepompen. Dit ontwerp legden we als voorstel aan
Breman voor.”

Extensieve ondersteuning
“De opdrachtgever had verder nog de wens
om een soort ‘geluidswal’ rondom de toestellen
te creëren”, zegt Lamberts. “De vloer waarop
de warmtepompen kwamen, moest boven het
maaiveld uitkomen, zodat de warmtepompen
niet onder water kunnen komen te staan. De
warmtepompen zijn via terreinleidingen verbonden met de technische ruimte, die zich elders in
het gebouw bevindt.” Na het aanleveren van het
technisch ontwerp en het akkoord van Breman,
ging Lamberts naar het appartementencomplex
om het schema met Thalen en zijn collega’s
door te nemen. Zij bespraken onder meer de
positie waarop de toestellen moesten staan om
voldoende buitenlucht te krijgen. Thalen geeft
aan dat de application engineer van Remeha
ook een checklist voor de inbedrijfstelling van
de warmtepompen aanleverde. “Hierdoor wisten
wij van tevoren waarop we moesten letten bij de
voorbereiding en de inbedrijfstelling van de toestellen. Voor de inbedrijfstelling van de warmtepompen bezocht een collega van Lamberts ons
op locatie om te controleren of de installaties
klaar waren voor ingebruikname.”

“Remeha is verschillende
keren op de plek zelf geweest
om ons met raad en daad
te ondersteunen. Het is met
recht een samenwerking van
A tot Z"
Waardevolle samenwerking
Inmiddels zorgen de warmtepompen van Remeha voor de duurzame verwarming van de 50 appartementen in De Ferdinand. Thalen is blij met
de samenwerking bij zijn zoektocht en realisatie
naar een passende, gasloze verwarmingsinstallatie voor het appartementencomplex. “Remeha
is verschillende keren op de plek zelf geweest
om ons met raad en daad te ondersteunen. Het
is met recht een samenwerking van A tot Z; van
de tekenkamer tot de warmte die nu door de
vloerverwarming stroomt. De installaties leveren het gewenste vermogen, zijn betrouwbaar
en voldoen aan de geluidsnormen. We waren
op zoek naar de toegevoegde waarde van een
verwarmingsinstallatieleverancier en die hebben
we bij Remeha gevonden.”

Technische uitdagingen
Bij het technisch ontwerp moest Lamberts
rekening houden met een aantal omgevingsfactoren. Zo was het door de plaatsing van zonnepanelen op De Ferdinand niet mogelijk om de
buitenunits van de collectieve warmtepompen
op het dak te plaatsen. “Om dit op te lossen,
reserveerden we op het terrein van het appartementencomplex een plek om de buitenunits te
plaatsen”, vertelt Thalen. “De buitenunits staan
nu op een betonnen vloer om te voorkomen dat
ze door de jaren heen wegzakken in de natte kleigrond die kenmerkend is voor de regio
waarin Dronten ligt.” “Het materiaal van de
leidingen die van de technische ruimte naar de
buitenunits lopen was ook een aandachtspunt”,
vult Lamberts aan. “Deze moesten weerbestendig zijn en goed geïsoleerd zijn om warmteverlies te voorkomen. Op verzoek van Breman heb
ik een aantal voorstellen gedaan voor het type
leidingen dat hieraan voldoet en waar deze verkrijgbaar zijn.”
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“De buitenunits
staan nu op een
betonnen vloer om
te voorkomen dat
ze door de jaren
heen wegzakken in
de natte kleigrond
die kenmerkend is
voor de regio waarin
Dronten ligt”
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Snellere
financiering
zal de
transitie
versnellen
De verduurzaming van ons vastgoed vergt een
investering die meestal snel rendeert. Toch is er een
aanlooptijd waarin degene die de maatregelen neemt welke dat ook zijn - daarvoor financiering nodig heeft.
Voor een ondernemer, een eigenaar van vastgoed of
exploitant van installaties kan die financiering een
obstakel zijn. Wie deze hobbel eenvoudig en snel wil
overwinnen kan terecht bij Fundr, een financiële startup
die voor dergelijke maatregelen snelle en eenvoudige
financiering regelt.

20

Snellere financiering zal de transitie versnellen

“Als je besluit om stappen te zetten
in de verduurzaming van je gebouw
of je productieproces, dan hoeven
dat niet meteen enorme transities
of een volledige make-over te zijn.
Een ketelvervanging, plaatsen van
zonnepanelen of het isoleren van een
dak of gevel kunnen ook al maatregelen
zijn die helpen om je verbruik te
reduceren. Alleen heb je voor die
investering wel de financiële middelen
nodig die niet elke ondernemer of
eigenaar op de plank heeft liggen. Bij
Fundr willen we het aanvragen van
financiering voor juist die investeringen
zo snel en eenvoudig mogelijk maken”,
vertelt Tom van den Dool, product
owner Energy bij Strategie & Innovatie
Rabobank. Dit financieringsplatform,
een activiteit van Rabobank, richt zich
uitsluitend op zakelijke financieringen
die volledig online en in korte tijd
kunnen worden afgesloten.

"Via Fundr kun je die
uitgave gemakkelijk
en overzichtelijk
financieren”
Kleine én grote bedragen
Fundr verstrekt financieringen voor
een bedrag van enkele duizenden
euro’s tot maximaal een miljoen
euro. Daarbij verloopt de aanvraag
volledig online, en de afhandeling
wordt digitaal op afstand gedaan.
Hoewel Fundr zeker niet uitsluitend
verduurzamingsmaatregelen financiert,
verwacht zij dat in de praktijk wel veel
van deze projecten langs zullen komen.
“Wil je een bedrijfsdak volleggen met
zonnepanelen of wil je een oude ketel
vervangen voor een hybride systeem
of een moderne gasketel dan is de
investering vaak te groot om deze uit
je cashflow te halen, maar te klein om
een hypotheek (over) te sluiten. Via
Fundr kun je die uitgave gemakkelijk
en overzichtelijk financieren”, aldus Van
den Dool.

Kleine stapjes naar einddoel
Ook Rick Bruins, business development
manager bij Remeha is enthousiast
voor een platform als Fundr. “Voor veel
ondernemers of gebouweigenaren
betekent verduurzaming dat zij via
kleine stapjes naar hun einddoel gaan.
Uitgaven van 10, 15 of 20 duizend
euro zijn dan heel gebruikelijk. Het
isoleren van je pand en tegelijk een
warmtepomp aanschaffen om zo met
een hybride systeem al substantieel gas
te besparen is echt een voorbeeld van
een zinvolle investering. Een dergelijke
combinatie is ook een investering die
een terugverdientijd heeft van circa 5
jaar. Dat zijn typisch financieringen die
Fundr ondersteunt.”
Binnen een kwartier
Van den Dool vult aan: “Op dit
moment zijn we met Fundr in
een fase waarin we nog niet alle
verduurzamingsmaatregelen
direct en volledig digitaal kunnen
afhandelen en binnen een kwartier
een financieringsvoorstel sturen.
Soms is er maatwerk nodig. Maar
bij het ontwikkelen van deze markt
- of het nu aanvragen zijn voor
zonnestroomsystemen, warmtepompen,
zonneboilers, ledverlichting of
laadpalen - zullen we een steeds
vaster format voor de financiering
van deze installaties ontwikkelen.
Uiteindelijk resulteert dit een online
financieringsaanbod dat we, na een
videogesprek, snel definitief kunnen
maken.”
Eenvoudige totaaloplossing
“Het zijn dit soort initiatieven”, zo
besluit Bruins, “waarmee wij graag
samenwerken. Als de Rabobank
een startup als Fundr naast haar
‘traditionele’ dienstverlening lanceert
om de transitie te versnellen, dan vinden
ze in Remeha een gretige partner.
Door een dergelijke samenwerking is
een eenvoudige totaaloplossing voor
de hele keten - van apparatuur, het
installatiewerk én de financiering binnen handbereik. Dit is voor de totale
installatiesector van groot belang.”
Snellere financiering zal de transitie versnellen
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Goed op weg
Van dieselslurpende ketel
naar all-electric energiesysteem

Op de benedenverdieping van de woonboerderij zorgt vloerverwarming voor de warmtedistributie waardoor deze ruimte
duurzaam en efficiënt van een comfortabel klimaat worden
voorzien; precies zoals de klant het wil. De bovenverdieping
wordt nog verwarmd via radiatoren. Uiteraard gaven de
installateur en ik vooraf aan dat het voeden van een hoge
temperatuur afgiftesysteem, zoals radiatoren, met de lagere
aanvoertemperaturen van een warmtepomp niet ideaal is.
Je kunt een ruimte op die manier niet onder alle omstandigheden tot 20 graden Celsius verwarmen. Bij Remeha hebben
we de ambitie om van elke installatie een ‘10’ te maken,
maar dat in dit project bleek dit niet mogelijk zonder
grote investeringen.

“Zeventig zonnepanelen op
het dak van de doucheruimte
leveren de elektriciteit voor
de warmtepomp.”

“Drie thermische panelen zetten
zonlicht om in warmte, die de
zonneboiler voedt.”

Vind een duurzame oplossing voor het verwarmen van een grote woonboerderij
en voor het warme tapwater voor zowel woonboerderij als douchevoorziening
van de naastgelegen camping Berghemmerhof. Met die opdracht ging accountmanager utiliteit en warmwaterspecialist Tim van Hest van Remeha aan de slag.
Hij vertelt hoe hij, samen met collega Geert van den Biggelaar en de installateur,
een volledig duurzame oplossing voor dit energievraagstuk uitwerkte.
“In de oude situatie produceerde een dieselolieketel de warmte die nodig was voor
de verwarming van de woonboerderij en het tapwater voor de woonboerderij
en de douchefaciliteiten van de camping in Gulpen. De opdrachtgever wilde van
die dieselolieketel af en deze vervangen door een duurzaam alternatief. Om deze
wens te realiseren, adviseerde ik de Remeha Mercuria all-electric met een vermogen
van 16 kW. Deze lucht/water-warmtepomp levert ruim voldoende warmte voor de
verwarming van de woonboerderij én het tapwater voor de douchefaciliteiten
van de camping.
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De opdrachtgever gaf aan dat het voor hem geen probleem
is wanneer niet elke ruimte tot kamertemperatuur kan worden
verwarmd, zolang de bovenverdieping vorstvrij zou blijven.
Op de slaapkamers vindt de opdrachtgever een temperatuur
van bijvoorbeeld 15 graden Celsius acceptabel. Doordat de
radiatoren een groot oppervlak hebben, bevatten ze relatief
veel water. Hierdoor geven de radiatoren wel redelijk veel
warmte af. Dat maakt dat je aanvoertemperaturen kunt
terugschroeven naar zo’n 50 graden Celsius of nog lager,
en alsnog een redelijke warmteafgifte overhoudt.

Technisch onderlegd
en transparant
Joep Frints van Installatie Service Heuvelland verzorgde het
installatiewerk bij het project in
Gulpen. “Ik ben heel blij dat ik een
partner heb die meedenkt over
de beste oplossingen binnen
een project. En dat is precies
wat Remeha doet. Zo zocht Tim
met mij mee naar het beste ontwerp voor de productie van warm
tapwater. Vervolgens hielp een
technische collega van hem om
de beste oplossing voor de verwarming uit te werken.
Een warmtepomp is als een maatpak; om tot de beste resultaten te
komen moet je de juiste, passende apparatuur selecteren. Vandaar
de intensieve samenwerking tussen mij en Remeha. Ik vind het
ook erg fijn dat Remeha eerlijk is;
zowel naar mij als naar de klant.
Als een bepaalde installatie, zoals
de warmtepomp in combinatie
met de radiatoren, niet de meest
optimale oplossing is dan geven
ze dat altijd aan. Die transparantie
bewijst dat ze echt op zoek zijn
naar het beste concept voor de
klant.”

Zeventig zonnepanelen op het dak van de doucheruimte
van de camping leveren de elektriciteit voor de warmtepomp.
Naast de zonnepanelen is er op het dak van de douchefaciliteiten ook ruimte voor drie thermische panelen, die
zonlicht omzetten in warmte. Deze warmte voedt de zonneboiler RemaSol 300SE-2S die de productie van het warme
tapwater voor de douchegelegenheid en de woonboerderij
op zich neemt. Als deze zonneboiler met een inhoud van
300 liter niet voor (voldoende) warm tapwater kan zorgen,
bijvoorbeeld op een donkere dag, springt de Remeha Aqua
System Pro-1S bij. Deze warmwaterboiler wordt verwarmd
door de warmtepomp en – in uiterste gevallen – met een
elektrisch element in de boiler. De combinatie van deze toestellen maken de verwarming en het warmtapwatersysteem
van deze woonboerderij en camping 100% all-electric en
in potentie volledig duurzaam. Een oplossing die tot grote
tevredenheid leidt bij de opdrachtgever. Verduurzamen is ook
maatwerk leveren en luisteren naar de wens van de klant.”

Goed op weg
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Hier
worden wij
warm van
Als marktleider in de utiliteit denkt Remeha graag
met je mee en ondersteunen we je in het hele proces.
We bieden je oplossingen voor elk ambitie niveau.
Oplossingen die financiële zekerheid bieden met een
lage Total Cost of Ownership. Met al onze krachtpatsers
bouwen we samen aan de toekomst en maken we
haalbaar verduurzamen mogelijk. Ontdek alle wegen
van Remeha in de utiliteit.

Realistisch verbeteren met volle kracht
De ijzersterke familie van staande ketels werd dit jaar
nog completer door de toevoeging van de GAS 120 Ace,
maar ook de next-level GAS 320 Ace, GAS 620 Ace én
voorbereiding op waterstof. Met de nieuwe GAS 320 Ace
en GAS 620 Ace levert Remeha een 100% hoogwaardig
maatwerk-product en is de vermogensrange van de
gehele familie staande ketels van 45 kW tot meer dan
1 MW. Voor elke situatie is er een passende oplossing.

Grootvermogen ketels
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Verduurzamen met Quinta
Ace en Quinta Ace in cascade
De Remeha Quinta Ace ketels zijn
uitermate compacte, modulerende
HR wandtoestellen. Ze vragen slechts
weinig ruimte, maar leveren tegelijkertijd wel vermogens tot 43, 65, 90,
114 en 157 kW! Prima toe te passen in
gebouwen met een (sterk) verouderde
installatie waarbij het al veel kan schelen indien de oude cv-ketel wordt
vervangen door een moderne hoog
rendement cv-ketel.
In veel situaties is het dan ook
interessant om het totaal op te
stellen ketelvermogen te verdelen
over meerdere ketels. De vraag over
het optimale aantal toestellen in
cascade komt daarbij regelmatig aan
de orde. Welke oplossing de beste
is, hangt af van het project.
Meer weten?
Start de cascadeselectietool

Duurzaam verwarmen met een maximaal
rendement
Indien de ambitie is om met vastgoed, zoals bijvoorbeeld
een kantoorgebouw, direct naar energielabel A of
energieneutraal te gaan zijn warmtepompen een goede en
een van de mogelijkheden, maar warmte-opwekking is
ook mogelijk door een bestaande installatie te upgraden
naar een hybride uitvoering.
De warmtepompen van Remeha zijn excellent op het
gebied van comfort, energiebesparing en
connectiviteit. Onze deskundige vakmensen in het
speciale service & support team van warmtepompen
helpen met maatwerkadvies en bij het installatie- en
onderhoudstraject. Ons projectadvies is altijd gebaseerd
op een optimale oplossingen die past bij de ambities.
Ook als een warmtepomp niet de optimale oplossingen
is adviseren wij over de alternatieve mogelijkheden.

Bekijk onze warmtepompen

Hier worden wij warm van
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De kracht van een warmtenet

Profiteren van zonlicht op maat,
het hele jaar door

Om de energietransitie te laten slagen moeten
we alle energiedragers maximaal benutten. Een
van de mogelijke oplossingen is een warmtenet.
Met de Remeha RemaBOX bieden we hiervoor
één van die oplossingen. Een afleverset voor collectieve verwarmingsinstallaties, stadsverwarming
en warmtenetten die standaard aan te sluiten
is op alle netwerken. Ook voor de toekomstige
lage temperatuur warmtenetten is RemaBOX
een oplossing.
De Remeha RemaBOX afleversets zijn van hoge
kwaliteit. Zo bevinden zich geen bewegende
delen in het warmwatercircuit en zijn ze voorzien
van intelligente elektronica zoals een zelflerend
stand-by temperatuurprogramma met
anti-legionella functie. Net zo handig!

Zonnecollectoren zorgen voor warm
water. Daarmee is een zonlichtsysteem
een milieuvriendelijk alternatief voor
aardgas. De energie van de zon wordt
namelijk direct gebruikt voor het maken
van warm water.

Meer weten

Onze Solar Pro systemen zijn
opgebouwd uit zogenaamde building
blocks, zodat we voor ieder project
maatwerkoplossingen kunnen bieden.
Remeha levert niet alleen de collectoren
en de boilers, maar ook de HR-ketel en/
of eventuele warmtepomp, de regelaar,
warmwater-producten en het totale
concept voor de nieuwe installatie. Een
veelzijdig productportfolio voor een
grote variëteit aan toepassing bij grote
installaties.

Zonlichtsystemen voor de utiliteit

Excellent in warm water
Warmwateroplossingen zijn bijna altijd
maatwerk. Het Remeha warmwater
excellence team wijst je dan ook graag de
weg met advies en helpt bij (complexe)
berekeningen. Eén aanspreekpunt voor
alle vragen over producten, calculaties,
leveringen, installatie en service. Voordeel is dat Remeha alle producten voor
een compleet systeem in het productportfolio heeft. Praktische overzichten,
rapporten en informatiesheets maken
de keuze nog makkelijker.
De Remeha warmwateroplossingen
voldoen aan de laatste regelgeving en
kennen een lage NOx uitstoot. Wel zo
fijn, die zekerheid.
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Vraag een accountmaganer

Advies nodig?
In een dynamische omgeving waarin immense
veranderingen op stapel
staan, bieden we een afgewogen assortiment dat
jou als professional en de
eindgebruiker zekerheid
geeft.

Remeha biedt één aanspreekpunt voor alle
vragen over producten, (complexe) berekeningen,
calculaties, leveringen, installatie, service en nazorg.
Maak gemakkelijk een digitale afspraak met één
van onze experts of neem contact op met je
accountmanager voor het beste advies.

Warmwateroplossing

Maak een digitale afspraak

Advies nodig?

Contact met de accountmanager

Hier worden wij warm van
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H₂
Transitie naar
waterstof komt
op stoom

Het moment dat je bij jouw netbeheerder de levering van waterstof kunt aanvragen is nog
niet nabij. En toch zullen vanaf nu steeds meer gemeenten in pilots en proefprojecten die
stap wel zetten. Vanaf dit moment gaan er overal in Nederland projecten van start waarbij
we het verwarmen van onze gebouwde omgeving met toestellen op waterstof uitvoerig
beproeven. Remeha is enthousiast over deze ontwikkeling en werkt op meerdere plaatsen
mee aan deze pilots. Wij zien alternatieve gasvormen, waaronder waterstof, als een
van de oplossingen in de energietransitie. Op de komende pagina’s lees je over diverse
projecten waarin Remeha of andere partijen met waterstof experimenteren.
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Waterstofketels vervangen aardgasketels in Uithoorn
In de gemeente Uithoorn is netbeheerder Stedin gestart met een project waarbij veertien sloopwoningen worden overgezet van een verwarming op aardgas
naar een verwarming met waterstof. Stedin werkt voor dit project samen met
Remeha en andere partijen. De projectpartners gebruiken binnen deze pilot de
bestaande aardgasleidingen en het leidingnetwerk in de straat. Het doel van de
proef is om kennis en ervaring op te doen met het hergebruiken van aardgassystemen voor de toepassing van waterstof. Zodra de cv-ketels op waterstof in
gebruik zijn, monitort Feenstra twee weken lang de resultaten. In die periode
hopen de projectpartners genoeg informatie te verzamelen over het gebruik
van onder meer het bestaande leidingsysteem om in de toekomst een soepele
en probleemloze transitie naar waterstof te garanderen.

Primeur in Rozenburg met waterstof voor appartementencomplex
Netbeheerder Stedin en Remeha zijn al in 2019 gestart binnen een waterstofproject in het Rotterdamse Rozenburg. In dit project testen zij de toepassing
van drie hr-ketels op waterstof in een appartementencomplex. Het projectteam
bestaat verder uit de gemeente Rotterdam, woningstichting Ressort Wonen,
Bekaert Heating, GasTerra en DNV GL. Ook de Veiligheidsregio en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn nauw bij het project
betrokken. De praktijktest met de hr-ketels op waterstof in een appartementencomplex is uniek in de wereld. Omdat hier geen waterstofinfrastructuur beschikbaar is, produceert een elektrolyser de brandstof op locatie. Het transport van de waterstof naar het ketelhuis van het appartementencomplex
verloopt via de bestaande aardgasleiding, die hiervoor uitvoerig werd
getest. De drie waterstof hr-ketels voorzien in ongeveer 30% van de
warmtevraag van het appartementencomplex. voorzien. Tijdens
de tweede fase (2022-2030) rust de gemeente Hoogeveen
1100 woningen in de wijk Erflanden uit met waterstof
cv-ketels. In 2024 breekt de derde fase aan en begint
de lokale opwekking van waterstof op NAM-locatie
Ten Arlo. In fase vier (exacte jaartal nog onbekend)
volgt de aansluiting van Hoogeveen op de waterstof-backbone van Gasunie. De stip op de
horizon staat bij 2040: in dat jaartal wil de
gemeente Hoogeveen CO2-neutraal zijn.

Compleet dorp wil op
waterstof overstappen
Het dorp Stad aan ’t Haringvliet
op Goeree-Overflakkee wil graag
verduurzamen door volledig op
waterstof over te stappen. In
november 2020 kreeg dit project,
genaamd Stad Aardgasvrij, een speciale status in het programma Aardgasvrije wijken. De financiële bijdrage uit dit project kan de gemeente gebruiken om de overstap van aardgas naar waterstof
voor de inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet financieel mogelijk te maken, zodanig dat zij geen
extra kosten hoeven te maken. Stad Aardgasvrij is een initiatief van inwoners van Stad aan ’t Haringvliet die daarbij samenwerken met Deltawind, Eneco, Gasunie, Greenpoint Group, Hygro, Oost
West Wonen, provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin en de gemeente Goeree-Overflakkee.
Deltawind, de energiecoöperatie van Goeree-Overflakkee, wil graag met één van de eigen windparken rechtstreeks waterstof produceren die ze dan via bestaande gasleidingen naar Stad aan ’t
Haringvliet kan transporteren. De ambitie is om in 2025 de overstap naar waterstof daadwerkelijk
te realiseren.

Transitie naar waterstof komt op stoom
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Monumentale Lochemse woningen
kiezen voor waterstof

Toestellen geschikt voor
(bijmenging met) waterstof

Bewoners van de wijk Berkeloord in Lochem willen
hun oude huizen verwarmen met waterstof in plaats
van aardgas. Het plan is een alternatief voor de
warmtepomp, omdat de monumentale woningen uit
het begin van de 20e eeuw niet zonder grote investeringen met warmtepompen kunnen worden verwarmd. De Gelderse netbeheerder Alliander startte
daarom een pilot om een aantal woningen over te
zetten op waterstof in plaats van aardgas. De bewoners krijgen een cv-ketel die op waterstof werkt. Ook
gaan de mensen elektrisch koken. Uit de groep van
geïnteresseerde bewoners is een selectie gemaakt
van 24 woningen. Projectpartners LochemEnergie
en Remeha onderwerpen deze woningen aan een
technische schouw om na te gaan hoe geschikt de
woningen zijn voor de overstap op waterstof.

Langzaam maar zeker verschijnen er verwarmingstoestellen op
de markt die (deels) op waterstof
werken. Zo zijn de Remeha GAS 120
Ace, de GAS 320 Ace, de GAS 620
en de Quinta Ace nu al geschikt
om op aardgas bijgemengd met
20% waterstof te branden. Ook
de wandtoestellen uit de Avanta-,
Calenta-, en Tzerra-serie zijn nu
geschikt voor bijmenging met 20%
waterstof. Tegelijk werkt Remeha
stevig door aan een aangepaste
versie van de GAS 320 Ace die
uitsluitend op waterstof kan branden. En op de VSK 2020 lanceerde
Remeha ook de eerste wandketel,
de Remeha Hydra, die volledig op
waterstof werkt. Deze hr-ketel is
ontwikkeld voor zowel bestaande
als nieuwe woningen, maar ook om
in bijvoorbeeld een cascade-opstelling utiliteitsgebouwen duurzaam te
verwarmen.

Ontwikkeling van waterstofwijk
in Hoogeveen
Een van de pilots in ons land waarin waterstof voor
een duurzame invulling van de energiebehoefte
zorgt, is het project Waterstofwijk Hoogeveen. Een
consortium van 22 partijen – van overheid, hoger onderwijs en bedrijfsleven – werkt mee aan dit project.
Het doel is om een blauwdruk te ontwikkelen voor
een toekomstbestendige warmtevoorziening voor
een deel van de Nederlandse woningvoorraad. Het
project Waterstofwijk Hoogeveen bestaat uit 4 fases
met een ambitieuze toekomstvisie: minimaal 1 miljoen woningen voorzien van een waterstof cv-ketel.
De eerste fase loopt van 2020 tot 2022 waarin 100
woningen in de wijk Nijdstad Oost van waterstofgestookte cv-ketels worden

‘Waterstofhuis’ als realistische testlocatie waterstofinstallaties
Consulting, certificerings en trainingsbedrijf Kiwa realiseerde in Apeldoorn,
samen met netbeheerder Alliander, een demohuis voor waterstoftoepassingen.
Het zogenoemde waterstofhuis heeft meerdere functies. Zo leren monteurs en
installateurs op deze locatie hoe zij veilig kunnen werken met waterstof in het
algemeen en met waterstofinstallaties in het bijzonder. De woning heeft daarnaast een voorlichtingsfunctie: op bepaalde momenten is het waterstofhuis
open voor bezoek van geïnteresseerden om meer te leren over de toepassing
van waterstof in woningen. Producenten en leveranciers van waterstofinstallaties kunnen het demohuis gebruiken om hun producten op waterstof te testen.
Zo komen eventuele tekortkomingen of langetermijneffecten aan het licht
en kunnen de producenten de benodigde certificering verkrijgen voor hun
installaties. Experts van Kiwa voeren de testen uit en onderzoeken aan de hand
van de laatste technieken en inzichten hoe de producten functioneren op 100%
waterstof of op een mengsel van aardgas en waterstof.

Liesette
Bruinsma
Paralympisch
atlete

Missie H₂ steunt
olympische sporters
Onder de noemer Missie H₂ steunen zes
sterke Nederlandse bedrijven in de energieketen TeamNL. De bedrijven Gasunie, Shell
Nederland, Remeha, Stedin Groep, Port of
Amsterdam en Groningen Seaports willen met
Missie H₂ waterstof promoten als belangrijke
en duurzame energiedrager voor de (nabije)
toekomst. Missie H₂ - genoemd naar het waterstofmolecuul H₂ - steunt tegelijkertijd een aantal
olympische sporters van TeamNL in aanloop
naar en tijdens de (uitgestelde) Olympische
en Paralympische Spelen van Tokyo 2021.

Paralympisch atlete Liesette
Bruinsma is een van de ambassadeurs van Missie H₂. Volgend
jaar verdedigt ze tijdens de
uitgestelde Paralympische
Spelen in Tokio haar titel op
de 400 meter vrije slag en
de 200 meter wisselslag in
klasse S11 (volledig blind). De
in Sneek geboren zwemster
hoopt als ambassadeur van
Missie H₂ met haar sportieve
prestaties meer bewustwording
te creëren over de mogelijkheden van waterstof.

Bekijk video Waterstofhuis
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Langere voorbereidingstijd

Duurzame Spelen

Inmiddels is de periode van vier jaar
die normaal gesproken tussen elke
editie van de Paralympische Spelen
zit, verstreken. Bruinsma heeft haar
titels op de 400 meter vrije slag en
de 200 meter wisselslag echter nog
niet kunnen verdedigen; de wereldwijde uitbraak van het coronavirus
zorgde ervoor dat de Paralympische
Spelen in Tokio met een jaar zijn uitgesteld. “Ergens was ik wel opgelucht
toen ik hoorde dat de Spelen werden
uitgesteld”, zegt Bruinsma. “We mochten in die periode namelijk niet trainen
en dat is verre van ideaal als je een
paar maanden later een topprestatie
moet neerzetten. Ik vroeg mij ook af
of het wel verstandig en veilig zou zijn
om het wel door te laten gaan. En ik
zag het ook als een kans; ik heb nu een
jaar langer de tijd gehad om nog beter
te worden.”

Een locatie waar waterstof straks al in de praktijk
wordt toegepast is het Olympisch dorp in Tokio, waar
Bruinsma tussen haar races door verblijft tijdens de
Paralympische Spelen. “Het is mooi om te zien dat
tijdens de Spelen al waterstoftoepassingen worden
gebruikt om het evenement op een duurzamere
manier te organiseren. Ik hoop dat veel landen dit
initiatief van Japan gaan volgen. We moeten namelijk nú aan de slag om in de toekomst energieneutraal
te zijn.”

Bewustwording creëren

Op 9 september 2016 schrijft de dan 16-jarige Paralympisch zwemster
Liesette Bruinsma geschiedenis. De atlete wint tijdens haar eerste deelname aan de Paralympische Spelen goud op de 400 meter vrije slag. In
de daaropvolgende week pakt Bruinsma ook het goud op de 200 meter
wisselslag, wint ze zilver op de 100 meter schoolslag en haalt ze tweemaal
brons voor respectievelijk 50 en de 100 meter vrije slag. Later dat jaar ontvangt
ze als jongste persoon ooit de onderscheiding Ridder in de orde van OranjeNassau en wordt ze uitgeroepen tot Paralympisch sporter van 2016.
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Bruinsma geeft aan dat als ze afgelopen jaar iets heeft geleerd, het is
dat je soms weleens moet afwijken
van de uitgestippelde koers. Een koers
die voorlopig niet verandert, is die van
Missie H₂, waar de topatlete sinds 28
mei als ambassadeur aan is verbonden.
“Ik vind het fijn dat ik op deze manier
mijn steentje kan bijdragen aan het
op de kaart zetten van een duurzame
energiedrager, vertelt Bruinsma. “Missie
H₂ brengt via de sport op een mooie
manier een groene energiedrager als
waterstof voor het voetlicht. Vanuit
mijn rol hoop ik voor meer bewustwording te zorgen over het bestaan
en de mogelijkheden van waterstof.
Bewustwording is namelijk de eerste
stap in de opmaat naar het op grote
schaal kunnen toepassen van deze
energievorm.”

Constant verbeteren
De waterstoftoepassingen tijdens de Olympische en
Paralympische Spelen in 2021, maar ook de waterstofprojecten waarin Remeha participeert, zoals Rozenburg
in Rotterdam of de ombouwoefening in Uithoorn, zijn
mogelijk door innovaties die door de jaren heen zijn
doorgevoerd. Als topsportster is Bruinsma dag in dag
uit bezig met vernieuwingen. “Je wilt de rest van de
wereld voor blijven en om dat te kunnen moet je altijd
blijven vernieuwen. In topsport geldt de wet ‘stilstand
is achteruitgang’. Ik ben daarom constant bezig met
mijn coaches om mezelf te blijven verbeteren. Alles
wat ik doe wordt constant geëvalueerd om te kijken
of er ruimte voor verbetering is. We moeten continu
innoveren, leren en vervolgens verbeteren, alleen op
die manier kunnen we verder komen.”

“Ik heb een passie voor
het zwemmen en wil steeds
beter worden, dus ik vind
het vooral leuk”
Passie
“Ik heb een passie voor het zwemmen en wil steeds
beter worden, dus ik vind het vooral leuk”, zegt
Bruinsma, gevraagd naar hoe het voor haar is om
dagelijks alles uit zichzelf te halen. “Natuurlijk is het
soms zwaar. Er zijn periodes dat je al wat vermoeider
bent en je nog meerdere trainingen per dag op de
agenda hebt staan. Maar juist die zware periodes
maken de momenten dat je op het podium staat
extra mooi.”
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Leren van
debatteren
De installatie- en bouwwereld kent veel verschillende marktpartijen die intensief
met elkaar samenwerken. Over het algemeen doen zij dit in goede harmonie, samen
strevend naar het beste resultaat. Toch betekent dit niet dat hun meningen altijd
exact dezelfde zijn. En dat is maar goed ook, want zo houden we elkaar scherp en
leren we van elkaar. Dat is precies wat wij in ‘ons debat’ nastreven. We stellen twee
vragen, aan twee personen die elk hun mening geven. In deze aflevering stellen we
de vragen aan warmtepompspecialist Marco Ruiter, hoofd binnendienst technisch
beheer en onderhoud bij Schouten Techniek, en een bronnenspecialist Willem
Goossens, oprichter en mede-eigenaar boorbedrijf HAWI Grondboortechniek.

Marco Ruiter
Hoofd binnendienst technisch
beheer en onderhoud bij
Schouten Techniek
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Willem Goossens
Oprichter en mede-eigenaar
boorbedrijf HAWI Grondboortechniek

Wat is het
meest cruciale
deel van een
warmtepompsysteem?

Wat is de beste
manier om de
warmte/koudebalans in de
bodem in
evenwicht te
houden?

“Voor de uiteindelijke prestaties van
een warmtepompsysteem, zijn in onze
optiek de ruimte voor de boringwerkzaamheden en de bouwvolgorde in
de realisatiefase het meest cruciaal.
In de praktijk zien we dat de ruimtes
voor boringen steeds kleiner worden
en dat maakt het lastiger om een goed
aardwarmtesysteem te realiseren. En
als die basis in de bodem niet goed is,
dan het uiteindelijke systeem ook niet.
Natuurlijk moeten het ondergrondse
deel en het bovengrondse deel van de
installaties, de boringen en de gekozen
warmtepomp qua energiebehoefte
goed op elkaar zijn afgestemd. Ook
de bouwvolgorde is enorm belangrijk;
in de ideale situatie boren we eerst de
bron en leggen we het ondergrondse
deel van de installatie aan en gaat daarna de bouwer aan de slag. In sommige
gevallen begint de bouwer al voordat
wij met de boringen kunnen starten,
waardoor we in elkaars vaarwater
komen. Ook dat kan ten koste gaan van
de uiteindelijke installatie. Goed communiceren en planningen van beide
partijen op elkaar afstemmen vind ik
dus cruciaal.”

“Naar onze mening zit de mate van
succes van een warmtepompsysteem
in de combinatie van het afgiftesysteem, de warmtepomp en de bouwkundige schil van de woning of het gebouw. Zonder goede isolatie heb je niks
aan een warmtepomp. Wanneer je de
warmte opwekt met een warmtepomp
is het belangrijk dat je die warmte via
een laagtemperatuursysteem afgeeft
in de ruimte. Of dat dan gebeurt met
vloerverwarming, laagtemperatuurconvectoren of het inblazen van verwarmde lucht maakt niet zoveel uit. We
komen weleens situaties tegen waarbij
de opdrachtgever wel wil investeren
in een warmtepomp maar niet in een
laagtemperatuurafgiftesysteem. Men
denkt dan dat het ook wel kan met het
bestaande hoogtemperatuurafgiftesysteem. We raden dit altijd af, want in de
praktijk blijkt dat het simpelweg onvoldoende is om op die manier een ruimte
op kamertemperatuur te brengen.”

“Door in de zomer zoveel mogelijk te
koelen, kun je de bodembronnen in
balans houden. We zien vaak dat een
WKO-systeem in de zomer minder
wordt gebruikt dan in de winter,
waardoor er in de bron een overschot
aan koude ontstaat. Je kunt zo’n
situatie voorkomen door in de zomer
zoveel mogelijk te koelen, waarbij
je de warmte uit het gebouw in de
bodem stopt. Kun je niet koelen dan
is het ook mogelijk om in de zomer
op een andere manier warmte naar de
ondergrondse warmtebron te brengen. Techneco, onderdeel van Remeha,
heeft zonneboilers die extra warmte
aan de bodembron kunnen leveren. Het
is belangrijk om de brontemperaturen
over een lange termijn zo warm en
stabiel mogelijk te houden; hoe hoger
de brontemperaturen, hoe hoger het
rendement van het WKO-systeem.”

“Natuurlijk door te zorgen dat je het
systeem ook in de zomer gebruikt om
ruimtes te koelen. Verder zorgen wij
dat we de meeste systemen die wij
installeren op afstand kunnen monitoren. Zo hebben we snel in de gaten of
een systeem voldoende functioneert
en kunnen we snel reageren als er een
ongewenste situatie ontstaat.”

Leren van debatteren
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Project in beeld
Sportcomplex
Dorper Esch
Sportcomplex Dorper Esch in Denekamp is een
gebouw met historie. Het pand werd in de jaren ’70
gebouwd als sporthal met een klein zwembad en
is in de jaren die volgden steeds iets uitgebouwd.
Mijlpalen van de geleidelijke uitbreiding waren
onder andere de introductie van een recreatiebad
in de jaren ’90 en de toevoeging van een
doelgroepenbad met warm water begin 2000.
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Om van het gebouw met een lange
geschiedenis weer een sportcomplex voor
de toekomst te maken, besloot de gemeente
Dinkelland – de overkoepelende gemeente waar
Denekamp deel van uitmaakt – sportcomplex
Dorper Esch grondig te renoveren.
Lammerink Installatiegroep kreeg de opdracht
om alle elektrische en watergebonden
installaties te vervangen. Bij het vervangen van
de bestaande cv-ketels koos het installatiebedrijf
voor de cv-ketels en warmtepompen van
Remeha.
Doelstelling
Het vervangen van de bestaande
verwarmingsinstallaties door een energiezuinige
verwarmingsinstallatie, als onderdeel van de
complete renovatie van het sportcomplex.

Resultaat
Lammerink Installatiegroep verving
de bestaande cv-ketels voor drie
exemplaren van de Remeha GAS 220
Ace 300 in een hydraulisch cascadesysteem en twee warmtepompen van
het merk Remeha E-HP AW 168. Dit
resulteerde in een zeer zuinig systeem
dat een comfortabel binnenklimaat
realiseert in het binnenzwembad, de
sporthal en de rest van het gebouw.
De installateur en de opdrachtgever
verwachten met de nieuwe
verwarmingsinstallaties een behoorlijke
reductie in energiegebruik en kostenbesparing te realiseren.
Succesvol verloop
Peter Grobbe werkte als projectverantwoordelijke meet- en regeltechniek bij
Lammerink Installatiegroep mee aan
de renovatie van sportcomplex Dorper
Esch. Grobbe geeft aan dat bij de
aanbesteding van de renovatie
geen sprake was van een vaststaand,
dichtgetimmerd plan. “We kregen de
opdracht op basis van een prestatiebestek toegewezen”, legt de projectverantwoordelijke van Lammerink
Installatiegroep uit. “De gemeenteraad
beschreef als opdrachtgever de
kwalitatieve aspecten die zij terug
wilden zien in het eindresultaat
en zette de minimale eisen voor
het sportcomplex op een rij.
Installatiebedrijven die de opdracht op
basis van een prestatiebestek willen
uitvoeren, komen vervolgens zelf met
een plan voor de invulling van de
werkzaamheden, materiaalkeuze
en het budget."

Project in beeld: Sportcomplex Dorper Esch
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“Het contact is
eigenlijk altijd
plezierig. Als er
problemen zijn dan
staat Remeha altijd
voor je klaar"
Onderdeel van het plan waarmee Lammerink Installatiegroep de opdracht
voor het vernieuwbouwen van het
sportcomplex binnenhaalde, waren de
cv-ketels en warmtepompen van Remeha. Het installatiebedrijf koos voor twee
warmtepompen van het merk Remeha
E-HP AW 168 Plus en drie exemplaren
van de Remeha GAS 220 Ace 300 in
een hydraulisch cascadesysteem. De
warmtepompen hebben elk een vermogen van 150 kW en de cv-ketels leveren
300 kW per stuk. “We hebben al heel
lang een goede relatie met Remeha”,
verklaart Grobbe de keuze voor het
merk van de verwarmingsinstallaties.
“Al vanaf het moment dat ze beschikbaar waren, leveren we ook de warmtepompen van Remeha en door onze
expertises te bundelen versterken we
elkaars kennis.”
Tijdens het project overlegde Lammerink regelmatig met Remeha over de
toepassing van de warmtepompen.
Grobbe: “De warmtepompen die we
installeerden waren vrij nieuw, ook
voor leverancier Remeha. Er was veel
overleg over hoe we de toestellen het
beste konden integreren in het verwarmingssysteem, zowel hydraulisch
als regeltechnisch. De warmtepompen
schakelen hydraulisch. Met het oog op
de levensduur van de toestellen is het
belangrijk om ze zodanig in te regelen
dat ze zo min mogelijk starten en stoppen.”
Grobbe was blij met de goede samenwerking tussen beide bedrijven. “Het
contact is eigenlijk altijd plezierig. Als
er problemen zijn dan staat Remeha
altijd voor je klaar. Bij dit project was
het niet eenvoudig om de beste oplossing te vinden voor het instellen van de
warmtepompen, maar samen zijn we
eruit gekomen.”
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“Het was uiteraard niet altijd even
makkelijk om alle installatiewerkzaamheden uit te voeren terwijl het sportcomplex open was”, vertelt Grobbe.
“Door heldere afspraken te maken met
de gemeente en de directie en medewerkers van het zwembad is het toch
gelukt. De goede communicatie tussen
de verschillende partijen van het project maakte dit mogelijk. Het met elkaar
op één lijn blijven was de rode draad in
dit project.”

“We waren bij het eerste ontwerp voor het project uitgenodigd om als partner mee te denken met de verwarmingsoplossingen voor het
sportcomplex”, zegt Rik de Munnik, medewerker
binnendienst bij Remeha. “Dat overleg leidde tot
een definitief ontwerp met de opdrachtgunning
tot gevolg. Daarna volgden nog verschillende
overlegmomenten over de technische invulling.
Door de discussies die we daarbij voerden zijn
we tot de best mogelijke oplossing gekomen
voor de inzet van de warmtepompen.”

Een belangrijke randvoorwaarde van de
opdrachtgever was dat het sportcomplex zo
lang mogelijk open bleef. “We moesten dus om
de mensen die het gebouw gebruikten heen
werken”, aldus Grobbe. “Het sportcomplex
moest blijven beschikken over warm tapwater
en een functionerende verwarming.” Om aan de
randvoorwaarden te voldoen, koppelde
Lammerink Installatiegroep eerst één van de
oude cv-ketels af, terwijl de andere ketels in
bedrijf bleven. “Vervolgens sloten we direct de
nieuwe cv-ketels en warmtepompen van
Remeha aan op het oude verwarmingssysteem”,
vervolgt Grobbe. “Daarna begonnen we met de
realisatie van de nieuwe aansluitingen en
afgiftesystemen voor de cv-ketels en warmtepompen. Zodra die klaar waren, koppelden we
de nieuwe cv-ketels en warmtepompen af van
het oude verwarmingssystemen en sloten we
deze aan op het nieuwe verwarmingssysteem.”

“Tijdens de uitvoering van het project
bleek dat de samenwerking tussen alle
partijen optimaal was”, beaamt Jacco
Pronk. Pronk werkt als programmamanager maatschappelijke effecten bij
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;
de organisatie die de dienstverlening
verricht voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. “Voor de start van
de werkzaamheden spraken we met
de betrokkenen af dat we het traject
ingingen op basis van gelijkwaardigheid
en dat we eventuele problemen samen
zouden oplossen.”

“Tijdens de uitvoering van
het project bleek dat de
samenwerking tussen alle
partijen optimaal was”

De nauwe samenwerking tussen alle
partijen heeft volgens Pronk zijn vruchten afgeworpen. “We wilden weer
kunnen beschikken over een sportcomplex dat aansluit op de behoeften van
vandaag met het oog op sport en zorg.
Daar horen duurzame oplossingen bij.
Het eindresultaat is boven verwachting;
de verwarmingsinstallatie functioneert
naar behoren en het sportcomplex kon
tijdens de werkzaamheden open blijven. De nieuwe installaties draaien nog
niet lang genoeg om te kunnen zeggen
hoeveel we gaan besparen, maar we
verwachten dat de nieuwe installaties
zorgen voor een behoorlijke besparing
aan kosten en energie.”
De renovatie van sportcomplex Dorper
Esch is inmiddels afgerond, maar dat
betekent niet dat Lammerink en Remeha hun laatste werkzaamheden voor
het pand hebben verricht. Als onderdeel van de opdrachtgunning verzorgt
Lammerink de komende 30 jaar het
onderhoud van de verwarmingsinstallaties. “Het onderhoud aan de cv-ketels
doen we zelf en het onderhoud van de
warmtepompen besteden we uit aan
Remeha”, licht Grobbe toe. “Zo kunnen
we samen de warmtepompinstallatie
optimaliseren. De ervaringen die we opdoen nemen we mee in de ontwikkeling
van toekomstige warmtepompinstallaties.”

Pronk vertelt dat tijdens de renovatie
meerdere uitdagingen de kop opstaken. “In het begin stuitten we al snel
op leidingen in de grond op een plek
waar we die niet verwachtten. Later
vonden we asbest in de constructie van
het oude wedstrijdbad. De veiligheidsmaatregelen die hierbij komen kijken,
zorgden ervoor dat de oorspronkelijke
planning niet meer haalbaar was. Wij
hebben de aannemer en Lammerink
de extra tijd en middelen gegeven die
nodig waren om dit op te lossen.”

Project in beeld: Sportcomplex Dorper Esch
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Welke subsidies en financiële
tegemoetkomingen zijn er voor
verduurzamen in de utiliteit?
“Om verduurzaming in de utiliteit te stimuleren,
kan de markt van verschillende subsidies gebruik
maken: de Investeringssubsidie duurzame energie
(ISDE), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
(Vamil).

Technische vraag
en het antwoord
van onze expert...
In de rubriek ‘Technische vraag’ geeft een expert antwoord op vragen
uit de markt. In deze editie geeft application engineer Gerwin Lamberts
van Remeha antwoorden op vragen over subsidies binnen de utiliteitsbouw, de vereiste grootte van een buffervat en de aandachtspunten bij
het bepalen van de leidingdiameter voor een warmteopwekker.
Hoe groot moet
mijn buffer zijn bij
toepassing van
een Remeha E-HP
warmtepomp?

“We berekenen de benodigde buffercapaciteit aan de hand van het
minimale compressorvermogen van de warmtepomp. Dat getal vermenigvuldigen we vervolgens maal twintig om te berekenen wat de
inhoud van het buffervat minimaal moet zijn.

minimale compressorvermogen x 20 =
minimale inhoud van het buffervat
Voor de Remeha E-HP AW kom je uit op buffervaten tussen de 750
en 1000 liter, afhankelijk van de uitvoering die je kiest. Er is overigens
ook een theoretische manier om de benodigde capaciteit van het
buffervat te berekenen. Die methode gaat uit van het aantal ‘starts en
stops’, die een warmtepomp per uur mag maken. Dat heeft namelijk
ook invloed op de levensduur van de warmtepomp.
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De ISDE is een tegemoetkoming voor de aanschaf
van warmtepompen en zonneboilers, zodat de
aanschaf van deze installaties goedkoper wordt.
Aan toekenning van de ISDE zitten voorwaarden
verbonden. Zo zijn lucht/lucht-warmtepompen
uitgesloten en kun je alleen aanspraak maken
op de ISDE als je investeert in een warmtepomp
met een vermogen van maximaal 70 kW. De
warmtepomp moet daarnaast zijn opgenomen
in de lijst met goedgekeurde installaties van de
RVO en worden geïnstalleerd door een deskundige installateur. Op deze lijst staan onder
andere verschillende uitvoeringen van de warmtepomp Remeha E-HP AW en de warmtepomp
Remeha E-HP WW 32i. Ook de zonneboiler RemaSOL 300SE-2S 3C staat op de lijst. Maar ook
producten die niet op lijst van het RVO staan,
maar wel aan de eisen voldoen, komen in aanmerking voor subsidie. De website van Remeha
bevat een overzicht van alle installaties die in
aanmerking komen voor de ISDE. De hoogte
van de ISDE varieert tussen 1700 en 6000 euro,
afhankelijk van het vermogen van de installatie.

Met de Vamil is het mogelijk
om 75% van de investeringskosten op een willekeurig
moment af te schrijven
Via de MIA kunt u tot 36% van het investeringsbedrag in een zogeheten ‘milieuvriendelijke
techniek’ aftrekken van de fiscale winst, waardoor
je minder inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Met de Vamil is het
mogelijk om 75% van de investeringskosten op
een willekeurig moment af te schrijven, om zo
tot een lagere inkomsten- of vennootschapsbelasting te komen. Voor beide subsidies
geldt als voorwaarde dat de techniek waarin u
investeert op de Milieulijst van het RVO moet
staan. De staande ketels Remeha GAS 320/620
Ace voldoen, samen met nog een aantal toestellen, aan de eisen voor zowel MIA als Vamil. De
Remeha Quinta Ace toestellen van 45 t/m 115
kW, GAS 120 Ace-toestellen van 45 t/m 115 kW
en de GAS 220 Ace van 250 kW voldoen aan

de MIA-eisen.”

Welke leidingdiameter moet ik
selecteren om een warmteopwekker aan te sluiten?
“Geregeld krijgen wij in het werkveld de vraag
hoe men leidingdiameters moet bepalen in relatie
tot een bepaald verwarmings- of koelvermogen.
Vanuit de theorie kan een ontwerper het benodigde debiet aan de hand van het gevraagde
vermogen bepalen met behulp van de formule
Q =M x C x ∆T. Waarbij Q het vermogen is, C de
soortelijke massa van water (4,2 kJ/kg) en ∆T het
temperatuurverschil tussen de aanvoer en retourtemperatuur van het water. Doorgaans houden
we hier een drukverlies aan van 150 Pa/meter. Aan
de hand van het berekende waterzijdig debiet
kun je dan, met hulp van een weerstandstabel,
de benodigde leidingdiameter bepalen. Leveranciers van het leidingwerk kunnen u doorgaans
voorzien van dergelijke tabellen of grafieken.

Q =
M x
C x
∆T

Het is belangrijk dat je de leidingdiameter juist
selecteert om een minimale installatieweerstand
te creëren waarmee de benodigde pompcapaciteit
minimaal is om het gevraagde vermogen te verplaatsen. Denk naast het selecteren van de juiste
leidingdiameters ook aan de selectie van de juiste
appendages. Wanneer u onjuiste leidingdiameters
selecteert en appendages voor te veel weerstand
zorgen, kost dit onnodige elektrische energie.
Ook de gewenste verwarming- en koelvermogens
worden onvoldoende overgebracht en de warmteopwekker gaat onvoldoende presteren. Dit uit
zich veelal in pendelgedrag van de opwekker en
een hoge energierekening. Het is toch zonde om
op zo’n manier in te leveren op prestaties?”

Voorbeeldberekening
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Stille- en hoog
renderende
warmtepompen
voor de utiliteit
Het vervangen van bestaande cvketels door een of meerdere
warmtepompen is een effectieve
manier om verduurzamingsstappen te zetten binnen
utiliteitsgebouwen. Zeker als in
2023 elk kantoorpand minimaal
aan Energielabel C moet voldoen.
Maar waar moet je op letten,
wanneer je als gebouweigenaar
of -beheerder van een kantoorpand, school of fabriek in
warmtepompen wilt investeren?
Rendement is vaak een van de belangrijke criteria
waar partijen naar kijken als ze zich oriënteren
op de warmtepompenmarkt. “Dat is ook niet zo
vreemd”, meent Joachim van den Enden, productmanager commerciële warmtepompen bij
Remeha. “Het rendement en de kwaliteit van de
warmtepomp vormen samen het besparingspotentieel van het toestel. En energiebesparing is
uiteindelijk het uitgangspunt bij verduurzaming.”
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Aandacht voor (s)COP
“Warmtepompen hebben energie
(elektriciteit) nodig om energie (warmte of koude) te leveren”, legt Van den
Enden uit. “Het rendement van een
warmtepomp is de verhouding tussen
de gebruikte elektriciteit in kilowattuur
(kWh) en de geleverde warmte of koude in kWh. Dit wordt uitgedrukt in de
Coefficient of Performance (COP); een
warmtepomp die voor elke geproduceerde 4 kWh aan warmte 1 kWh aan
elektriciteit gebruikt, heeft dus een
COP van 4. Omdat de temperatuur van
de bron (lucht of water) van invloed
is op het COP, fluctueert het COP per
seizoen. Om toch een ‘gewogen’ beeld
te vormen van het rendement gebruiken veel fabrikanten daarom de
Seasonal Coefficient of Performance
(sCOP): het gemiddelde COP over een
heel jaar. Met de sCOP kun je het rendement van verschillende warmtepompen gemakkelijk vergelijken.”

"De prijs van een warmtepomp is meer dan alleen
de aankoopprijs. Het is
minstens zo belangrijk om
te kijken naar de sCOP."

Meer dan aankoopprijs
Bij het vervangen van verwarmingsinstallaties speelt de
aanschafprijs van de nieuwe installatie begrijpelijkerwijs
ook een belangrijke rol. Toch is het volgens Van den Enden belangrijk dat gebouwbeheerders en -eigenaren zich
niet blind staren op de aanschafkosten van een warmtepomp. “De prijs van een warmtepomp is meer dan alleen
de aankoopprijs. Het is minstens zo belangrijk om te
kijken naar de sCOP. Hoe hoger die is, hoe minder elektriciteit je nodig hebt en hoe lager de maandelijkse energierekening. Een toestel met een hoger rendement verdient
zich dus sneller terug.”

Terugverdienen investering
Met goed onderhoud kan een warmtepomp vijftien jaar
of langer meegaan. De gebouweigenaar heeft gedurende
de levensduur van het toestel de financiële voordelen van
een beter renderende machine. Het is dus verstandig om
te kijken naar de Total Cost of Ownership in plaats van
enkel de aanschafkosten. Van den Enden geeft aan dat er
voor goed renderende warmtepompen diverse subsidies
en financiële regelingen zijn om de ‘scherpe randjes’ van
een eventueel hogere aankoopprijs af te halen.

Financiële regelingen
Een van de financiële regelingen die gelden voor de
aanschaf van een warmtepomp voor de utiliteit is de
Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers.
“Deze regeling houdt in dat de ondernemer 45% van de
investeringskosten kan aftrekken van de fiscale winst bij
de belastingopgave”, legt Van den Enden uit. Gemiddeld
genomen levert de EIA ondernemers een besparing op
van 11%. Daarnaast is er voor renovatietrajecten ook nog
de ISDE-subsidie voor installaties onder de 70kW.

Stille- en hoog renderende warmtepompen in de utiliteit
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Ondersteuning
Ondersteuning bij de keuze en het
ontwerp is minstens zo belangrijk om
tot het beste resultaat te komen als
subsidie of fiscale regeling. “Denk daarbij
vooral aan het goed informeren van de
klant en het begeleiden van de installateur bij het ontwikkeltraject van het
warmtepompsysteem”, licht Van den
Enden toe. “Een warmtepompsysteem is namelijk een redelijk specialistisch systeem dat om een zorgvuldig
ontwerp en een nauwkeurige installatie en inregeling vraagt. Het is dus van
groot belang dat dit van kop tot
staart goed wordt geregeld. Wij helpen
de installateur graag door hem of haar
te begeleiden in dat proces, zodat de
warmtepomp na de installatie en het
inregelen zijn rendement haalt. Een
warmtepomp is een precisie-instrument
met randvoorwaarden en wij kunnen
helpen om ervoor te zorgen dat alles
naar behoren functioneert.”

"Een toestel met een hoger
rendement verdient zich
sneller terug."
Goed inlezen
Volgens Van den Enden is het belangrijk dat mensen
die de aankoop van een warmtepomp overwegen
zich goed inlezen. “Een warmtepomp is meer dan
alleen een duurzaam toestel om mee te verwarmen.
Veel warmtepompen zijn bijvoorbeeld ook geschikt
om ruimtes mee te koelen; de werking van de warmtewisselaar wordt dan omgedraaid. Dat is een stukje
multifunctionaliteit bij het creëren van een comfortabel binnenklimaat die de cv-ketel niet heeft. Maar
je moet ook rekening houden met het geluidsaspect.
Idealiter merken jij en je buren zo goed als niets van
je lucht/water-warmtepomp. In ons dichtbebouwde
land is een investering in een zo stil mogelijke lucht/
water-warmtepomp daarom zeer de moeite. Een
paar decibel minder is al een wereld van verschil.”

Ondergrondse bron
Lucht is niet de enige bron van warmte; het is ook
mogelijk om de warmte uit de bodem en grondwater
te benutten als warmtebron. Grondgebonden warmtepompen hebben meerdere voordelen ten opzichte
van lucht/water- en lucht/lucht-warmtepompen
vertelt Van der Enden. “De grondgebonden water/
water-warmtepomp haalt zijn warmte en koude uit
een ondergrondse bron die niet gevoelig is voor de
buitentemperatuur. De aanleg van de bron brengt
hogere opstartkosten met zich mee, maar door het
aanzienlijk hogere rendement kan deze warmtepomp
toch voor veel utiliteitsgebouwen interessant zijn.
Doordat de grondgebonden warmtepomp in de
stookruimte staat is het een stille krachtpatser. Een
ander, bijkomend voordeel van grondgebonden
warmtepompen met een open bron is dat ze gebruik kunnen maken van warmte- en koudeopslag.
Dit verhoogt de efficiency nog verder.”
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Nieuwbouw en bestaande bouw
Van den Enden geeft aan dat warmtepompen geschikt zijn voor zowel de realisatie van duurzame
nieuwbouw als voor de verduurzaming van bestaande
utiliteitsgebouwen. “In nieuwe utiliteitspanden waar
duurzaamheid een belangrijke rol speelt, zijn warmtepompen essentieel. Je kunt helemaal ‘van gas los’
en ze zorgen mede voor een hogere BREEAM-score
van een pand. Maar ook in bestaande utiliteitsgebouwen is de warmtepomp de meest effectieve
manier om te verduurzamen. Doordat er in de huidige generatie warmtepompen toestellen zijn die
afgiftetemperaturen van 65 graden halen, zijn ze
een prima, energiezuinig en milieuvriendelijk alternatief voor de cv-ketel. Met dergelijke warmtepompen
kun je ook meteen goed uit de voeten als je hem voor
de productie van warm tapwater wilt gebruiken.”

"Ongeacht het systeem
is een warmtepomp altijd
een goede investering in
een duurzame toekomst;
ook in de utiliteit."
Toekomst gericht verwarmen
In principe is er voor elke verwarmingsvraag een
antwoord met een warmtepomp. “Het verschilt per
situatie of je 100% van je warmtevraag – en soms
koudevraag –met warmtepompen kunt invullen”, aldus Van den Enden. “Bij de vraag naar hele hoge
afgiftetemperaturen of voor plotselinge piekvragen
is de warmtepomp minder geschikt. Een mogelijke
oplossing is dan een combinatie van een of meerdere warmtepompen met een zuinige cv-ketel met
een hoog rendement. De warmtepompen verzorgen
dan de ‘basislast’ en de cv-ketel komt in actie bij
piekvragen. Doordat de warmtepomp het overgrote
deel van de verwarming voor zijn rekening neemt,
gaat je gasverbruik heel sterk omlaag. En zodra er
een duurzame variant beschikbaar is voor aardgas
– bijvoorbeeld een landelijke uitrol van bijmenging
van waterstofgas of biogas – kunnen sommige
moderne cv-ketels hier al mee overweg. In andere
gevallen moet dan de ketel worden vervangen om
volledig duurzaam te verwarmen. Ongeacht het
systeem is een warmtepomp altijd een goede investering in een duurzame toekomst; ook in de utiliteit.

Joachim van den Enden,
Productmanager
commerciële warmtepompen bij
Remeha

De warmtepompen van
Remeha zijn excellent op
het gebied van comfort,
energiebesparing en
connectiviteit. Onze deskundige vakmensen in het speciale
service & support team van
warmtepompen helpen met
maatwerkadvies en bij het
installatie- en onderhoudstraject. Ons projectadvies
is altijd gebaseerd op een
optimale oplossingen die past
bij de ambities. Ook als een
warmtepomp niet de optimale
oplossingen is adviseren
wij over de alternatieve
mogelijkheden.
Goed op weg

Stille- en hoog renderende warmtepompen in de utiliteit
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De volgende
vraag is voor...
Jan Bijsterbosch,
monteur bij
Remeha
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De volgende vraag is voor...

Kennis is er volop in de installatiesector, evenals meningen en standpunten. In onze rubriek ‘de volgende
vraag’ beantwoordt een van die vele specialisten in
onze sector een vraag die zijn voorganger heeft gesteld. In deze uitgave wordt de vraag beantwoord door
Jan Bijsterbosch, monteur bij Remeha. Vervolgens wijst
hij aan het einde van zijn antwoord een persoon aan
die in de volgende editie de vraag mag beantwoorden
die Jan Bijsterbosch hem stelt.

Wat zouden bedrijven volgens
jou het beste kunnen doen om
bij te dragen aan een zo laag
mogelijke CO2-uitstoot?

“Ik denk dat je het vooral moet zoeken in warmtepompen,
zonnepanelen en waar mogelijk aardwarmte. Vanuit mijn functie als
onderhoudsmonteur werk ik zelf bijna dagelijks met grote lucht/luchtwarmtepompen. De personen die vanuit onze klanten verantwoordelijk
zijn voor deze installaties zijn daar altijd zeer tevreden over. Met een
elektrische warmtepomp kun je direct van het gas af, waardoor de
CO2-uitstoot van zo’n bedrijf flink omlaag gaat.
In Zoetermeer ben ik al bij een aantal flatgebouwen geweest waar zulke
warmtepompen op het dak staan. Ook het gebouw van Honeywell
in Rosmalen wordt op deze wijze verwarmd. De geleerden zijn
natuurlijk druk bezig om de warmtepompen nog zuiniger te maken,
dus die zullen in de toekomst alleen maar beter worden. Uiteraard
moet je een gebouw eerst goed isoleren voordat je een warmtepomp
aanschaft. De kosten voor isolatie, de lagetemperatuurverwarming
en de warmtepomp zelf zorgen ervoor dat dit een kostbare zaak
is. In mijn ogen is een financiële bijdrage van de overheid bij deze
verduurzamingsmaatregelen op dit moment nog een must.
Maar de wil om te verduurzamen is er zeker wel. Voor mijn
onderhoudswerkzaamheden kom ik bij bedrijven in heel Nederland over
de vloer en heel vaak krijg ik de vraag welke mogelijkheden er zijn voor
een warmtepomp. Klanten zijn echt wel geïnteresseerd en willen er mee
aan de slag. Ik denk dat subsidies hen het beslissende zetje kunnen
geven. Datzelfde geldt voor de ontwikkelingen met waterstof. Het
pilotproject in Rozenburg, waar nu al cv-ketels op waterstof werken, laat
goed zien welke kant we op gaan. Al vraag ik me af, gezien mijn leeftijd,
of ik nog in mijn rol als onderhoudsadviseur aan deze ‘waterstofketels’
zal werken.”

Aan wie stel jij welke vraag
voor de volgende editie?

“Ik stel de volgende vraag aan Bjorn Rijntjes van Remeha. Mijn vraag
aan hem is: Hoe zie jij de toekomst van Remeha voor je?”

De volgende vraag is voor...
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Feiten & Cijfers

Wist je dat?
Energielabel

2

1

Ongeveer 29,7 miljoen m2 aan
kantoorpanden nog moet worden
verduurzaamd voor 2023 om aan de minimale
energielabel-eis Label C te voldoen?
Dit zijn 5,5 voetbalvelden per dag.
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Wist-je-dat?!

C

Door het
upgraden van
alle kantoorpanden naar
energielabel C kan er
8,6 Petajoule worden
bespaard. Dat is ongeveer
gelijk aan het jaarlijkse
energieverbruik van
15.000 mensen.

3

De uitstoot van
broeikasgassen
in de Europese Unie zijn
in 2019 met 3,7 procent
gedaald. De emissies zijn
inmiddels met 24 procent
teruggedrongen ten
opzichte van het niveau
van 1990. In 2030 moet
dit 55 procent zijn.

4

Volgens de Nationale
Woonagenda
moeten er minimaal
75.000 woningen per jaar
gebouwd worden om het
woningtekort in Nederland
enigszins te reduceren.

5

Het verwachte
woningtekort in
2025 zal pieken met maar
liefst 419.000 woningen
(Bron Cobouw)

6

In de eerste zeven
maanden van
2020 van dit jaar zijn
40.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd.
Dit zijn er net zoveel als
vorig jaar rond deze tijd.

8

De totale vergunde bouwsom voor
bedrijfshallen, loodsen, kassen en stallen
kwam in de eerste zes maanden uit op
490 miljoen euro.
(bron Cobouw)

9

Er werden voor 85 miljoen euro
vergunningen afgegeven voor nieuwe
kantoorgebouwen, 25% minder dan in dezelfde
periode vorig jaar. Scholen trekken zich niets
aan van de coronacrisis. Het CBS telde voor
200 miljoen euro aan vergunningen, 37% meer
dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook ‘overige
bedrijfsgebouwen’ hielden stand. Voor 1,2 miljard
euro werden er nieuwe gebouwen vergund, 2%
meer dan vorig jaar. (bron Cobouw)

113.333.333

2019

145.985.401
1.176.471.000
85.000.000

2020

200.000.000
1.200.000.000

(bron Cobouw)

Kantoor gebouwen

7

JUNI
2019

Burgelijke- en utiliteitsbouwers
hadden volgens het EIB in juni
2021 nog 11,1 maanden werk op de plank,
tegen 11,4 maanden een jaar daarvoor. JUNI

2020

School gebouwen

Overige bedrijfsgebouwen

2019

11,4 maanden

2020

11,1 maanden
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Prijs
vraag
Weet je het antwoord?
Mail ons je antwoord en
maak kans op een Primera
cadeaukaart t.w.v. 50 euro.
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Let op:
In elk woord
zitten minstens
twee letters die
maar op één
manier weg te
strepen zijn.
Speltip 1:
Bewaar de
korte woorden
tot het laatst
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Cobouw warmtepompen

Speltip 2:
Print deze pagina uit
zodat je de woorden
weg kunt strepen,
maar denk aan het
milieu en print niet
het hele magazine.
Veel puzzelplezier.

Ambitie

Label C

Test

Ambities

Lef

Tijd

Beng

Licht

Tonen

Breeam

Mensen

Uitstoot

Bron

Meter

Verduurzamen

Bronnen

Net

Visie

Duurzaam

Onze

Warm

Duurzaamheid

Oplossingen

Warmtenet

Energie

Overgang

Warmtepomp

Energiebronnen

Pomp

Waterkracht

Energielabel

Proef

Waterstof

HR ketel

Renovatie

Wet

Hybride

Renoveren

Wind

Ketels

Samen

Winst

Klimaat

Snel

Zon

Klimaatakkoord

Stilte

Zonlicht

Koude

Team
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