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Wat oude krantenkoppen …
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Agenda
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• Wat zijn de belangrijkste factoren om comfort te creëren in een 
gebouw?

• Wat zorgt er voor dat de mens zich comfortabel voelt?
• Wanneer kiest men voor een warmtepomp?
• Wat is een goed alternatief voor de warmtepomp?
• Hoe kan ZonderGas (een concept van EcoConcepts BV) ondersteunen 

bij vraagstukken omtrent het verwarmen zonder gas ?
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Samenvatting

• De Nederlandse overheid wil dat Nederland in 2050 alleen nog maar duurzame energie 
gebruikt. Om dit doel te bereiken moeten alle Nederlandse huishoudens in de komende jaren 
van het gas af. Op dit moment zijn nog maar 6% van de huishoudens gasloos. Het gaat dus niet 
om Nul op de meter (NOM) maar van het gas af. 

• Meer dan 85% van de woningen in Nederland beschikt over centrale luchtverwarming. 
Luchtverwarming is een inefficiënte manier van verwarmen want het volledige volume aan 
lucht in de ruimte moet worden opgewarmd. Daarbij heeft warme lucht de vervelende 
eigenschap om naar het plafond te stijgen, waar ze van geen enkel nut is. 
Slechts een miniem deel van het energieverbruik van de centrale verwarming wordt nuttig 
gebruikt voor het verwarmen van mensen. Uit onderzoeken in kantoren en openbare gebouwen 
blijkt dat ongeveer 1 op 2 personen ontevreden is met het thermisch milieu. Ze hebben het te 
warm of te koud, ze klagen over slechte ventilatie, of ze worden ziek.

• We hebben een betere oplossing nodig, en die bestaat gelukkig: stralingsverwarming. 
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De mens verwarmen, niet het gebouw

• Circa 90% van ons leven bevinden we ons in 
een gebouw. 

• Ideaal comfort ontstaat als lichaam van de 
mens het warmste element is in de ruimte.

• Door oppervlakken (massa) om ons heen 
tussen de 22 en 24 graden te brengen 
ontstaat bij een lagere luchttemperatuur 
optimaal comfort.

• Hiermee kan ook passief gekoeld worden.

• Een lagere luchttemperatuur heeft ook een 
positief effect op het zuurstofgehalte van 
de lucht en de vochtigheid.
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Hoe creëer je een optimaal binnenklimaat?

De bedoeling van verwarming en koeling is niet het verwarmen of koelen van een gebouw maar 
het verwarmen van de mensen in het gebouw. Het is daarom belangrijk om te begrijpen hoe het 
menselijk lichaam warmte uitwisselt met de omgeving.

• Thermisch comfort in een gebouw wordt vooral bepaald door luchttemperatuur en 
stralingstemperatuur waarbij de mens gevoeliger is voor stralingstemperatuur dan voor de 
luchttemperatuur. 

• Door het algemeen gebruik van luchtverwarming en luchtkoeling zijn we gaan geloven dat ons 
thermisch welbehagen afhangt van de luchttemperatuur maar dat is onwaar.

• Stralingstemperatuur is minstens even belangrijk voor het comfort als de luchttemperatuur. 
Het is de stralingstemperatuur die maakt dat we het in de zon warmer hebben dan in de 
schaduw, ook al is de luchttemperatuur hetzelfde. Met stralingswarmte kan ook passief 
gekoeld worden.

• Een gebouw verliest haar warmte vooral via straling.
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Wanneer voelen we ons behaaglijk?

• Optimale verwarming wordt bereikt door grote oppervlakken op temperatuur te 
brengen. De stralingstemperatuur is de gemiddelde temperatuur van alle 
oppervlakken in de ruimte en vertegenwoordigt alle infrarode (IR) straling die in de 
ruimte wordt uitgewisseld.

• Stralingsverwarming is energie-efficiënter, comfortabeler en gezonder dan 
luchtverwarming. 

• De huidige verwarmingssystemen zijn bijna allemaal gebaseerd op het verwarmen 
van de lucht maar luchtverwarming is heel inefficiënte vorm van warmteoverdracht.
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Wanneer voelen we ons behaaglijk?

• Warmteuitwisseling tussen het menselijk lichaam 
verloopt via convectie, straling en evaporatie 
(verdamping).

• Convectie betreft de warmte-uitwisseling van het 
lichaam met de omringende lucht, straling 
betreft de warmte-uitwisseling met de 
oppervlakken in de omgeving, en evaporatie 
betreft het vochtverlies via de huid (wat ook 
optreedt als we niet zweten).
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Wanneer voelen we ons behaaglijk?

• Als wandtemperatuur en 
luchttemperatuur in de juiste 
verhouding tot elkaar staan voel je je 
echt comfortabel

• Deze diagram geeft aan bij welke 
wand- en luchttemperatuur een 
behaaglijk en optimaal binnenklimaat 
ontstaat.

• Een lagere luchttemperatuur heeft ook 
een positief effect op het 
zuurstofgehalte van de lucht en de 
vochtigheid.
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Wanneer voelen we ons behaaglijk?

• Als luchtvochtigheid en 
luchttemperatuur in de juiste 
verhouding tot elkaar staan voel je je 
echt comfortabel

• Deze diagram geeft aan bij welke 
luchtvochtigheid en luchttemperatuur 
een behaaglijk en optimaal 
binnenklimaat ontstaat.

• Een lagere luchttemperatuur heeft ook 
een positief effect op het 
zuurstofgehalte van de lucht en de 
vochtigheid.
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Wanneer voelen we ons behaaglijk?

• Verwarming en 
passieve koeling 
met 1 hydrolyse 
oplossing

• Aanvoer 
temperatuur 25 
graden

• Retour temperatuur 
24 graden
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Traditionele convectie verwarming

• Verwarming verspreidt stof 
en bouwt zich op in de lucht

• Zware druk op de 
luchtwegen

• Thermische stress voor het 
lichaam

• Aandoeningen aan de 
luchtwegen: kriebel hoest, 
astma, kanker, etc.
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Vloerverwarming

Gezonder voor de 
luchtwegen

Echter druk op de benen –
opbouw in temperatuur

Grote verschillen tussen 
vloertemperatuur en 
overige wanden en plafond

Thermische 
ongemak hierdoor bijna 
even groot als bij 
convectie verwarming
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Grote oppervlakken op temperatuur te brengen

ü Verwarming en passieve 
koeling met 1 gesloten 
systeem

ü De complete ruimte wordt 
‘feel-good’ zone

ü De lucht om in te ademen 
blijft schoon; geen 
uitdroging van lucht

ü Geen schimmelvorming en 
circulatie van stofdeeltjes 
dus allergie vriendelijk

ü Vrijheid in woninginrichting

ü Minder energieverbruik
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Wanneer een warmtepomp?

• Wilt u kunnen koelen? 
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Alternatief voor de warmtepomp?
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Verwarmingsfolie

• Volledige prefabricage 

• Van 50W pm2 tot 400W pm2

• Geen onderhoud

• Eenvoudige installatie

• Levensduur +40 jaar

• Voor vloer, wand en plafond

• Lage investeringskosten 
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Investering

• Volledige prefabricage 

• Van 50W pm2 tot 400W pm2

• Geen onderhoud

• Eenvoudige installatie

• Levensduur +40 jaar

• Voor vloer, wand en plafond

• Lage investeringskosten 
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Wat wordt vaak vergeten?

• Hoge investering aan de voorkant

• Onderhoudskosten

• Technische levensduur max 20jr

• Veel klachten door slecht 
ingeregelde installaties, 
verkeerde bron, te weinig afgifte

• Lage investering aan de voorkant

• Geen onderhoudskosten

• Technische levensduur >40 jr

• Iedere ruimte afzonderlijk 
eenvoudig te verwarmen

• Snelle reactietijden 
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Warmtepomp Verwarmingsfolie
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Een voorbeeld rekensommetje

• Investering € 20.000,- inclusief 
vloerverwarming 

• Onderhoud per jaar ?
• Afschrijving per jaar voor het toestel ? 

• Investering € 5.000,-
• Geen onderhoud
• Geen afschrijving
• Hogere stroomkosten, zeg €100 extra per 

maand 
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Warmtepomp Verwarmingsfolie

€ 15.000 / €1200 = 12,5 jaar exclusief onderhoudskosten en reservering voor 
vervanging van je warmtepomp.. 

Waarbij.. Met PV panelen kun je
het meerdere aan stroomkosten compenseren
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3 soorten ZonderGas klimaatoplossingen
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Verwarming
•Verwarmingspanelen
•Verwarmingsfolie
•Met reflecterende 
isolatiefolie

•Voordelig want geen 
onderhoud

•Duurzaam want geen gas
•Gezond want geen 
verwarming van lucht

Warmtepomp
•Ultra zuinige warmtepomp 
systemen van Waterkotte

•Superieure afgifte systemen 
EcoComponents

Totaal Energie 
Concepten MEFA
•Uniek ijsopslagsysteem
•Totaal concept
•Desgewenst volledig 
geïntegreerd in kant en klare 
bouwconcepten

•Ideaal voor nieuwbouw


