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Verantwoording

Dit project is uitgevoerd in opdracht van NOVEM met opdrachtnummer 143.700-833.0 onder
ECN-projectnummer 7.4845.

Abstract

In a Passive Solar Home (PSH), the heat demand is minimised by applying a range of measures,
such as a high degree of thermal insulation. In addition, a PSH uses as much as possible the
available solar heat to fill in the heat demand. With an extremely low remaining heat demand,
the question remains, which type of heating concept is the most suitable. To answer the
question, a PSH and various heating systems are modelled using the building simulation
program TRNSYS Performances of the various systems were compared on the basis of the
Dutch test reference year.

The net yearly heating demand for space heating, appeared to be 2.8 GJ (100 m3 natural gas
equivalent at 90% boiler efficiency). The net yearly heating demand for DHW appeared to be
4.1 GJ (260 m3 natural gas equivalent at 50% boiler efficiency).

The effect of a number of different heating concepts on the energy demand was then determined
using the TRNSYS model. All heating concepts consist of a 6 m2 solar collector in combination
with a 200 l storage vessel for DHW supply,  a heat recovery unit in the ventilation system and
a heat recovery unit on the shower drain water. The various systems were compared in terms of
exploitation costs (write-off plus interest, maintenance and energy cost) and CO2-emissions.
The systems with a gas fired HE-boiler and radiators or air heating appeared to have the lowest
exploitation costs. The heat pump system (in combination with floor heating) appeared to have
the highest exploitation costs but the lowest CO2-emissions.

The main deficiency in all concepts appears to be the relatively low efficiency for generation of
DHW. This can be improved by optimising the volume of the DHW storage vessel and by
integrating it with the solar collector storage vessel.
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SAMENVATTING

In een PZE (Passieve Zonne-Energie) -woning wordt naast uitgebreide toepassing van
warmtevraagbeperkende maatregelen ook nog eens zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de
beschikbare zonnewarmte. In een dergelijke woning is de behoefte aan fossiele energie voor
verwarming dusdanig laag dat het de vraag is of de gebruikelijke gasketel nog wel de meest
geschikte installatie is.

Om dit na te gaan is een PZE-woning met behulp van het gebouwsimulatieprogramma
TRNSYS gemodelleerd en is de energiebehoefte van deze woning vastgesteld. De PZE-woning
is gedefinieerd op basis van een soortgelijke, in Duitsland ontwikkelde woning (het
‘Passivhaus’), die is aangepast aan de Nederlandse situatie.

Voor deze woning is een achttal verwarmingsconcepten beschouwd, waarvan de vier meest
veelbelovende concepten met TRNSYS zijn doorgerekend. Deze vier zijn:

•  een gasketel met radiatoren (als referentiesituatie)
•  een gasketel met vloerverwarming
•  een gasketel met luchtverwarming
•  een warmtepomp met vloerverwarming

Minder kansrijk worden geacht:
•  een warmtepompboiler (die de afgevoerde ventilatielucht als warmtebron gebruikt)
•  een concept gebaseerd op een buffervat (grootteorde 10 m3) als centrale warmtebuffer
voor alle energiestromen.

Alle installaties bevatten een zonnecollector, balansventilatie met een HR-warmteterugwinunit
en een warmteterugwinunit op het afgevoerde douchewater. Voor de gasketel is nog gevarieerd
tussen een HR-ketel en een geiser met boilervat. Omdat de installatie een levensduur heeft van
naar schatting 15 jaar zijn de installatieconcepten geëvalueerd op basis van een inschatting van
de ontwikkeling van prijzen van installaties en energie in de eerstvolgende 15 jaar.

De belangrijkste conclusies zijn:

Inzet van de zonnecollector
•  Het economisch optimale oppervlak van een zonnecollector, gebaseerd op een te

verwachten prijsontwikkeling, is ca. 4 m2. Uit milieuoverwegingen is voor een oppervlak
van 6 m2 gekozen. Economisch gezien is het verschil met 4 m2 gering.

•  De zonnewarmte, die met een collector van 6 m2 kan worden geoogst, kan, in combinatie
met een buffervat van 200 l, over het gehele jaar bezien, 57% van de warm-tapwatervraag
dekken.

Warm-tapwaterbereiding
•  De jaarlijkse bruto warm-tapwatervraag van de PZE-woning is 10,4 GJ. Hiervan levert de

collector 6,0 GJ (57%) en draagt de warmtewisselaar op het douchewater 0,3 GJ bij. Netto
moet er dus 4,1 GJ door de ketel geleverd worden. Bij een opwekrendement van 50% komt
dat overeen met ca. 260 m3 gas.

•  Het stookseizoen voor de onderzochte PZE-woning loopt van ongeveer eind oktober tot
begin maart. In deze periode kan slechts 30% van de warm-tapwatervraag worden gedekt
door de zonnecollector. Onttrekking van zonnewarmte voor ruimteverwarming in deze
periode gaat ten koste van de beschikbare hoeveelheid zonnewarmte voor warm-
tapwaterbereiding en moet worden afgeraden.
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•  Om een zo hoog mogelijk totaalrendement voor warm-tapwaterbereiding te bereiken,
verdient het aanbeveling het opwektoestel nabij het keukentappunt te plaatsen, gezien het
frequent voorkomen van korte tappen.

Ruimteverwarming
•  De netto warmtevraag voor ruimteverwarming van de PZE-woning is 2,8 GJ per jaar. Bij

een ketelrendement van 90% komt dat overeen met ca. 100 m3 gas. De warmtevraag per m2

vloeroppervlak (9 kWh/m2a) is lager dan de eis, die geldt voor een ‘Passivhaus’
(15 kWh/m2a).

•  Verwarmingssystemen met vloerverwarming hebben bij dezelfde binnentemperatuur een
0,8 GJ hogere warmtevraag dan radiator- of luchtverwarming. De oorzaak daarvan is het
hogere warmtelek van vloer naar kruipruimte.

•  De luchttemperatuur kan bij vloerverwarming lager zijn dan bij voor het bereiken van een
zelfde comforttemperatuur. Ook kan de vloer extra worden geïsoleerd. Daardoor hoeft
vloerverwarming niet meer energie te kosten dan radiator- of luchtverwarming.

•  De besparing door nachtverlaging is bij radiator- of luchtverwarming ca. 0,1 GJ (4%). Bij
vloerverwarming is dat ongeveer de helft daarvan. De reden voor de lagere waarde is de
warmtebufferende werking van een warme vloer, waardoor de afkoeling van de woning ’s
nachts geringer is.

Vergelijking van de diverse systemen
•  Van de onderzochte systemen hebben de systemen met radiatoren en luchtverwarming de

laagste exploitatiekosten over de levensduur van de installatie (afschrijving inclusief rente,
onderhoud en energie).

•  Het vervangen van de HR-ketel als opweksysteem door een eenvoudige geiser verlaagt de
exploitatiekosten niet of nauwelijks, maar verhoogt de CO2-uitstoot met ca. 45%.

•  De exploitatiekosten van het warmtepompsysteem (in combinatie met vloerverwarming)
zijn het hoogst, maar de CO2-uitstoot is het laagst. Dit systeem biedt als enige van de
onderzochte systemen de mogelijkheid om op een energiezuinige manier te koelen.
Daarmee kan tegemoet gekomen worden aan de steeds hogere eisen van bewoners op het
gebied van comfort.

•  Het energetisch minst gunstige systeem (luchtverwarming met geiser) heeft een CO2-
uitstoot, die nog steeds minder is dan een derde van de CO2-uitstoot van de ketel in een
gemiddeld gezin in Nederland [1].

Ontwikkeling van componenten
•  Voor economisch interessante en energie-efficiënte toepassing van een warmtepomp

systeem moet het prijsniveau van de warmtepomp (met bodem warmtewisselaar) een factor
twee dalen ten opzichte van het huidig niveau (van fl 5000,-/kWth naar fl 2500,-/ kWth),
moet een prijseffectief lage temperatuur verwarmingssysteem worden toegepast en moet
een ketel worden ontwikkeld met vergelijkbaar rendement als de HR-ketel, tegen lagere
kosten. In dit systeem is er niet een enkele component te onderscheiden, die de bottleneck
voor succesvolle toepassing vormt, en die dus bijzondere ontwikkeling verdient.

•  In de gemodelleerde PZE-woning is de primaire energie, nodig voor warm-
tapwaterbereiding (ondanks een ruim bemeten zonnecollector) een factor 2,6 groter dan die
voor ruimteverwarming. Het is dus zeer interessant om het opwekrendement van de HR-
ketel voor warm-tapwaterbereiding te verhogen. Goede perspectieven lijkt optimalisatie van
het volume van een tapwatervoorradvat te bieden, eventueel door samenvoeging van dit
voorraadvat met het zonnecollectorvat. De daarvoor benodigde simulaties zouden in een
vervolgstudie kunnen worden uitgevoerd.
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1. INLEIDING

Mede door de invoering en stapsgewijze aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
worden nieuwbouwwoningen in Nederland steeds energiezuiniger gebouwd. De meest gangbare
technieken om dit te bereiken zijn: extra isolatie van muren, vloeren en dak, toepassing van
extra isolerend glas (HR++-glas), balansventilatie met warmte terugwinning (HR-ventilatie) en
toepassing van lage temperatuur verwarming (wand- en vloerverwarming). Voor een
eengezinshuis van gemiddelde omvang kan zodoende bij de thans vereiste EPC (Energie
Prestatie Coëfficiënt) van 1,0 voor ruimteverwarming met minder dan 500 m3 aardgas per jaar
worden volstaan. Dat is een factor 3 lager dan het gemiddelde aardgasverbruik voor
ruimteverwarming van 1505 m3 per gezin in 1998 [1]. Voor warm-tapwaterbereiding is
eveneens ca. 500 m3 aardgas per jaar nodig.

Indien de woning naast uitgebreide toepassing van warmtevraagbeperkende maatregelen ook
nog eens zoveel mogelijk gebruik maakt van de beschikbare zonnewarmte, kan worden
gesproken van een PZE (Passieve Zonne-Energie)-woning. Te denken valt aan onder meer
oriëntatie op het zuiden en inzet van een zonnecollector. Hoe lager het energiegebruik van de
woning, des te meer wordt het noodzakelijk om de woning, met de daarbij behorende installatie
als geheel “integraal” te ontwerpen.

In een PZE woning is de behoefte aan fossiele energie voor verwarming nog eens een factor 3
lager. Dat is dusdanig laag dat de term “bijverwarming” daarvoor niet eens misplaatst lijkt. Het
is de vraag of de gebruikelijke installatie met een gasgestookte verwarmingsketel nog wel de
meest geschikte installatie is voor een PZE-woning.

Aanpak
Als eerste stap is een PZE-woning gedefinieerd. Deze is gebaseerd op het Duitse ‘Passivhaus’,
dat is aangepast aan de gangbare Nederlandse bouwpraktijk. De PZE-woning is vervolgens met
behulp van het gebouwsimulatiepakket TRNSYS [2] gemodelleerd. De jaarlijkse warmtevraag
voor ruimteverwarming is berekend op basis van het test referentiejaar voor De Bilt [3], de
warmtevraag voor warm tapwater is berekend op basis van het warm-tapwaterpatroon uit de
EPN [4].

Vervolgens is een aantal installatieconcepten voor een PZE-woning opgesteld en met elkaar
vergeleken, waarbij is gelet op energiegebruik, zowel in termen van energiekosten als CO2
uitstoot (als maat voor de gebruikte primaire energie), noodzakelijke investering en
gebruikersgemak. Tenslotte is van de meest veelbelovende concepten aangegeven in hoeverre
de installatie of componenten daarvan al op de markt zijn en waar verdere ontwikkeling
wenselijk is.
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2. DE PZE-WONING

2.1 Wat is een PZE-woning?
In een PZE (Passieve Zonne-Energie)- woning wordt in eerste instantie de warmtevraag zoveel
mogelijk geminimaliseerd door toepassing van onder meer goede isolatie, warmte terugwinning
etc. Daarnaast wordt de beschikbare zonnewarmte zo goed mogelijk op passieve wijze ingezet
voor het invullen van de resterende warmtevraag. De belangrijkste bouwkundige maatregelen
daarbij zijn:
•  Goede isolatie van de buitenschil.
•  Compacte bouw met weinig uitsteeksels om zo goed mogelijk een bolvorm te benaderen,

die bij gegeven schiloppervlak een zo groot mogelijke inhoud (of gebruikersoppervlak)
geeft.

•  Zuidoriëntatie van de woning met veel glas in de zuidgevel waardoor zoveel mogelijk van
de zonnewarmte in het stookseizoen kan worden geprofiteerd en een noordgevel met relatief
weinig glas om de warmteverliezen te beperken.

•  Zonering van de woning, waarbij veelvuldig gebruikte vertrekken zoals de woonkamer aan
de zuidkant zijn gesitueerd en minder gebruikte vertrekken (trap, hal, keuken) aan de
noordzijde.

Daarnaast spelen ook andere factoren een rol, zoals beplanting en straatoriëntatie die beide
effect hebben op onder meer beschaduwing en windluwheid.

2.2 Het ‘Passivhaus’ in Darmstadt
Een van de pioniers op het gebied van PZE-woningen in Duitsland (‘Passivhauser’) is Wolfgang
Feist. Volgens de definitie van Feist kan van een ‘Passivhaus’ worden gesproken indien de
warmtevraag door onder meer verregaande isolatie zover is gereduceerd dat voor de
ruimteverwarming kan worden volstaan met naverwarming van de ventilatielucht. Een CV-
installatie kan derhalve ontbreken. Het gehanteerde criterium is een jaarlijkse warmtevraag voor
ruimteverwarming (per m2 woonoppervlak) van maximaal 15 kWh/m2a [5].

Het eerste ‘Passivhaus’ is door Feist in 1991 in Darmstadt-Kranichstein gebouwd. De
belangrijkste maatregelen in dit ‘Passivhaus’ zijn:

•  goede isolatie van de dichte geveldelen (vloer, muren en dak), Rc = 6,7 m2K/W,
•  toepassing van hooggeïsoleerde drievoudige beglazing met een U-waarde van 0,7 W/m2K,
•  Gebalanceerde ventilatie met warmte-terugwinunit voor het beperken van de

ventilatieverliezen.

In principe zijn deze drie maatregelen volgens Feist afdoende om de ‘Passivhaus’ standaard te
bereiken. Belangrijk is vooral een goede afwerking en detaillering van de verschillende
componenten om te hoge infiltratie of koudebruggen te voorkomen. Het ‘Passivhaus’ in
Darmstadt is geschetst in figuur 2.1. Zoals te zien is, wordt de ventilatielucht in de winter
voorverwarmd met bodemwarmte in een onder de woning aangebrachte buis. Deze buis zou in
de zomer tevens gebruikt kunnen worden om de buitenlucht te koelen, maar dat wordt
momenteel in het ‘Passivhaus’ niet gedaan.
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Figuur 2.1  Schets van het ‘Passivhaus’ in Darmstadt

2.3 Kenmerken van de gemodelleerde PZE-woning
De PZE-woning in dit onderzoek is deels gebaseerd op het ‘Passivhaus’ van Feist in Darmstadt.
Voor de grootte van de woning is uitgegaan van de NOVEM referentiewoning (360 m3). De
gemodelleerde PZE-woning heeft de volgende eigenschappen:
•  Het type bouw is houtskelet (HSB). Dit type woning is relatief eenvoudig met bestaande

componenten aan te passen aan de eisen van een PZE woning, dit met het oog op eventuele
realisatie.

•  De schil is goed geïsoleerd (De Rc–waarde van dichte geveldelen is 6 m2⋅K/W, de U-waarde
van het glas bedraagt 0,7 W/m2 K).

•  De woning is op het zuiden georiënteerd met relatief veel glas in de zuidgevel (60% van het
façadeoppervlak op de begane grond, 30% op de 1e verdieping) en weinig glas in de
noordgevel (9%).

•  Het is een hoekwoning, met de kopgevel gericht op het westen.
•  Er wordt uitsluitend geventileerd indien nodig (overdag geen ventilatie in de slaapkamers en

’s nachts geen ventilatie op de begane grond), met een debiet van 90 m3/hr.
•  De infiltratie is laag door het gebruik van dubbele naad- en kierdichting (infiltratiedebiet

10 m3/hr).
•  Er is een balansventilatiesysteem aanwezig met een HR-warmteterugwin unit (met een

rendement van 90%).
•  De temperatuur van de leefzone op de begane grond is 21ºC, die op de 1e verdieping: 16ºC.

De zolder wordt niet verwarmd. Bij toepassing van nachtverlaging (paragraaf 2.7) wordt de
verwarming uitgeschakeld tussen 23:00 en 7:00 uur.

2.4 Overstekken
Een woning met veel glas op het zuiden zal in de zomer oververhit raken, indien er geen
afdoende maatregelen tegen worden getroffen. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan
overstekken, die de hoogstaande zomerzon weren en de laagstaande winterzon binnenlaten. Een
te groot overstek zal echter, met name in de tussenseizoenen, de zoninstraling verminderen, die
dan nog een welkome bijdrage levert aan de ruimteverwarming.

Met behulp van TRNSYS-simulaties zijn PZE-woningen met en zonder overstekken met elkaar
vergeleken. Er is gerekend met verschillende groottes van overstekken, die zowel op de begane
grond als op de eerste verdieping zijn aangebracht. Uit de simulaties blijkt dat door het
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aanbrengen van overstekken van 0,5 m de jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming met
ca. 3% toeneemt, terwijl het aantal overschrijdingsuren (het aantal uren dat de
binnentemperatuur hoger is dan 25°C) afneemt van ca. 1000 tot 600 per jaar. Daarbij moet
worden opgemerkt dat deze getallen tot stand komen als wordt gerekend met een ‘dicht’ huis. In
de praktijk zullen in de zomer ramen en/of deuren open staan, waardoor de woning extra wordt
geventileerd met koelere buitenlucht. Ook is er vaak een of andere vorm van zonwering
aanwezig, die niet in het model is meegenomen.

Om een reële inschatting te kunnen geven van de gevaren van oververhitting moet het
rekenmodel op een aantal punten uitgebreid en verbeterd worden (zonwering, te openen ramen
en deuren). De verwachting is dat de inspanning, die daarvoor nodig is, niet gerechtvaardigd is
gezien het feit dat het in dit onderzoek vooral gaat om de prestatie van verwarmingsconcepten
in het stookseizoen.

Belangrijkste resultaat van de simulaties is dat zelfs een overstek van 0,5 m al tot een
ongewenste toename van de warmtevraag leidt. Er is daarom gekozen voor enkel een
bouwkundig overstek van 0,5 m op de 1e verdieping en 0,1 m op de begane grond. De beste
methode of strategie om oververhitting tegen te gaan kan in een volgende fase onderzocht
worden.

2.5 Zonnecollector en PV-panelen
Strikt genomen valt een zonnecollector niet onder de passieve maatregelen. Immers, er is
elektrische energie nodig voor het rondpompen van het water in de collector. De collector is om
twee redenen toch toegepast:
•  De hoeveelheid warmte, die een zonnecollector kan leveren is vele malen groter dan de

benodigde elektriciteit voor de pomp1. Toepassing van een zonnecollectoren is daarmee
weliswaar niet geheel maar wel bijna een passieve maatregel te noemen.

•  Een zonnecollector kan een aanzienlijke bijdrage aan de warmtevraag van de woning (warm
tapwater en/of ruimteverwarming) leveren. In een integraal verwarmingssysteem kan een
zonnecollector dus niet eenvoudig later worden toegevoegd of weggelaten.

Daarentegen zijn in de PZE-woning geen PV-panelen gebruikt. aangezien PV-panelen daar geen
essentieel onderdeel van uitmaken. Immers, indien er een netkoppeling in de woning aanwezig
is (vrijwel altijd), hangt de opbrengst van de PV-panelen niet af van de elektriciteitsvraag van de
woning. Het resultaat is eenvoudig een reductie van de netto uit het net opgenomen elektriciteit.
Het is dus meer een ‘add-on’ dan een integraal onderdeel van de PZE-woning.

2.6 Interne warmteproductie
Personen, apparatuur en verlichting genereren warmte en hebben derhalve invloed op de
warmtehuishouding van de woning. In de simulaties is gerekend met de onderstaande waarden.

                                                
1 Opgenomen vermogen van regeling + circulatiepomp ca. 40 kWh, thermische opbrengst 6 GJ, verhouding 1:42.
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Tabel 2.1:  Interne warmteproductie in de woning

Tijd begane grond
[W/m2]

eerste verdieping
[W/m2]

zolder
[W/m2]

07:00 uur - 17:00 uur 5,3 0,0 0,0
17:00 uur - 23:00 uur 13,3 0,0 0,0
23:00 uur - 07:00 uur 1,3 6,0 0,0

De hierboven weergegeven waarden zijn aanzienlijk lager dan die in de EPC [4]. Dat komt
doordat is aangenomen dat in een PZE-woning ook het bewonersgebonden elektriciteitsverbruik
door energiezuinige apparatuur aanzienlijk lager is dan in een doorsnee woning. Metingen bij
woningen van het Passivhaus Institut tonen aan dat de bovenstaande waarden haalbaar zijn.

2.7 De warmtevraag van de PZE-woning
De PZE-woning is met TRNSYS doorgerekend voor de periode van een jaar op basis van het
referentiejaar voor De Bilt. De hoeveelheid warmte die elk kwartier nodig is om de woning op
de gewenste temperatuur te houden, is berekend uit de som van warmteverliezen en -winsten
(transmissieverliezen, ventilatieverliezen, interne warmtebronnen, zoninstraling etc.).
Gerangschikt naar thermisch vermogen levert dat de jaarbelastingduurkromme. Deze geeft aan
hoeveel uur van het jaar een bepaald thermisch vermogen nodig is om de woning op de
gewenste temperatuur te houden. Het oppervlak onder de curve geeft de jaarlijkse warmtevraag
voor ruimteverwarming weer (in kWh/a).

In figuur 2.2 is de jaarbelastingduurkromme weergegeven voor de situatie van een constante
binnentemperatuur van 21°C gedurende het stookseizoen en voor de situatie, waarbij
nachtverlaging is toegepast om de nachtelijke verliezen te beperken (zie ook paragraaf 3.4).
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Figuur 2.2 Jaarbelastingduurkromme van de PZE-woning, met en zonder nachtverlaging.

Als er geen nachtverlaging wordt toegepast (lichtblauwe lijn), is het maximaal benodigde
vermogen voor ruimteverwarming ca. 2,3 kW. Deze piek is echter zo smal dat hij in figuur 2.2
niet is terug te vinden. De jaarlijkse warmtevraag (het oppervlak onder de grafiek) bedraagt
2,9 GJ. Bij toepassing van nachtverlaging koelt de woning in de loop van de nacht af en moet ’s
ochtends opnieuw worden opgewarmd. Het benodigde piekvermogen is in dit geval moeilijk
aan te geven omdat dit mede afhangt van de tijd, waarbinnen de woning ’s ochtends op
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temperatuur gebracht moet worden (bijvoorbeeld binnen een kwartier of binnen een uur). Indien
we een uur nemen, is voor die opwarming een vermogen van maximaal 4 kW nodig.

Doordat het warmteverlies van de woning evenredig is met het temperatuurverschil tussen
binnen en buiten, zal het warmteverlies bij een woning die ’s nachts afkoelt geringer zijn dan
wanneer de woning ’s nachts niet afkoelt. Daardoor is de jaarlijkse warmtevraag bij toepassing
van nachtverlaging minder: 2,8 GJ. Het verschil tussen wel en geen toepassing van
nachtverlaging is dus gering (0,1 GJ, overeenkomend met 3 m3 aardgas equivalent).

De warmtevraag voor warm tapwater is berekend op basis van het warm-tapwaterpatroon uit de
EPN [4]. Dat houdt in dat er verspreid over de dag ca. 50 tapbeurten zijn, met verschillende
taphoeveelheden en watertemperaturen. De totale dagelijkse hoeveelheid warm tapwater is ca.
175 l.

Uit de TRNSYS simulatie blijkt dat de jaarlijkse ‘bruto’ warmtapwatervraag 10,4 GJ (325 m3

aardgas equivalent) is. De benodigde primaire energie voor warm-tapwaterbereiding is hoger
indien het opwekrendement van de opwekker (bijvoorbeeld een ketel) lager is dan 100%. De
benodigde primaire energie hangt ook af van het aandeel warmte, dat de zonnecollector kan
leveren. Hierop wordt in paragraaf 4.3 uitgebreid teruggekomen.
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3. DE ONDERZOCHTE VERWARMINGSCONCEPTEN

Er worden 8 mogelijke verwarmingsconcepten voor de PZE-woning voorgesteld. Alle hebben
gemeen dat er een zonnecollector op het zuiddak is gemonteerd in combinatie met een
buffervat. Zoals in paragraaf 4.2 zal blijken, kan de zonnecollector het best uitsluitend voor
warm-tapwaterbereiding worden ingezet (en niet voor ruimteverwarming). Als het water in het
buffervat te koud is, wordt het bij warm-tapwatervraag naverwarmd tot de gewenste
temperatuur.

De eerste drie concepten zijn op basis van een ketel. Hoewel hiervoor in eerste instantie een
HR-ketel is genomen, zou uit kostenoverwegingen voor een eenvoudiger opwektoestel kunnen
worden gekozen. Dit komt verder ter sprake in hoofdstuk 4. De overige concepten zijn op basis
van een warmtepomp, waarbij het type bron, waaruit de warmtepomp zijn warmte put, is
gevarieerd.

Met uitzondering van het systeem van de warmtepomp die warmte uit de afgevoerde
ventilatielucht haalt (systeem 5), maken alle systemen gebruik van een HR warmteterugwin-unit
op de ventilatielucht. Deze onttrekt warmte aan de afgevoerde lucht en warmt daarmee de verse
lucht voor. Het thermisch rendement is 90% verondersteld, hetgeen inhoudt dat de opwarming
van de verse lucht 90% bedraagt van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.

Verder maken alle systemen gebruik van een warmtewisselaar op het douchewater. Het
gebruikte warm tapwater staat in deze wisselaar zijn warmte af aan het tegelijkertijd
toegevoerde koude water. Om de kans op verstopping gering te houden, moet de
doorstroomopening van de warmtewisselaar voldoende groot zijn. Daardoor is het
warmtewisselend oppervlak beperkt en zal het rendement niet al te hoog zijn. Hiervoor is 50%
verondersteld [6].

3.1 Systeem 1: HR-ketel met radiatorverwarming
Systeem 1 is een conventioneel systeem, bestaande uit een HR-ketel in combinatie met
radiatoren voor de warmteafgifte, een zonnecollector met buffervat, een warmtewisselaar op het
douchewater en een HR warmteterugwinunit op de ventilatielucht. De installatie (exclusief het
ventilatiesysteem) is in figuur 3.1 geschetst.
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Figuur 3.1  Installatie bestaande uit HR-ketel, radiatorverwarming, zonnecollector met
buffervat en warmtewisselaar op het afgevoerde warm tapwater

3.2 Systeem 2: HR-ketel met vloerverwarming
Dit systeem is vrijwel gelijk aan het vorige, met als enige verschil dat er vloerverwarming in
plaats van radiatoren voor de warmteafgifte wordt gebruikt. De installatie is in figuur 3.2
geschetst.

Figuur 3.2  Installatie bestaande uit HR-ketel, vloerverwarming, zonnecollector met buffervat
en warmtewisselaar op het afgevoerde warm tapwater

De comforttemperatuur in een ruimte wordt ruwweg bepaald door het gemiddelde van
stralingstemperatuur en luchttemperatuur. Aangezien de stralingstemperatuur door de
aanwezigheid van een warme vloer hoger is dan bij radiatorverwarming, kan de
luchttemperatuur lager zijn teneinde eenzelfde comforttemperatuur te bereiken. Bovendien is bij



ECN-C--00-097 15

een vloerverwarming de luchttemperatuur tussen vloer en plafond vrijwel constant, terwijl bij
radiatoren de luchttemperatuur aan het plafond enige graden hoger is dan aan de vloer [7]. Ook
daardoor is de gemiddelde luchttemperatuur in de ruimte bij vloerverwarming lager dan bij
radiatoren. Tenslotte is de luchtstroming in de ruimte bij warmteoverdracht door straling kleiner
dan bij warmteoverdracht door convectie. Volgens het comfortmodel van Fanger [8] moet een
grotere luchtstroming worden gecompenseerd door een hogere luchttemperatuur.

In [9] wordt geconstateerd dat er weinig literatuur voorhanden is om de toegestane verlaging
van de luchttemperatuur bij vloerverwarming te kwantificeren en wordt voorgesteld e.e.a. onder
gecontroleerde omstandigheden te onderzoeken. Onze verwachting is dat de luchttemperatuur
bij vloerverwarming 1-2°C lager kan zijn dan bij radiatorverwarming voor het bereiken van
dezelfde comforttemperatuur. Om deze redenen is het systeem van vloerverwarming ook
doorgerekend met een gemiddelde binnentemperatuur van 20 °C in plaats van 21ºC.

3.3 Systeem 3: HR-ketel met luchtverwarming
Het ‘Passivhaus’ in Darmstadt (figuur 2.1) maakt gebruik van een luchtverwarmingssysteem,
waarbij de ventilatielucht wordt verwarmd. De redenering is dat het weglaten van een CV-
systeem een besparing oplevert, die de extra kosten voor de zware isolatie compenseert. Al met
al is het ‘Passivhaus’ daardoor niet duurder dan gangbare woningen in Duitsland.

Een goede isolatie is voor een luchtverwarmingssysteem een noodzaak omdat voor een
comfortabel binnenklimaat de lucht niet te warm ingeblazen mag worden. Er kan dus slechts
een beperkt verwarmingsvermogen worden gerealiseerd, zodat de warmteverliezen (transmissie
en ventilatie) ook beperkt moeten zijn. Het voor het ‘Passivhaus’ gehanteerde criterium is, dat
de netto warmtevraag (per m2 vloeroppervlak) kleiner moet zijn dan 15 kWh/m2 per jaar. De in
deze studie gemodelleerde PZE-woning voldoet aan die voorwaarde (2,8 GJ/a /88 m2

= 9 kWh/m2a).

Hoewel de ventilatielucht wordt gebruikt voor het verwarmen van de woning, staat de ventilatie
verder los van de verwarming. Dat houdt in, dat er - onafhankelijk van de warmtevraag - met 90
m3/uur wordt geventileerd (met inzet van een HR-warmteterugwin unit in de winter). Als de
warmtevraag tijdelijk zo groot is dat de lucht te heet ingeblazen dreigt te worden, wordt een deel
van de binnenlucht gerecirculeerd over de verwarmingsunit, zodat de temperatuur van de
inblaaslucht niet te hoog oploopt. Een schema van de installatie is in figuur 3.3 weergegeven.



16 ECN-C--00-097

Figuur 3.3  Installatie bestaande uit HR-ketel, luchtverwarming, zonnecollector met buffervat en
warmtewisselaar op het afgevoerde warm tapwater

Bij luchtverwarming wordt de warmte door middel van een geforceerde luchtstroming in de
ruimte verspreid. Volgens het model van Fanger [8] moeten de daardoor optredende hogere
luchtsnelheden worden gecompenseerd door een hogere luchttemperatuur. Een precieze waarde
voor de temperatuurverhoging is moeilijk te geven, omdat die o.m. afhangt van het type en de
uitvoering van de inblaasroosters, maar is naar verwachting in de orde van 1-2°C. Om die reden
is de warmtevraag tevens berekend bij een gemiddelde binnentemperatuur van 22ºC in plaats
van 21ºC.

3.4 Systeem 4: warmtepomp met bodemwarmtewisselaar
In dit systeem wordt voor de ruimteverwarming gebruik gemaakt van een elektrisch
aangedreven warmtepomp, die bodemwarmte van een relatief lage temperatuur (5-10ºC) naar
een hogere temperatuur brengt (35-40ºC) en afgeeft aan een vloerverwarmingsysteem.

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de COP (Coëfficiënt Of Performance).
Het is de verhouding van afgegeven thermisch vermogen en het opgenomen elektrisch
vermogen. Hoe hoger de COP, des te efficiënter de warmtepomp.

De COP hangt onder meer af van het temperatuurverschil tussen verdamper en condensor. De
verdampertemperatuur wordt vooral bepaald door de temperatuur van de bron, de
condensortemperatuur vooral door de temperatuur van het water in het warmteafgiftesysteem.

Voor de COP zijn meetwaarden gebruikt van de warmtepomp van het type DHP6 van De Beijer
RTB, die een thermisch vermogen van 6 kW heeft. De bij verschillende CV-watertemperaturen
gemeten COP is in figuur 3.4 als functie van het temperatuurverschil ∆T tussen bron en CV-
water weergegeven.
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Figuur 3.4  COP van de DHP6 warmtepomp als functie van het temperatuurverschil ∆T tussen
bron en CV-water.

De reden om de warmtepomp in combinatie met vloerverwarming te gebruiken is de relatief
lage temperatuur van het CV-water (35-40ºC). Door die relatief lage temperatuur is het
temperatuurverschil tussen bron en CV-water relatief laag en heeft de warmtepomp een hogere
COP dan bij hogere watertemperaturen.

Voor grotere warmtepompen geldt dat de investering min of meer evenredig is met het
thermisch vermogen (grootte-orde fl 2.000,--/kWth). Om de investering van de warmtepomp zo
laag mogelijk te houden, wordt daarom vaak een zo klein mogelijke warmtepomp geselecteerd.

Vanwege de investering is een warmtepomp als doorstroomtoestel voor warm-
tapwaterbereiding te duur (ca. 25 kW*fl 2.000,--/kW = fl 50.000,--). Het voor
ruimteverwarming benodigde vermogen is echter aanzienlijk kleiner. Uit figuur 2.2 blijkt dat,
afgezien van een zeer smalle piek, voor ruimteverwarming kan worden volstaan met een
warmtepomp met een thermisch vermogen van 1 kW, indien we geen nachtverlaging toepassen.

In principe kan een nog kleinere warmtepomp worden gekozen, met een thermisch vermogen
van 0,5 kW. Deze kan dan de basis warmtelast leveren (het oppervlak in figuur 2.2 onder de
jaarbelasting duurkromme en onder de horizontale lijn van 0,5 kW). Echter, voor kleine
warmtepompen gaat de bovengenoemde evenredigheid niet op. Voor de investering maakt het
dus weinig uit of een warmtepomp met een thermisch vermogen van 0,5 of 1 kW wordt
genomen. Verder is verondersteld dat deze kleine, op het PZE-huis toegesneden warmtepomp
dezelfde karakteristiek heeft als de DHP6.

Het alternatief is om met een kleine warmtepomp (1 kW) continu een voorraad tap water op
temperatuur te houden. Dit heeft twee nadelen. Ten eerste vereisen wettelijke voorschriften op
het gebied van warm-tapwaterbereiding (onder meer om legionellabesmetting te voorkomen)
een minimale watertemperatuur van 65ºC. Zoals in figuur 3.4 te zien, zakt de COP tot ca. 2 bij
een temperatuurverschil van 60ºC (van 5 naar 65ºC) De relatief dure elektriciteit wordt dan niet
meer goedgemaakt door een hoog rendement (COP) van de warmtepomp.
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Ten tweede moet de inhoud van het voorraadvat voldoende groot zijn. Als het vat leeg is
(bijvoorbeeld na een douchebeurt), is er immers geen doorstroomtoestel achter de hand, dat
alsnog voldoende warm water kan leveren. Voor het voorraadvat zouden we het buffervat van
de zonnecollector kunnen nemen (200 l). Dat betekent dat dit vat zomer en winter op een
temperatuur van minimaal 65°C moet worden gehouden, hetgeen een aanzienlijke warmtelek
naar de omgeving tot gevolg heeft. In de zomer is dat niet zo erg, omdat de zon een grote
bijdrage kan leveren (zie paragraaf 4.1). Zolang de zon onvoldoende warmte levert om het vat
op temperatuur te houden (ca. 8 maanden per jaar), moet het warmteverlies door de
warmtepomp worden gecompenseerd. Dit komt neer op ca. 340 kWh/a 2 of 1,2 GJ/a, ofwel 18%
van de totale netto warmtevraag (voor ruimteverwarming en warm-tapwaterbereiding).

Aangezien het buffervat nabij de collector op de (onverwarmde) zolder moet staan, komt deze
warmtelek in de winter niet ten goede aan de ruimteverwarming. Een alternatief is plaatsing van
een apart voorraadvat op de begane grond of de eerste verdieping. Nadeel hiervan is de grotere
complexiteit van het systeem en een ongewenste warmtebron in de zomer op die verdieping.

Om bovenstaande redenen is gekozen voor een systeem bestaande uit een combinatie van
warmtepomp en ketel. De warmtepomp verzorgt de warmtevraag voor ruimteverwarming en de
ketel zorgt voor warm-tapwaterbereiding. Een verder voordeel hiervan is dat de ketel voor
ruimteverwarming kan worden ingezet, bijvoorbeeld bij storing van de warmtepomp of bij
extreme weersomstandigheden. Een schema van de installatie is in figuur 3.5 weergegeven.

                                                
2 Voor een 200 l vat (D=0,5m, h=1m, oppervlak 2m2) op 65ºC met een isolatie van 5 cm
polyurethaan (Rc = 0,05/0,03 = 1,7 m2K/W) in een ruimte van 15°C is de warmtelek:
2m2 * 50K / 1,7m2K/W * 730 hr/mnd * 8 mnd/a = 340 kWh/a.
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Figuur 3.5  Schema van de installatie met een de warmtepomp voor ruimteverwarming en een
zonnecollector met buffervat voor warm tapwater.

Bij inzet van een warmtepomp voor ruimteverwarming zijn er goede redenen om geen
nachtverlaging toe te passen:

•  Vanwege de relatief hoge investering in een warmtepomp moet deze zoveel mogelijk
bedrijfsuren maken (en dus liefst dag en nacht draaien).

•  Doordat de woning ’s ochtends moet worden opgewarmd ontstaat een piekvraag, die een
grotere warmtepomp en dus een grotere investering nodig maakt (zie ook paragraaf 2.7).
Indien een ketel de piekvraag verzorgt, geldt het argument van een grotere investering niet,
maar verschuift een deel van de warmtelevering door de energie-efficiënte warmtepomp
naar levering door de ketel.

•  Nachtstroom is aanzienlijk goedkoper dan dagstroom. Met de goedkope nachtstroom kan
zodoende warmte in de woning worden geaccumuleerd.

Daartegenover staat het nadeel van een licht hogere nachtelijke warmtevraag. Voor goed
geïsoleerde woningen is dat warmteverlies echter gering. Zoals uit paragraaf 2.7 blijkt is de
warmtevraag ca. 0,1 GJ/a hoger, overeenkomend met 7 kWh/a bij een COP van de warmtepomp
van 4.

Kortom, omdat de voordelen van nachtverlaging bij een warmtepompinstallatie niet opwegen
tegen de nadelen, is het scenario met nachtverlaging niet doorgerekend.
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3.5 Systeem 5: warmtepomp op ventilatielucht
Als alternatief voor de bodem als warmtebron voor de warmtepomp kan de afgevoerde
ventilatielucht worden gebruikt. Dit type warmtepomp wordt een warmtepompboiler genoemd.
De warmteterugwin-unit in het ventilatiesysteem komt daarmee te vervallen. Omdat de (koude)
buitenlucht nu niet door een warmteterugwin-unit wordt voorverwarmd, komt het opwarmen
van de buitenlucht nu geheel voor rekening van de warmtepompboiler.

Het is echter de vraag of dit energetisch gunstig is. In een moderne HR-warmteterugwin unit,
zoals de ‘recoupaerator’ van Techneco, nemen de ventilatoren bij een debiet van 225 m3/uur
ongeveer 85 W aan elektrisch vermogen op. Bij een rendement van 90% en een
temperatuurverschil tussen binnen en buiten van 15°C (in het stookseizoen) wordt er 1035 W3

aan warmte uit de afgevoerde lucht teruggewonnen. Voor de prestatiefactor van de
warmteterugwin-unit vinden we aldus 1035/85 = 12. Dit is een factor 3 hoger dan de COP van
een warmtepomp (zie figuur 3.4). Energetisch is het dus ongunstig om de warmteterugwin-unit
te laten vervallen ten gunste van een warmtepompboiler.

Toepassing van een warmtepompboiler kan zinvol zijn in bestaande woningen, indien daar geen
warmteterugwin-unit kan worden toegepast (bijvoorbeeld omdat een systeem van gebalanceerde
ventilatie ontbreekt). Voor nieuwbouwwoningen is een warmteterugwin-unit vaak wel
toepasbaar en valt de vergelijking met de warmtepompboiler dus in het nadeel van de laatste uit.
Om die reden is dit systeem hier verder niet doorgerekend.

3.6 Systeem 6: warmtepomp met opvangvat voor gebruikt warm tapwater
Zoals in paragraaf 2.7 vermeld, heeft de PZE-woning een bruto jaarlijkse warmtevraag van
13,2 GJ, waarvan 2,8 GJ (21%) voor ruimteverwarming en 10,4 GJ (79%) voor warm-
tapwaterbereiding.

In eerste instantie lijkt het dus mogelijk om de woning te verwarmen met de warmte die met het
gebruikte warm tapwater in het riool verdwijnt. Het gebruikte warm tapwater zouden we kunnen
opvangen in een buffervat. Een warmtepomp kan vervolgens warmte onttrekken aan het
gedoseerd naar het riool wegstromende water en de opgewekte warmte voor ruimteverwarming
inzetten.

Echter, ruimteverwarming is alleen nodig in het stookseizoen, dat met het beter isoleren van
woningen steeds korter wordt. Voor de betreffende woning is de lengte van het stookseizoen
ongeveer 4 maanden. In die 4 maanden is de warmtapwatervraag 4/12*10,4 = 3,5 GJ, waardoor
de verhouding tussen energiegebruik voor warm tapwater en ruimteverwarming minder gunstig
wordt.

Daarnaast kan slechts een deel van de opgewekte warmte uit het afgevoerde water worden
gewonnen. Bij het opwarmen van het warm tapwater wordt water van ca. 10°C tot 40ºC
opgewarmd, een temperatuurverschil van 30ºC. Het gebruikte warm tapwater vloeit met ca.
25ºC de afvoer in en kan met de warmtepomp tot ca. 5ºC worden afgekoeld, een
temperatuurverschil van 20ºC. Dat houdt in dat slechts 20/30 van de opwarmenergie kan
worden ‘gerecupereerd’.

Ook moeten we rekening houden met de warmtebalans van de warmtepomp. Een warmtepomp
met een SPF (Seasonal Performance Factor) van 4 voor ruimteverwarming (zie paragraaf 4.5.3)
benut 3 delen bronwarmte ten opzichte van één deel elektriciteit en geeft 4 delen warmte af. Als
er 20/30*3,5 GJ aan bronwarmte’ beschikbaar is, kan er dus maximaal 3,1 GJ4 voor
ruimteverwarming worden benut, iets meer dan de benodigde 2,8 GJ.
                                                
3  90% * 15K * 225m3/uur / 3600s/uur *1,23 kJ/m3K = 1035 W
4 4/3* 20/30*3,5 GJ = 3,1 GJ
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In termen van energie-inhoud is het in principe dus een kansrijk systeem. Wat het benodigde
thermisch vermogen betreft, een eventueel tekort in het door de warmtepomp geleverde
vermogen kan worden aangevuld met de ketel, die voor het invullen van de piekvraag en de
warm-tapwatervraag wordt gebruikt.

Naar verwachting zijn de kosten en de energetische opbrengst van een dergelijk vat (inclusief
regeling voor het ‘gedoseerd’ leeg laten lopen) vergelijkbaar met die van een bodem-
warmtewisselaar. Voor een vergelijking van exploitatiekosten (paragraaf 4.5) is het systeem
vergelijkbaar met het in paragraaf 3.4 beschreven systeem.

3.7 Systeem 7: warmtepomp met warmtewinmuur
In het rapport ‘Exergiewoning met warmtepomp en buitenwand als warmtebron’ [10], als
resultaat van een door NOVEM ondersteunde studie, wordt het principe uitgewerkt van een
buitengevel die als warmtebron dient voor een warmtepomp.

In het betonnen buitenblad van deze gevel is een aantal buizen ingegoten, waardoor een
water/glycol mengsel circuleert. Het mengsel neemt warmte op uit de muur en geeft die
vervolgens af aan de verdamperkant van de warmtepomp. De aan de muur onttrokken warmte
wordt weer aangevuld met zonnewarmte en warmte uit de langsstromende buitenlucht. Omdat
we met behulp van dit geveldeel dus warmte uit de omgeving ‘winnen’, wordt van een
‘warmtewinmuur’ gesproken.

ECN heeft in een eveneens door NOVEM ondersteunde vervolgstudie [11] een mathematisch
model ontwikkeld, waarmee het dynamisch gedrag van de warmtewinmuur is onderzocht. Deze
vervolgstudie wijst uit dat het systeem in principe kansrijk is. Helaas is er op dit moment geen
module in TRNSYS beschikbaar waarmee de warmtewinmuur kan worden beschreven.
Wellicht kan deze module in een vervolgproject worden ontwikkeld. De ECN simulaties uit
bovengenoemde studie wijzen uit dat de processen in continu bedrijf van de warmtepomp (geen
nachtverlaging) bij benadering quasi-stationair zijn. Er zou dus in eerste benadering kunnen
worden volstaan met een eenvoudig quasi-stationair model, waarbij de opbrengst van de
warmtewinmuur afhankelijk is van een beperkt aantal parameters zoals buitentemperatuur,
windsnelheid en  zoninstraling.

3.8 Systeem 8: buffervat met gelaagde opslag
In Duitsland zijn verschillende systemen op de markt die gebruik maken van een relatief groot
buffervat (grootteorde 1 tot enkele tientallen m3) voor de opslag van warm water. Alle
warmtestromen (uit de zonnecollector, vanuit de condensor van de warmtepomp, opgewekt door
een eventuele extra heater, de warm-tapwatervraag, afvoer warm tapwater, ruimteverwarming)
lopen via dit buffervat. Voordeel van dit systeem is de bufferende werking, zodat in principe
met warmteopwekkers met een relatief gering vermogen kan worden gewerkt en de
mogelijkheid bestaat om voornamelijk op goedkope nachtstroom te draaien.

Het is echter de vraag of een groot buffervat voordelig is. In de zomer draagt het warmtelek van
een groot vat bij aan de interne warmteproductie in de woning. In de winter is de bijdrage van
de zon aan de warmtevraag beperkt en lijken er weinig voordelen ten opzichte van een optimaal
gedimensioneerd buffervat, dat niet voldoende groot hoeft te zijn om de gehele dagelijkse
warmtevraag te kunnen dekken.

Desondanks is het interessant om te zien of bovenstaande bezwaren kunnen worden gestaafd
met een simulatie. Helaas blijkt de meest geschikte TRNSYS-module voor een buffervat
(MULTIPORT) slechts drie interne warmtewisselaars te bevatten, terwijl er voor een dergelijk
systeem voor elk van de genoemde warmtestroom minstens één nodig is (in totaal 6). De
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ontwikkeling van een geschikte TRNSYS-module zou een inspanning van enige manweken
vergen, die naar verwachting niet in verhouding staat tot de kansrijkheid van het concept. Dit
systeem is dan ook verder buiten beschouwing gebleven.
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4. RESULTATEN

4.1 Dimensionering van de zonnecollector
Voor goed geïsoleerde woningen kan een zonnecollector in een aanzienlijk deel van de totale
warmtevraag voorzien. Een juiste dimensionering van de zonnecollector is daarom van groot
belang. Er is uitgegaan van een op het zuiden georiënteerde collector, die onder een hoek van 37
graden met de horizontaal (de hellingshoek) is gemonteerd. In eerste instantie is aangenomen
dat de zonnecollector uitsluitend voor warm-tapwaterbereiding wordt ingezet (zie verder
paragraaf 4.2).

Voor het bijbehorend buffervat is een inhoud van 200 l genomen. Deze waarde is gebaseerd op
het warm-tapwaterpatroon uit de EPN, met een totaal dagelijks verbruik van 175 l [4]. Uit
simulaties blijkt dat er meer zonnewarmte kan worden geoogst met grotere boilervaten. De
energetisch optimale inhoud ligt in de orde van 1 m3, afhankelijk van het collectoroppervlak.
Echter, de winst ten opzichte van het boilervat van 200 l is gering (5%) en een 200 l vat vraagt
minder bouwkundige voorzieningen dan een vat van 1 m3.

Vervolgens is met behulp van het simulatiepakket TRNSYS nagegaan, welk deel van de warm-
tapwatervraag met de zonnecollector kan worden gedekt (de ‘dekkingsgraad’). Indien de
temperatuur van het water in het buffervat hoger is dan de gewenste temperatuur van het
tapwater, wordt een hoeveelheid koud water bijgemengd om de gewenste temperatuur en het
gewenste debiet van het warm tapwater te bereiken.

In figuur 4.1 is voor verschillende collectoroppervlakken de dekkingsgraad voor warm tapwater
weergegeven, gedurende het stookseizoen (eind oktober - begin maart), het zomerseizoen en het
gemiddelde over het gehele jaar.
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Figuur 4.1  Dekkingsgraad voor warm tapwater met een zonnecollector, afhankelijk van het
oppervlak van de collector, boilervat 200 l.

Zoals verwacht is de dekkingsgraad in de zomer hoger dan in het stookseizoen en neemt de
dekkingsgraad toe met het collectoroppervlak. De dekkingsgraad stijgt echter niet recht
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evenredig met het collectoroppervlak. Immers, bij een groter collectoroppervlak wordt er meer
zonnewarmte ‘geoogst’ en is de gemiddelde temperatuur van het water in het buffervat hoger.
Hoe hoger de watertemperatuur, des te minder warmte er overgedragen kan worden van
collector naar water, zodat er relatief minder zonnewarmte kan worden ‘geoogst’. Anders
gezegd, warm water van hogere kwaliteit (temperatuur) maken is minder makkelijk.

Voor een berekening van het economisch optimale collectoroppervlak is met een half oog naar
de toekomst gekeken. Er is uitgegaan van een halvering van de momenteel geldende prijzen. De
gehanteerde waarden zijn respectievelijk fl 900,-- voor een buffervat en fl 250,-- voor een m2

collector (beide inclusief installatie en inclusief BTW). Voor de berekening van de financiële
besparing is uitgegaan van het feit, dat de warmte bij afwezigheid van een zonnecollector door
een ketel moet worden opgewekt, met een rendement van 48%
(opwekrendement*distributierendement voor warm tapwater, zie paragraaf 4.5.3). Verder is een
gasprijs van fl 0,92/m3 aangenomen (zie paragraaf 4.5.1).

Afschrijving en rentelasten (zie tabel 4.1, vijfde kolom) worden bepaald uit een
annuïteitenberekening over 15 jaar met een rentepercentage van 8%. Dat wil zeggen dat de
installatie in 15 jaar volledig wordt afgeschreven in een aantal termijnen waarvan de som van
rentelasten en afschrijving een constant bedrag is. Het percentage van 8% is een empirisch
gemiddelde voor investeringen in verwarmingsinstallaties in huishoudens [12]. Inflatie is niet
verdisconteerd in de berekening. De exploitatiekosten (zesde kolom) worden berekend als
afschrijving+rente minus besparing.

Tabel 4.1  Bepaling van economisch optimaal collectoroppervlak, uitgaande van fl 900,- voor
een buffervat, fl 250,- per m2 collector en een gasprijs van fl 0,92/m3.

Collector-
oppervlak

Investering energie-
besparing

energie-
besparing

afschrijving
+ rente

expl.
kosten

[m2] [fl] [GJ/a] [fl/a] [fl/a] [fl/a]

1 1150 1,9 106 134 28
2 1400 3,6 197 164 -33
4 1900 5,5 303 222 -81
6 2400 6,4 350 280 -70

10 3400 7,4 403 397 -6

Het blijkt dat het economisch optimale collectoroppervlak, gedefinieerd als het oppervlak
waarbij de exploitatiekosten het laagst zijn ca. 4 m2 is. De exploitatiekosten zijn negatief, wat
inhoudt dat de besparing groter is dan de kosten (afschrijving plus rente). Het systeem ‘levert
dus geld op’. Gezien het geringe verschil tussen een collector van 4 m2 en van 6 m2, is uit
milieuoogpunt gekozen voor een oppervlak van 6 m2. Die waarde wordt ook gehanteerd in het
ITHO2000 woningconcept, een integraal energieconcept voor een energiezuinige woning [13].

Om de berekende opbrengsten met meetwaarden te kunnen vergelijken is ook een berekening
gemaakt met een buffervat van 110 l en een collectoroppervlak van 2,7 m2. De berekende
opbrengst van 3,9 GJ/a ligt 3-10% hoger dan de opbrengst, gemeten volgens de ISO-DST test
(3,5-3,8 GJ/a) [14]. De verschillen worden mogelijk veroorzaakt doordat in de TRNSYS-
module met een ideale temperatuurgelaagdheid in het bufferval wordt gerekend, terwijl dat in de
praktijk niet altijd wordt gerealiseerd. Ook kan een deel van het verschil te wijten zijn aan de
verschillen in warm-tapwaterpatronen in de simulatie en de DST-test.



ECN-C--00-097 25

4.2 Inzet van de zonnecollector
Zoals uit figuur 4.1 blijkt, is de dekkingsgraad voor warm tapwater in het stookseizoen bij een
collector van 6 m2 slechts 30%. Dat betekent, dat slechts ca. 1/3 van de warmte die voor
jaarlijks warm-tapwaterbereiding nodig is, door de zonnecollector kan worden geleverd. Alle
warmte die voor ruimteverwarming aan de zonneboiler wordt onttrokken, gaat dus ten koste van
de beschikbare warmte voor warm-tapwaterbereiding. De vraag is of dat mogelijk en zo ja
verstandig is.

Voor de gekozen combinatie van 6 m2 zonnecollector en 200 l buffervat is de daggemiddelde
temperatuur van het buffervat door het jaar berekend (figuur 4.2).
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Figuur 4.2  Daggemiddelde temperatuur van het buffervat bij een collectoroppervlak van 6 m2

en een buffervat van 200 l

Het is duidelijk waarom de bijdrage van de collector aan de warm-tapwatervoorziening in de
wintermaanden (oktober tot maart) gering is. Door de lage buitentemperaturen en de geringe
zoninstraling ligt de temperatuur van het buffervat tussen 15°C en 30ºC.

Door de lage temperatuurniveaus in de winter is het moeilijk om de zonnewarmte voor
ruimteverwarming in te zetten. Immers, bij LTV (lage temperatuur verwarming), zoals
vloerverwarming, is de temperatuur van de retourleiding ca. 30-35°C. Zolang de temperatuur
van het buffervat lager is dan 30-35°C, kan er geen warmte overgedragen worden van het
buffervat naar de vloerverwarming. Bij luchtverwarming zou de zonnewarmte eventueel kunnen
worden gebruikt voor het voorverwarmen van de ventilatielucht, maar ook dan is de bijdrage
aan de ruimteverwarming gering.

Zelfs indien de temperatuurniveau’s zodanig zijn dat de zonnewarmte voor ruimteverwarming
kan worden gebruikt, is er een argument om dat niet te doen. Immers, de zonnewarmte kan
slechts één keer worden gebruikt. Indien we dus zonnewarmte voor ruimteverwarming inzetten,
moet een groter deel van de warm-tapwatervraag met de ketel worden ingevuld. En het
rendement, waarmee dat gebeurt, is aanzienlijk lager dan het opwekrendement van de ketel voor
ruimteverwarming (paragraaf 4.5.3). Kortom, de ketel kan het best worden ingezet voor
ruimteverwarming en de zonnewarmte het best voor warm-tapwaterbereiding. Dat geldt ook
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indien we een warmtepomp in plaats van een ketel gebruiken: vanwege de hogere temperaturen
gaat warm-tapwaterbereiding gepaard met een lager rendement (COP) dan ruimteverwarming
(paragraaf 3.4).

Bestaande woningen, die minder goed zijn geïsoleerd, hebben een langer stookseizoen. Bij deze
woningen kan het wel zinvol zijn om de zonnecollector in de tussenseizoenen in te zetten voor
ruimteverwarming, zoals dat bij het zonnegascombi-systeem van ATAG mogelijk is. Dit is
verder niet onderzocht.

Tenslotte is in figuur 4.3 ter illustratie de temperatuuropbouw in het vat weergegeven op een
zonnige junidag. Gedurende de dag stijgt de temperatuur in het vat van ca. 30ºC naar 70-80ºC.
Er is daarbij nauwelijks sprake van temperatuurgelaagdheid in het vat. Om 11 uur ’s ochtends
bijvoorbeeld ligt de temperatuur in het gehele vat tussen 40 en 50ºC. Tussen 18 en 19 uur wordt
er afgewassen, waarvoor ca. 16 l water nodig is. Door die warm-tapwaterafname wordt het
water in het onderste deel van het vat vervangen door kouder water. Tussen 22 en 23 uur wordt
er nog eens 38 l warm tapwater voor het douchen afgenomen, waardoor de temperatuur in het
onderste deel van het vat daalt tot ca. 20°C. We zien hier een verticale temperatuurstratificatie
ontstaan.
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Figuur 4.3 Temperatuuropbouw in het vat op een warme junidag. Het bovenste deel van de
figuur komt overeen met het bovenste deel van het vat.

4.3 Netto warmtevraag voor warm-tapwaterbereiding
De TRNSYS simulatie wijst uit dat de zonneboiler 6,0 GJ levert (57%) van de jaarlijkse netto
warmtapwatervraag van 10,4 GJ (zie ook figuur 4.1). Verder draagt de warmtewisselaar op het
douchewater 0,3 GJ bij. Netto moet er dus 4,1 GJ door de ketel geleverd worden. Als we
bijvoorbeeld uitgaan van een opwekrendement van 50% (paragraaf 4.5.3), kost dat 8,2 GJ,
overeenkomend met ca. 260 m3 gas.

De berekende besparing door toepassing van de warmtewisselaar op het warm tapwater (0,3 GJ)
is minder dan uit een studie van Gastec [6] blijkt (1,4 GJ). Het verschil wordt voornamelijk
veroorzaakt door de toepassing van de (ruim bemeten) zonnecollector. Vooral in de zomer
wordt al zoveel zonnewarmte gewonnen, dat de winning van restwarmte uit het afgevoerde
warm tapwater nauwelijks zin meer heeft. Het warmtevat ‘stroomt al over’.
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4.4 Netto warmtevraag voor ruimteverwarming
Er is in de simulaties voor het bereiken van de gewenste binnentemperatuur een regeling
gebruikt, die de verwarming inschakelt als de binnentemperatuur 0,5°C onder de ingestelde
waarde komt, en die de verwarming weer uitschakelt indien de binnentemperatuur 0,5°C boven
de ingestelde waarde uitstijgt. Het is daardoor mogelijk, dat de gemiddelde temperatuur in het
stookseizoen niet precies op de ingestelde waarde uitkomt.

De in hoofdstuk 3 beschreven systemen zijn voor de periode van een jaar doorgerekend op basis
van het testreferentiejaar, uitgaande van een gewenste binnentemperatuur van 21°C op de
begane grond in het stookseizoen. Zoals vermeld is de warmtevraag bij vloerverwarming ook
berekend met een 1°C lagere binnentemperatuur en voor luchtverwarming met een 1°C hogere
binnentemperatuur. De resultaten van de TRNSYS-simulaties met de diverse systemen zijn in
tabel 4.2 weergegeven. Tevens is de gemiddelde binnentemperatuur tijdens het stookseizoen in
de tabel weergegeven.

Tabel 4.2  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming bij de verschillende systemen

opwekker warmte
afgifte

nacht-
verlaging

overig gemiddelde
ruimtetemp [°C]

netto warmtevraag
[GJ].

ketel radiator ja 21,0 2,8
ketel radiator nee 21,3 2,9
ketel vloer ja 21,2 3,7
ketel vloer nee 21,3 3,8
ketel vloer ja -1°C 20,2 2,9
ketel lucht ja 21,0 2,7
ketel lucht nee 21,2 2,8
ketel lucht ja +1°C 21,9 3,3

warmtepomp vloer nee 21,3 3,8

Voor de duidelijkheid zijn de resultaten uit tabel 4.2 ook in grafische vorm weergegeven (figuur
4.4).
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Figuur 4.4  Netto warmtevraag voor ruimteverwarming bij de verschillende systemen als functie
van de gemiddelde binnentemperatuur tijdens het stookseizoen. Blauwe lijn:
vloerverwarmingssystemen, groene lijn: radiatoren en luchtverwarming.
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Uit de figuur blijkt duidelijk dat de warmtevraag afhangt van de gemiddelde binnentemperatuur
(meer specifiek van het gemiddelde temperatuurverschil tussen binnen en buiten). Bij
extrapolatie van de warmtevraag naar lagere temperaturen blijkt de warmtevraag nul te worden
bij een binnentemperatuur van 16,8°C (geldt voor beide lijnen in figuur 4.4). Dat betekent dat
het in het test referentiejaar door zoninstraling, interne warmtebronnen etc. in de woning nooit
kouder wordt dan 16,8°C.

Verder valt er op, dat er twee groepen systemen zijn te onderscheiden. De ene groep omvat de
vloerverwarmingssystemen (blauwe lijn in figuur 4.4). Voor de netto warmtevraag maakt het,
zoals verwacht, vrijwel geen verschil of een ketel dan wel een warmtepomp als opwekker wordt
gebruikt. De andere groep (groene lijn in figuur 4.4) omvat de radiator- en
luchtverwarmingssystemen. De simulaties wijzen uit dat de netto warmtevraag bij dezelfde
binnentemperatuur voor radiatoren en luchtverwarming vrijwel hetzelfde is.

De netto warmtevraag bij systemen met vloerverwarming is bij dezelfde binnentemperatuur ca.
0,8 GJ hoger is dan bij de systemen van lucht- en radiatorverwarming. Dat wordt veroorzaakt
door de hogere warmtelek naar de kruipruimte. Dat kan als volgt eenvoudig worden ingezien.
Indien de onderkant van de vloer bij vloerverwarming bijvoorbeeld 30°C is in plaats van 20°C,
zoals bij lucht- of radiatorverwarming, is de extra warmtelek in het stookseizoen (ca. 4
maanden) 0,8 GJ.5

Zoals betoogd in paragraaf 3.2 en 3.3 kan de luchttemperatuur bij vloerverwarming lager
worden ingesteld dan bij gebruik van radiatoren om een zelfde comforttemperatuur te bereiken.
Omgekeerd zal de luchttemperatuur bij luchtverwarming iets hoger moeten zijn. Ook kan bij
vloerverwarming de vloer extra worden geïsoleerd. De jaarlijkse warmtevraag bij
vloerverwarming hoeft dus niet hoger te zijn dan bij radiator- of luchtverwarming.

Door het toepassen van nachtverlaging daalt de binnentemperatuur ‘s nachts en daarmee ook de
gemiddelde binnentemperatuur tijdens het stookseizoen. Bij radiator- of luchtverwarming is de
besparing ca. 0,1 GJ (4%), overeenkomend met ca. 3 m3 gas of 7 kWh bij een warmtepomp met
een COP van 4. Bij vloerverwarming koelt de woning door de bufferwerking van de warme
vloer ’s nachts minder af. De besparing door nachtverlaging is dan nog geringer dan bij radiator-
of luchtverwarming (2%).

De netto warmtevraag voor ruimteverwarming zonder nachtverlaging is ongeveer 2,8 GJ. Gaan
we bijvoorbeeld uit van een ketelrendement van 90% [15], dan komt dat overeen met 100 m3

gas, 2,6 keer minder dan de primaire energie voor warm-tapwaterbereiding (met inzet van een
zonnecollector).

                                                
5 44m2*10K/5,7m2K/W*4mnd*30dag/mnd*24hr/dag*3600s/hr = 0,8 GJ.
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4.5 Vergelijking van de systemen
De vergelijking tussen de verschillende systemen kan op basis van verschillende criteria worden
gemaakt, zoals energiekosten, CO2-uitstoot (gerelateerd aan het primair energiegebruik),
exploitatiekosten en comfort.

De levensduur van een installatie is ca. 15 jaar. Voor het beoordelen van de exploitatiekosten
moet dan ook rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de brandstofprijzen in de
komende 15 jaar. Door hogere brandstofprijzen worden energiezuinige installaties bevoordeeld
ten opzichte van minder zuinige installaties. De diverse systemen zijn daarom vergeleken op
basis van de huidige prijzen van installaties (aanschaf is nu) en een inschatting van de
ontwikkeling van energieprijzen. Ook onderhoudskosten worden meegenomen. Daarnaast is
gekeken of warmtepompinstallaties economisch interessant worden bij een aanzienlijke daling
in prijs ten opzichte van het huidige niveau.

4.5.1 Te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van energieprijzen
De verwachting is dat de situatie op de energiemarkt binnen enkele jaren op een aantal punten
zal veranderen. Door de liberalisering zullen de energieprijzen door concurrerende
energieleveranciers worden bepaald. De koppeling tussen aardgasprijzen en olieprijzen zal naar
verwachting worden losgelaten en de kosten van distributie zullen een grotere rol gaan spelen in
de prijsstelling dan nu het geval is. Verder zullen milieuheffingen, zoals de REB (Regulerende
Energie Belasting), waarschijnlijk worden verhoogd. Afhankelijk van de verschillende
scenario’s is de verwachting dat de gasprijs voor kleinverbruikers in de jaren na 2001 tussen de
fl 0,90 en fl 1,40 per m3 zal uitkomen [16]. Voor elektriciteit wordt een kWh prijs verwacht die
varieert van fl 0,35 tot fl 0,50. In deze studie is gerekend met de ‘mid-range’ waarden van
fl 1,15 voor een m3 gas, fl 0,42 voor een kWh in het hoge tarief en, rekening houdend met een
vaste waarde voor de REB, fl 0,30 voor het lage tarief. Met 8 daluren op een doordeweekse dag
en 48 daluren in het weekend, is het aantal piek- en daluren vrijwel gelijk. Als de warmtepomp
continu draait is de gemiddelde kWh prijs: ½*(0,30+0,42) = fl 0,36.

Voor de berekening van de CO2-uitstoot ten gevolge van het elektriciteitsverbruik door de
warmtepompen moet bekend zijn met welk rendement de Nederlandse elektriciteitscentrales de
elektriciteit opwekken. De verwachting is dat dit rendement de komende jaren zal toenemen. De
mate van toename zal onder meer afhangen van de vervanging van bestaande installaties en
componenten daarvan door nieuwere en energiezuiniger varianten. De modernste STEG-
eenheid bij Diemen heeft momenteel een elektrisch rendement van ca. 52%. Het lijkt daarom
niet onredelijk te veronderstellen dat het gemiddelde rendement van de Nederlandse centrales
zal stijgen van 39% in 1997 [17] naar 45%. Over de periode van 15 jaar is daarom gerekend met
een gemiddeld rendement van 42% 6.

4.5.2 Keuze van het opwektoestel
In de vorige paragrafen is de netto warmtevraag berekend voor ruimteverwarming en warm-
tapwaterbereiding, d.w.z. indien de warmte met een rendement van 100% opgewekt zou
worden. In werkelijkheid is het opwekrendement aanzienlijk lager door rookgasverliezen,
opwarmverliezen, leidingverliezen, stilstandsverliezen etc.

Het meest gangbare opwektoestel in Nederland is de HR-combiketel. HR staat voor ‘hoog
rendement’, dat wil zeggen dat de rookgassen in de ketel condenseren en de daarbij
vrijkomende latente warmte kan worden benut. De term ‘combi’ slaat op de mogelijkheid om
zowel CV-water als tapwater te verwarmen. Deze ketel heeft voor ruimteverwarming, dat wil
zeggen als de ketel min of meer continu in bedrijf is, een totaalrendement (opwekrendement

                                                
6 Onzekerheid daarbij is de hoeveelheid geïmporteerde stroom, en wat de samenstelling daarvan is (nucleaire
stroomopwekking heeft geen directe CO2-uitstoot tot gevolg).
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maal distributierendement) van ongeveer 90% op onderwaarde (tabel 4.3). De precieze waarde
hangt o.m. af van de mate van benutting van de latente warmte uit de rookgassen, hetgeen
vooral wordt bepaald door de temperatuur van het verwarmingssysteem. Voor warm-
tapwaterbereiding is het totaalrendement vaak niet meer dan 50% [15].

Omdat de totale warmtevraag gering is, is het de vraag of de investering van een HR-combiketel
(fl 3.500,--) gerechtvaardigd is of dat wellicht kan worden volstaan met een goedkoper
opwektoestel. Tegenover de lagere investering staat dan een hoger energiegebruik, doordat het
opwekrendement lager is dan dat van een HR-ketel. De vraag is welk(e) toestel(len) hiervoor in
aanmerking komen. Uitgangspunt is, dat inzet van een goedkoper toestel niet ten koste mag
gaan van het comfort voor de bewoners.

In eerste instantie kan aan een eenvoudige geiser worden gedacht. Echter, standaard geisers zijn
enkel geschikt voor het produceren van warm tapwater en niet voor de dubbele functie van
warm-tapwaterbereiding en ruimteverwarming. De geiser zal dus op z’n minst moeten worden
uitgebreid met een voorziening, die opwarmen van zowel CV-water als tapwater mogelijk
maakt. Een dergelijk toestel wordt een gaswandketel genoemd.

In gaswandketels, die een aantal jaren geleden op de markt waren, wordt warm tapwater
gemaakt door het water rechtstreeks met behulp van de brander op te warmen. De brander wordt
aangestuurd door een membraan, dat reageert op een drukverschil in de waterleiding. Dit
drukverschil ontstaat zodra de warm-waterkraan wordt opengedraaid. Nadeel van deze
toestellen is dat de brander vaak alleen aanspringt als de kraan geheel wordt geopend. Daardoor
is het gebruik van bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop vaak niet mogelijk.

Om ook warm water te krijgen als de kraan slechts gedeeltelijk wordt geopend, wordt
tegenwoordig een ander systeem toegepast. Het warm tapwater wordt daarbij in een
warmtewisselaar indirect verwarmd door het opgewarmde CV-water. Om het comfort voor de
bewoners nog verder te verhogen wordt in plaats van de warmtewisselaar een boilervat gebruikt,
waarin een voorraadje tapwater op temperatuur wordt gehouden. Dit water komt direct
beschikbaar bij het opendraaien van de warme kraan (leidingverliezen niet meegerekend) en er
hoeft dus niet gewacht te worden tot het tapwater in de warmtewisselaar is opgewarmd.

Als alternatief voor de combi-ketel is daarom gekozen voor een systeem, dat bestaat uit een
boilervat met een geiser. Het boilervat is gevuld met warm tapwater, dat op temperatuur wordt
gehouden door de geiser. Verder is een tweede warmtespiraal in het vat aangebracht, waar
doorheen het CV-water wordt gecirculeerd. De temperatuur van het CV-water kan hiermee naar
schatting tot ca. 55°C worden opgewarmd, zodat een laagtemperatuur verwarming noodzakelijk
is. De voordelen van dit systeem zijn dat er continu een voorraad(je) warm tapwater beschikbaar
is en dat er geen regeling en kleppen etc. nodig zijn, die bepalen of de ketel warm tapwater
ofwel CV-water opwarmt.

De kosten van een dergelijk systeem worden geraamd op fl 900,- voor de geiser, fl 900,- voor
het boilervat, fl 200,- voor de extra warmtewisselaar, en fl 100,- voor de CV-circulatiepomp, in
totaal fl 2100,-. Voor de onderhoudskosten wordt uitgegaan van die van een standaard HR-
ketel. De exploitatiekosten van dit systeem zijn vergeleken met die van een HR-ketel
(paragraaf 4.5.4).

4.5.3 Rendementen van de diverse systemen
Het ‘rendement’ van de warmtepomp is uit de simulatie bepaald. In figuur 4.5 is de COP van de
warmtepomp gedurende het stookseizoen weergegeven.
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Figuur 4.5  Daggemiddelde waarde van de COP tijdens het stookseizoen.

De jaargemiddelde COP blijkt rond de 4,95 te liggen. Duidelijk is de daling van de COP te zien
in het stookseizoen (januari tot maart en oktober tot januari) en het herstel in de zomer. De
daling wordt veroorzaakt door het geleidelijk afkoelen van de bodem ten gevolge van de
warmteonttrekking, waardoor de temperatuur van het bronwater geleidelijk daalt en daarmee de
COP (zie figuur 3.4). Omdat de simulatie begint in januari en eindigt in december kan het
voorkomen dat de bodem op 31 december kouder is dan op 1 januari. De bodem is blijkbaar nog
niet geheel hersteld van de warmteonttrekking in de vorige winter. Dat kan veranderen indien de
woning ’s zomers wordt gekoeld met bodemkoude. Er wordt dan namelijk warmte uit de
woning de bodem ingebracht, waardoor de bodem wordt ‘geregenereerd’. Omdat de
zomersituatie in deze studie niet is onderzocht (zie paragraaf 2.4) is regeneratie in de simulaties
niet meegenomen.

Het totale rendement van een verwarmingssysteem met warmtepomp wordt vaak uitgedrukt in
de Seasonal Performance Factor of SPF. Hierin is tevens de elektrische energie van de pompen,
regeling etc. verdisconteerd. Voor een eerlijke vergelijking met de CV-ketel (waarin de
elektrische energie van de CV-pomp ook niet is meegenomen), is de elektrische energie van de
CV-pomp niet in de berekening van de SPF verdisconteerd. De jaargemiddelde waarde voor de
SPF komt uit op ca. 4,2.

De rendementen voor de diverse systemen zijn weergegeven in tabel 4.3. In de eerste kolom
staan de systemen omschreven. In de systemen 1-4a is een HR-ketel als warmteopwekker
ingezet (eventueel in combinatie met een warmtepomp). De systemen 1-4b zijn dezelfde als de
systemen 1-4a, met als enige verschil dat de HR-ketel is vervangen door een geiser-boiler, zoals
beschreven in paragraaf 4.5.2. Kolommen 3 en 4 geven het opwek- en distributierendement voor
ruimteverwarming [15], kolommen 5 en 6 die voor warm-tapwaterbereiding.
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Tabel 4.3  Opwek- en distributierendementen bij de verschillende systemen. Systemen 1-4a zijn
met HR-ketel uitgerust, 1-4b met geiser. Het rendement van de warmtepomp is
uitgedrukt in de SPF (Seasonal Performance Factor)

systeem ruimteverwarming warm-tapwaterbereiding
η_opwek,
SPF

η_distr η_opwek η_distr

1a HR-ketel+radiator 95% 95% 65% 74%
2a HR-ketel+vloerverw 98% 95% 65% 74%
3a HR-ketel+luchtverw 95% 95% 65% 74%
4a wpomp+vloerverw+HR (w tapw) 4,2 95% 65% 74%

1b geiser+radiator 65% 95% 45% 74%
2b geiser+vloerverw 65% 95% 45% 74%
3b geiser+luchtverw 65% 95% 45% 74%
4b wpomp+vloerverw+geiser (w tapw) 4,2 95% 45% 74%

Het blijkt dat het opwekrendement voor warm-tapwaterbereiding aanzienlijk lager is dan dat
voor ruimteverwarming. Dat wordt onder meer veroorzaakt door de relatief grote
opwarmverliezen bij warm-tapwaterbereiding (warmte voor het opwarmen van de ketelmassa,
die niet ten goede komt aan het warm tapwater). Daarnaast zal de ketel door de relatief hoge
temperaturen van het warm tapwater niet condenseren, zoals bij ruimteverwarming het geval is.

4.5.4 Vergelijking op basis van huidig prijsniveau van installaties
In tabel 4.4 worden de systemen met elkaar vergeleken in termen van exploitatiekosten en CO2-
uitstoot (als maat voor het primaire energiegebruik).

In de derde kolom staat de investering voor het warmte-opweksysteem en warmte-
afgiftesysteem op basis van de huidige prijzen. De warmtepompsystemen vergen een relatief
grote investering, mede omdat een apart systeem (ketel of geiser) voor warm-tapwaterbereiding
nodig is.

Afschrijving en rentelasten (vierde kolom) worden bepaald uit een annuïteitenberekening over
15 jaar met een rentepercentage van 8%. Dat wil zeggen dat de installatie in 15 jaar volledig
wordt afgeschreven in een aantal termijnen, waarvan de som van rentelasten en afschrijving een
constant bedrag is. Het percentage van 8% is een empirisch gemiddelde voor investeringen in
verwarmingsinstallaties in huishoudens [12]. Inflatie is niet verdisconteerd in de berekening.

Voor onderhoud (vijfde kolom) zijn consumentenprijzen gehanteerd van een landelijk operend
gasservice bedrijf [19]. Voor warmtepompen bestaat, voor zover bekend, een dergelijk
onderhoudscontract nog niet. De verwachting is echter dat de onderhoudskosten voor een
warmtepompsysteem gering zullen zijn (fl 30,-per jaar). Een klein gesloten systeem, zoals in
een koelkast is toegepast, vereist immers ook nauwelijks onderhoud.

De energiekosten in kolom 6 worden berekend aan de hand van de warmtevraag (tabel 4.2), de
rendementen (tabel 4.3) en de kosten van de energiedragers (elektriciteit en gas, zie paragraaf
4.5.1). De totale exploitatiekosten gedurende de levensduur van de installatie in kolom 7
worden berekend als: (afschrijving+onderhoud+energiekosten)*15. Tenslotte is ook de CO2-
uitstoot als maat voor de gebruikte primaire energie berekend (laatste kolom). Per m3 gas en per
kWh wordt 1,77 respectievelijk 0,43 kg CO2 geproduceerd.
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Tabel 4.4  Vergelijking tussen de verschillende installaties op basis van huidige prijzen. De
systemen 1-4a zijn met HR-ketel, 1-4b met geiser.

systeem Investering afschrijving
en rente

onder-
houd

E-
kosten

exploitatie CO2-
uitstoot

[fl] [fl/a] [fl/a] [fl/a] [kfl/15jr] [ton/15jr]

1a HR-ketel+radiator 6.500 760 170 420 20.300 9,6
2a HR-ketel+vloerverw 8.500 990 170 410 23.600 9,6
3a HR-ketel+luchtverw 6.500 760 170 440 20.600 10,2
4a wpomp+vloerverw

+HR-ketel (tapw.)
12.500 1.460 200 380 30.600 8,5

1b geiser+radiator 5.100 600 170 600 20.600 14,0
2b geiser+vloerverw 7.100 830 170 600 24.000 14,0
3b geiser+luchtverw 5.100 600 170 640 21.200 14,8
4b wpomp+vloerverw

+geiser (tapw.)
11.100 1.300 200 510 30.200 11,7

Systemen 1a en 2a hebben vrijwel dezelfde energiekosten en CO2-uitstoot. De exploitatiekosten
over 15 jaar zijn voor systeem 2a echter fl 3.300,- hoger dan die van systeem 1a. Daar staat
tegenover dat het comfort van systeem 2a naar verwachting hoger is dan dat van systeem 1a
door de warme vloer en door het vlakke temperatuurprofiel in de ruimte (de lucht aan het
plafond is nauwelijks warmer dan de lucht aan de vloer).

In een studie, die ECN heeft gedaan naar het gebruik van energiezuinige woningen (met een
Energie Prestatie Coëfficiënt van 1,0 of lager) [20] blijken bewoners over het algemeen zeer te
spreken over het comfort van vloerverwarming. Als nadeel wordt genoemd dat het
vloerverwarmingssysteem relatief traag is. Daardoor kan het vloerverwarmingssysteem minder
snel reageren op bijvoorbeeld snel veranderende zoninstraling, wat bij woningen met veel glas
op het zuiden een grote rol kan spelen. Ook is een traag systeem minder geschikt om
nachtverlaging toe te passen en minder geschikt voor ruimten, die slechts gedurende kortere tijd
verwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld slaapkamer of badkamer). Een vloerver-
warmingssysteem heeft wel weer een groter zelfregelend vermogen dan radiatoren. Immers, als
de temperatuur in de ruimte toeneemt, neemt het temperatuurverschil met de vloer relatief sterk
af en daarmee ook de warmteafgifte.

Systeem 3a (HR-ketel+luchtverwarming) is vergelijkbaar in aanschaf met systeem 1a, maar
heeft iets hogere energiekosten en CO2-uitstoot. De gemiddelde binnentemperatuur is immers
iets hoger dan bij de eerste twee systemen voor het bereiken van dezelfde comforttemperatuur.
Verder is het is een snel reagerend systeem.

Het systeem van warmtepomp, bodemwarmtewisselaar en HR-ketel - voor de warm-
tapwaterbereiding - (systeem 4a) heeft de laagste CO2-uitstoot, maar is veruit het duurst in
aanschaf. Vooral daardoor zijn de totale exploitatiekosten over 15 jaar het hoogst. Energetisch
gezien is dit systeem weliswaar de beste, maar economisch gezien de slechtste keus.

Wat betrouwbaarheid betreft, hoeft een warmtepompsysteem niet onder te doen voor de
betrouwbaarheid van een ketel. Zoals al opgemerkt is de koelmachine in een koelkast ook een
warmtepomp. Een dergelijk systeem functioneert 10-20 jaar zonder storing met een minimum
aan onderhoud. Grootste klacht bij bestaande warmtepompsystemen is de geluidsoverlast door
de compressor [18]. Hieraan moet dus bij de installatie van het systeem voldoende aandacht
worden geschonken.
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De laatste vier installaties in tabel 4.3 (1b-4b) wijken af van de eerste vier
(1a-4a) doordat de HR-ketel is vervangen door het in paragraaf 4.5.2 besproken systeem van
geiser met boiler. In aanschaf zijn deze systemen daarom goedkoper dan de eerste vier
installaties. Echter, door het hogere energiegebruik wordt dit financiële voordeel weer teniet
gedaan: de exploitatiekosten zijn vergelijkbaar met die van de eerste vier systemen.
Daarentegen produceert de geiser in die 15 jaar bijna anderhalf keer zoveel CO2 als de HR-
ketel. Vervangen van de geiser door de ketel wordt daarom niet aangeraden.

Overigens is de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld installatie 3b nog steeds aanzienlijk lager dan de
hoeveelheid CO2, die een gemiddeld huishouden momenteel produceert. Op basis van het
gasverbruik in 1998 voor ruimteverwarming en warm-tapwaterbereiding (1880 m3) is de CO2-
uitstoot in 15 jaar ca. 50 ton CO2.7

Bij gebouwen met een aanzienlijke koelvraag (zoals bijvoorbeeld utiliteitsbouw) kan een
systeem van warmtepomp+bodemopslag economisch interessant zijn omdat hiermee in de
zomer op energiezuinige wijze kan worden gekoeld. Het uit de bodem opgepompte, relatief
koude water (5-10°C) kan zijn koude afstaan aan (warmte opnemen uit) bijvoorbeeld de
ventilatielucht of het CV-water in de vloerverwarming. In principe zou de vergelijking tussen de
systemen daarom ook gemaakt kunnen worden indien voor de systemen 1 t/m 3 een
airconditioning unit voor de koeling wordt meegenomen. Om een aantal redenen is dat echter
niet gedaan.

•  De verwachting is dat het binnenklimaat bij een goed ontworpen PZE-woning met passieve
maatregelen (zonwering, natuurlijke ventilatie etc.) goed in de hand kan worden gehouden.
De koelinstallatie van systeem 4 zal dan ook naar verwachting slechts een relatief korte tijd
in bedrijf zijn (alleen op heel warme zomerdagen), tenzij de comforteisen van de bewoners
dusdanig hoog zijn dat een constante binnentemperatuur van bijvoorbeeld 20°C moet
worden gehandhaafd.

•  Voor het modelleren van de koudevraag in de zomer moet het huidige TRNSYS model
worden uitgebreid met onder meer de mogelijkheid van natuurlijke ventilatie (zie
paragraaf 2.4).

4.5.5 Halvering van de kosten van het warmtepompsysteem
Toepassing van een warmtepomp is in principe energetisch het gunstigst. Immers, het
rendement op basis van primaire energie = SPF*rendement elektriciteitscentrales = 4,2*42% =
176%. Echter, zoals uit tabel 4.4 blijkt, worden de exploitatiekosten voor de
warmtepompsystemen vooral bepaald door de afschrijving op de benodigde investering. Het is
daarom de moeite waard om te zien of een aanzienlijke verlaging in de aanschafprijs van een
warmtepomp (met bodemwarmtewisselaar) dit systeem economisch aantrekkelijk maakt. Het is
immers niet ondenkbaar dat de prijzen van een warmtepomp met bodemwarmtewisselaar
zouden kunnen halveren door grootschaliger toepassing en verdere ontwikkeling van
productiemethoden.

De totale investering voor de warmtepompsystemen neemt echter met minder dan een factor 2
af doordat de kosten van de vloerverwarming een belangrijke rol gaan spelen. Ook blijft een
ketel noodzakelijk voor de piekvraag en warm tapwater. De prijs van een HR-ketel zal echter
naar verwachting weinig veranderen, omdat het een min of meer uitontwikkeld product is.
Daarnaast is er door de hoge penetratiegraad van de HR-ketel weinig winst meer te behalen
door vergroting van het productievolume.

In tabel 4.5 zijn de exploitatiekosten voor de in prijs gehalveerde warmtepompsystemen
weergegeven. Uiteraard verandert de CO2-uitstoot niet door een halvering van de aanschafprijs.
                                                
7 15 jaar*1880m3/a*1,77 kg/m3/1000kg/ton = 50 ton CO2
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Tabel 4.5  Vergelijking tussen de installaties op basis van een halvering van de aanschafprijs
van warmtepomp met bodemwarmtewisselaar.

systeem investering afschrijving
en rente

onder-
houd

E-
kosten

exploitatie CO2-
uitstoot

[fl] [fl/a] [fl/a] [fl/a] [kfl/15jr] [ton/15jr]

4c als 4a, wpomp+ww
½ goedkoper

10.500 1.230 200 380 27.200 8,5

4d als 4b, wpomp+ww
½ goedkoper

9.100 1.060 200 510 26.600 11,7

De systemen met radiatoren 1a en 1b (zie tabel 4.4) blijven economisch gezien de voordeligste
systemen, gevolgd door de luchtverwarmingssystemen. Indien bijvoorbeeld om redenen van
comfort voor vloerverwarming wordt gekozen, dan blijken de exploitatiekosten van het
warmtepompsysteem in combinatie met een geiser (systeem 4d) ca. 13% hoger dan die van de
HR-ketel (systeem 2a). Ook is de CO2-uitstoot van het warmtepomp/geiser systeem hoger (ca.
22%). Uit dat laatste blijkt dat het hogere rendement van de warmtepomp voor
ruimteverwarming niet opweegt tegen het lagere rendement van de geiser voor warm-
tapwaterbereiding. Kortom, zowel uit overwegingen van kosten als van CO2-uitstoot kan dan
beter voor het conventionele systeem 2a worden gekozen.

4.6 Te ontwikkelen componenten
Uit de beschouwingen in de vorige paragraaf blijkt, dat een kosteneffectieve en energie-
efficiënte toepassing van een warmtepompsysteem op dit moment niet om de hoek ligt. Streven
we ondanks de hogere exploitatiekosten toch naar de inzet van een warmtepomp systeem, dan
zouden de kosten van een warmtepomp (met bodemwarmtewisselaars) met een factor twee
omlaag moeten. Dat lijkt voor de warmtepomp niet onmogelijk gezien de goedkope
warmtepompen, die in grote series voor koelkasten worden geproduceerd. Het moet echter nog
blijken dat een relatief kleine warmtepomp (ca. 1,5 kWth) daggemiddelde waarden voor de COP
van minimaal 4 en liefst 5 of hoger kan halen.

Daarnaast spelen de relatief hoge kosten voor de noodzakelijke vloerverwarming en ketel mee.
Wat het eerste betreft, zijn er momenteel ontwikkelingen, die tot een kosteneffectief lage
temperatuur systeem kunnen leiden in de vorm van bijvoorbeeld speciale radiatoren. Aan de
andere kant is het mogelijk dat die kosten geen rol spelen omdat op grond van comfort sowieso
voor vloerverwarming wordt gekozen. Knelpunt blijft dan de ontwikkeling van een
kosteneffectief opwektoestel voor de piekvraag en warm-tapwaterbereiding. Vanwege het lagere
rendement en de daarmee gepaard gaande hogere CO2-uitstoot is al gebleken dat de geiser geen
goed alternatief is voor de HR-ketel. Samenvattend is er dus geen specifieke component, die kan
worden geïdentificeerd als de bottleneck in de toepassing van een kosteneffectief en energie-
efficiënt warmtepompsysteem.

Bij nadere beschouwing van de resultaten blijkt voor alle systemen (inclusief het warmtepomp
systeem) de grootste winst te behalen in het verhogen van het rendement voor warm-
tapwaterbereiding. Het is dus zeer de moeite waard om over een ketel te kunnen beschikken met
een warm-tapwaterrendement, dat aanzienlijk hoger is dan dat van gangbare apparaten.
Hieronder wordt een aantal mogelijkheden besproken.
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Optimalisatie van het volume van het boilervat
Bij de opwekking van warm tapwater zijn de twee grootste verliesposten de opwarmverliezen
en de stilstandsverliezen. De eerste zijn verliezen, die optreden doordat de ketelmassa, meer
specifiek het CV-blok, moet worden opgewarmd. Vooral als de brander vaak en kort aanspringt,
zijn deze verliezen relatief hoog. Stilstandsverliezen worden veroorzaakt door de warmtelek van
een voorraad warm water naar de omgeving. Beide soort verliezen worden beïnvloed door de
grootte van het gebruikte tapwatervoorraadvat (boilervat). Een groter vat heeft weliswaar
grotere stilstandsverliezen, maar zorgt er tevens voor dat de ketel minder vaak hoeft aan te
springen en verlaagt op die manier de opwarmverliezen.

Een aspect, dat het rendement mede beïnvloed is het al dan niet condenseren van de ketel. Bij
compact apparaten wordt het warm tapwater in een tegenstroom warmtewisselaar m.b.v. het
opgewarmde CV-water op de gewenste temperatuur gebracht. Voordeel hiervan is dat de
temperatuur van het uit de warmtewisselaar tredende CV-water voldoende laag is om de ketel te
doen condenseren. Bij een boilervat daarentegen is de retourtemperatuur van het CV-water
noodzakelijkerwijs boven de 60 °C (minimale temperatuur boiler i.v.m. legionellabesmetting)
en zal de ketel niet condenseren.

Overigens zal de ketel bij gebruik van een boilervat in het stookseizoen wel kunnen
condenseren Het uit de boiler tredende CV-water wordt vervolgens door het
ruimteverwarmingssysteem geleid, zodat het verder kan afkoelen en bij retour door de ketel,
deze wel kan doen condenseren.

Een eenvoudig model geeft aan dat het optimale volume van het boilervat, afhankelijk van
onder meer de isolatiegraad van het vat en de massa van het CV-blok, in de orde ligt van 200 l.

Omdat het collectorvat voor de zonneboiler ook die grootte heeft, ligt het voor de hand om een
en hetzelfde vat te gebruiken als boilervat en collectorvat. Nadeel daarvan is dat het
gecombineerde vat het gehele jaar op een minimale temperatuur van 60°C wordt gehouden,
waardoor de hoeveelheid te oogsten zonnewarmte vermindert. Voor de optimalisatie van de
grootte van het boilervat, al dan niet door integratie met het zonnecollectorvat, zijn uitgebreide
aanvullende simulaties nodig, die in een vervolgopdracht kunnen worden uitgevoerd.

Rechtstreeks opwarmen het warm tapwater.
Gedurende het gehele jaar wordt warm tapwater gevraagd, terwijl het CV-water voor
ruimteverwarming alleen in het stookseizoen hoeft te worden verwarmd. Het lijkt daarom
onlogisch om het warm tapwater indirect op te warmen middels het CV-water.

We kunnen er ook voor kiezen om het warm tapwater rechtstreeks op te warmen in de brander
en op te slaan in het boilervat. In het boilervat is een tweede warmtespiraal aangebracht, waar
doorheen het CV-water kan worden gecirculeerd. Dat gebeurt enkel indien daar behoefte aan is
(in het stookseizoen). De temperatuur van het CV-water kan in dit systeem naar schatting tot ca.
55°C worden opgewarmd, zodat een laagtemperatuur verwarming (LTS) noodzakelijk is.

Nadeel van dit systeem is dat het uit het boilervat tredende water, dat door de brander wordt
naverwarmd, warmer is dan 60°C, zodat de ketel niet zal condenseren. Ook voor
ruimteverwarming kan zo geen gebruik worden gemaakt van de condensatiewarmte in de
rookgassen, waardoor het opwekrendement lager uitvalt. De verwachting is dat dit nadeel groter
is dan de eventueel te behalen winst, zodat dit systeem niet kan worden aanbevolen.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De belangrijkste conclusies zijn:

Inzet van de zonnecollector
•  Het economisch optimale oppervlak van een zonnecollector, gebaseerd op een te

verwachten prijsontwikkeling, is ca. 4 m2. Uit milieuoverwegingen is voor een oppervlak
van 6 m2 gekozen. Economisch gezien is het verschil met 4 m2 gering.

•  De zonnewarmte, die met een collector van 6 m2 kan worden geoogst, kan, in combinatie
met een buffervat van 200 l, over het gehele jaar bezien, 57% van de warm-tapwatervraag
dekken.

Warm-tapwaterbereiding
•  De jaarlijkse bruto warm-tapwatervraag van de PZE-woning is 10,4 GJ. Hiervan levert de

collector 6,0 GJ (57%) en draagt de warmtewisselaar op het douchewater 0,3 GJ bij. Netto
moet er dus 4,1 GJ door de ketel geleverd worden. Bij een opwekrendement van 50% komt
dat overeen met ca. 260 m3 gas.

•  Het stookseizoen voor de onderzochte PZE-woning loopt van ongeveer eind oktober tot
begin maart. In deze periode kan slechts 30% van de warm-tapwatervraag worden gedekt
door de zonnecollector. Onttrekking van zonnewarmte voor ruimteverwarming in deze
periode gaat ten koste van de beschikbare hoeveelheid zonnewarmte voor warm-
tapwaterbereiding en moet worden afgeraden.

•  Om een zo hoog mogelijk totaalrendement voor warm-tapwaterbereiding te bereiken,
verdient het aanbeveling het opwektoestel nabij het keukentappunt te plaatsen, gezien het
frequent voorkomen van korte tappen.

Ruimteverwarming
•  De netto warmtevraag voor ruimteverwarming van de PZE-woning is 2,8 GJ per jaar. Bij

een ketelrendement van 90% komt dat overeen met ca. 100 m3 gas. De warmtevraag per m2

vloeroppervlak (9 kWh/m2a) is lager dan de eis, die geldt voor een ‘Passivhaus’
(15 kWh/m2a).

•  Verwarmingssystemen met vloerverwarming hebben bij dezelfde binnentemperatuur een
0,8 GJ hogere warmtevraag dan radiator- of luchtverwarming. De oorzaak daarvan is het
hogere warmtelek van vloer naar kruipruimte.

•  De luchttemperatuur kan bij vloerverwarming lager zijn dan bij voor het bereiken van een
zelfde comforttemperatuur. Ook kan de vloer extra worden geïsoleerd Daardoor hoeft
vloerverwarming niet meer energie te kosten dan radiator- of luchtverwarming.

•  De besparing door nachtverlaging is bij radiator- of luchtverwarming ca. 0,1 GJ (4%). Bij
vloerverwarming is dat ongeveer de helft daarvan. De reden voor de lagere waarde is de
warmtebufferende werking van een warme vloer, waardoor de afkoeling van de woning ’s
nachts geringer is.

Vergelijking van de diverse systemen
•  Van de onderzochte systemen hebben de systemen met radiatoren en luchtverwarming de

laagste exploitatiekosten over de levensduur van de installatie (afschrijving inclusief rente,
onderhoud en energie).

•  Het vervangen van de HR-ketel als opweksysteem door een eenvoudige geiser verlaagt de
exploitatiekosten niet of nauwelijks, maar verhoogt de CO2-uitstoot met ca. 45%.

•  De exploitatiekosten van het warmtepompsysteem (in combinatie met vloerverwarming)
zijn het hoogst, maar de CO2-uitstoot is het laagst. Dit systeem biedt als enige van de
onderzochte systemen de mogelijkheid om op een energiezuinige manier te koelen.
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Daarmee kan tegemoet gekomen worden aan de steeds hogere eisen van bewoners op het
gebied van comfort.

•  Het energetisch minst gunstige systeem (luchtverwarming met geiser) heeft een CO2-
uitstoot, die nog steeds minder is dan een derde van de CO2-uitstoot van de ketel in een
gemiddeld gezin in Nederland .

Ontwikkeling van componenten
•  Voor economisch interessante en energie-efficiënte toepassing van een warmtepomp

systeem moet het prijsniveau van de warmtepomp (met bodem warmtewisselaar) een factor
twee dalen ten opzichte van het huidig niveau (van fl 5000,-/kWth naar fl 2500,-/ kWth),
moet een prijseffectief lage temperatuur verwarmingssysteem worden toegepast en moet
een ketel worden ontwikkeld met vergelijkbaar rendement als de HR-ketel, tegen lagere
kosten. In dit systeem is er niet een enkele component te onderscheiden, die de bottleneck
voor succesvolle toepassing vormt, en die dus bijzondere ontwikkeling verdient.

•  In de gemodelleerde PZE-woning is de primaire energie, nodig voor warm-
tapwaterbereiding (ondanks een ruim bemeten zonnecollector) een factor 2,6 groter dan die
voor ruimteverwarming. Het is dus zeer interessant om het opwekrendement van de HR-
ketel voor warm-tapwaterbereiding te verhogen. Goede perspectieven lijkt optimalisatie van
het volume van een tapwatervoorradvat te bieden, eventueel door samenvoeging van dit
voorraadvat met het zonnecollectorvat. De daarvoor benodigde simulaties zouden in een
vervolgstudie kunnen worden uitgevoerd.

Tenslotte:
•  Een veel gehoord argument tegen een extreem goed geïsoleerd huis is, dat een dergelijk huis

zijn warmte slecht kwijt kan. Dit zou leiden tot oververhittingsproblemen in de zomer. Het
is daarom interessant om te onderzoeken met welke passieve maatregelen oververhitting het
beste kan worden voorkomen. Gedacht kan worden aan oriëntatie van de woning,
overstekken, zonwering, natuurlijke ventilatie door open ramen en deuren en beplanting
rondom de woning.

•  Een warmtewinmuur lijkt veelbelovend om als warmtebron te fungeren in een PZE-woning.
Onder welke omstandigheden een dergelijk systeem het best kan worden ingezet, kan op dit
moment nog niet worden nagegaan door het ontbreken van een geschikte module voor het
gebruikte gebouwsimulatieprogramma (TRNSYS). Het lijkt daarom zinvol om een
dergelijke module te ontwikkelen.
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