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“Infraroodverwarming is geweldig voor
appartementen”
label: klimaattechniek

In appartementen en tussenwoningen die redelijk tot goed geïsoleerd zijn, kan met
infraroodverwarming veel bespaard worden op de energierekening, zo blijkt uit onderzoek van
Thuisbaas. Dat is mooi meegenomen omdat infraroodpanelen weinig plaats innemen en
minder duur zijn dan andere vormen van aardgasvrije verwarming.

Tekst: Joop van Vlerken
“In 2013 zijn we al gestart met infraroodpanelen. De
premisse was dat het een minder efficiënte manier van
verwarmen zou zijn, maar we wilden er toch mee
experimenteren. Eerst hebben we het als bijverwarming
getest en vervolgens hebben we het bij één van mijn
collega’s toegepast als hoofdverwarming. Dat ging goed
en daarom zijn we er verder mee gegaan.”
Volgens Wigger Verschoor van Thuisbaas kwamen de voordelen van infraroodverwarming binnen zijn
organisatie geleidelijk aan het licht. “Bron en verwarming zijn één. Je hoeft dus geen leidingen te
trekken. Dat betekent dat installatie makkelijk is. En het is een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld een
warmtepomp.”

Energieneutrale woningen
Thuisbaas heeft als doel om huizen energieneutraal te maken en is om die reden vanuit
stichting Urgenda opgericht, vertelt Verschoor. “Wij streven naar energieneutrale woningen, niet naar
winst. We werken voornamelijk voor particuliere woningeigenaren die van het gas af willen, maar er
zijn inmiddels ook woningcorporaties bijgekomen, waaronder Parteon en De Alliantie.”
De methode voor het energieneutraal maken van woningen is bij Thuisbaas anders dan bij andere
partijen, legt Verschoor uit. “We zijn niet van de passieve school. Natuurlijk vinden we dat een woning
goed geïsoleerd moet worden, maar we willen geen theemuts om de woning bouwen. Dat leidt tot
onbetaalbare voorstellen en het is niet nodig.”
Na een aantal jaren testen met infraroodpanelen is er reden tot tevredenheid, vertelt Verschoor. “Het
kan niet overal, bij een oude boerderij met enkelsteens muren moet je het niet toepassen. Maar in
goed geïsoleerde woningen zien wij dat het hout snijdt.”

Energieverbruik monitoren
Om de vermoedens en ervaringen te volgen, heeft Thuisbaas veertien appartementen en geïsoleerde
tussenwoningen met alleen infraroodpanelen voor verwarming een heel
stookseizoen gemonitord. Het ging om woningen die van een cv-ketel overgingen op
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infraroodpanelen van ThermIQ. Van de veertien woningen is het energieverbruik voor en na
het plaatsen van de infraroodpanelen opgevraagd en gemeten. Het verbruik van de panelen kon
apart worden afgelezen en werd gecorrigeerd voor weersinvloeden.

Energieverbruik gedaald met 55%
Het resultaat van dit ‘Empirisch onderzoek naar efficiëntie infraroodverwarming’ was verrassend,
ook voor het bedrijf zelf. De organisatie ging ervan uit dat de overgang van gas naar stroom zonder
zonnepanelen zou betekenen dat de totale energierekening ongeveer hetzelfde zou blijven. Het
energieverbruik voor verwarming was gemiddeld over de woningen in de monitoringsperiode zelfs
gedaald met 55%.
Verschoor: “Het is geen wetenschappelijk onderzoek en zo presenteren we het ook niet. Maar het laat
wel zien dat in deze context infraroodverwarming heel efficiënt kan werken. Dat neemt niet weg dat er
zeker meer onderzoek gedaan moet worden.”

In bovenstaande gegevenstabel staan de monitoringsgegevens van 14 woningen waar de
gasverwarming is vervangen door verwarming met IR-panelen.
De gasrekening in m3 aardgas is het gecorrigeerde gasverbruik, dat wil zeggen het gasverbruik
exclusief koken en warm tapwater voor keuken en douche. Vervolgens is gecorrigeerd met de
graaddagen over de meetperiode zodat het gasverbruik voor verwarming per gemiddeld jaar kon
worden gerekend.
Het elektraverbruik is afgelezen uit het monitoringsysteem van BeNext, dat van alle IR-panelen het
verbruik bijhoudt. Ook hier is voor de berekening weer gecorrigeerd met het aantal graaddagen zodat
uiteindelijk het energieverbruik voor verwarming, voor en na het plaatsen van de IR-panelen zo
objectief mogelijk is. Bron: ‘Empirisch onderzoek naar efficiëntie infraroodverwarming’ van ThuisBaas,
oktober 2019.

Variatie in woningen
Qua bouwjaar en context zat er grote variatie tussen de woningen. In een woonboot kwam de nieuwe
energierekening minder gunstig uit, vertelt Verschoor. “Deze woning ging weliswaar minder energie
verbruiken na de overstap, maar onvoldoende om er ook voor te zorgen dat de energierekening naar
beneden ging. Hier wreekt het zich dat gas bijna drie keer goedkoper is in Nederland dan elektriciteit.
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Eigenlijk kun je stellen dat bij een grotere woning met minder goede isolatie en een hoog gasverbruik
de overstap naar infraroodverwarming minder loont.”

Infraroodverwarming als
hoofdverwarming
Het is volgens Verschoor goed mogelijk om
infraroodverwarming te gebruiken als hoofdverwarming, ook in
bestaande woningen. “Alles staat of valt met het geïnstalleerde
vermogen van de infraroodpanelen. Daarvoor moet je rekening
houden met de grootte van de woning en of er warmtelekken
zijn. We kijken naar de context van elke ruimte.”
Met infraroodverwarming warmt de ruimte ook echt
op, benadrukt hij. “Infrarood straalt objecten aan en daarnaast
ook je lichaam. Die objecten accumuleren de warmte en gaan
die warmte afgeven aan de koudere lucht eromheen. Dit is een
continu proces en zorgt voor de verspreiding van warmte in de
ruimte, die daarmee prima verwarmd kan worden.”

Stralingswarmte
Een positief bijeffect van infraroodverwarming is dat veel mensen de thermostaat niet zo hoog
instellen, omdat de stralingswarmte het sneller comfortabel maakt. “De gemiddelde luchttemperatuur
is dan lager, maar mensen voelen zich nog steeds comfortabel. Dat zou een rol kunnen spelen bij de
effecten die we in ons onderzoek gevonden hebben.”
Een belangrijk voordeel tegenover warmtepompen is dat je ruimtes snel kunt verwarmen, legt
Verschoor uit. “Je kunt de panelen makkelijk aan- en uitzetten. Binnen tien minuten zit je op het
volledig potentieel. Wat dat betreft is infraroodverwarming eerder te vergelijken met een cv-ketel dan
een warmtepomp.”

Infraroodverwarming in appartementen
Thuisbaas heeft de afgelopen jaren veel in Amsterdam gewerkt, omdat daar een aardgasvrije
subsidie beschikbaar was. Infraroodverwarming is geweldig voor appartementen. Die zijn meestal
niet groot. Daarom is het fijn dat de infraroodpanelen geen extra ruimte in beslag nemen.
Daarnaast valt de prijs ook mee, rekent Verschoor voor. “Voor gemiddeld 10.000 euro kun je een
appartement al aardgasvrij maken door het plaatsen van infraroodpanelen,
een instant heater of elektrische boiler en een inductiekookplaat. Dat is nog te doen, zeker als je het
vergelijkt met andere aardgasvrije concepten.
Door zijn ervaring in de afgelopen jaren met deze techniek is Verschoor overtuigd dat het werkt. “En
we kunnen het mensen ook goed uitleggen. Met dezelfde energierekening kunnen mensen van het
gas af. In ons onderzoek gingen twaalf van de veertien mensen zelfs minder betalen.
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Water elektrisch verwarmen
Het toegepaste energieconcept houdt in dat het tapwater
elektrisch verwarmd wordt, beaamt Verschoor. “Met drie
douchende tienerdochters zou ik dit misschien niet adviseren,
maar in een gemiddeld appartement gaat ongeveer 20% van
het gasverbruik naar warm water. Dat is gemiddeld 200
m3 gas, bij de huidige gasprijs ongeveer 150 euro per jaar. Een
efficiënter alternatief, bijvoorbeeld een warmtepompboiler kost
geïnstalleerd en al 2500 euro, dat haal je er dus nooit uit.
Vandaar dat wij kiezen voor goedkopere varianten, zoals een
instant heater of een elektrische boiler.”

Haalbaar en betaalbaar
Dit pragmatisme kenmerkt de aanpak van Thuisbaas, benadrukt Verschoor. “Wij zijn niet getrouwd
met een bepaalde techniek. We kijken vooral goed naar prijs en haalbaarheid. Dus ja een elektrische
boiler is minder energiezuinig, maar als je het afzet tegen het jaarlijkse energieverbruik voor warm
water is dat te verwaarlozen. Natuurlijk kijken we ook naar energiebesparing, maar de focus ligt bij
ons op het ontwikkelen van aardgasvrije en energieneutrale plannen waar mensen ook concreet ‘ja’
tegen zeggen.”

Isolatie op orde
Er zijn zoals eerder gezegd ook gevallen waar infraroodverwarming minder loont. “Als je echt
een slecht geïsoleerde vrijstaande woning hebt, zal het niet goed werken. Wij gaan nu niet verder
dan appartementen en tussenwoningen. Voor ons is dit onderzoek vooral bedoeld om
een goede indicatie te kunnen krijgen. En dat lijkt vooralsnog positief.
Nu is in het onderzoek nog geen heel strenge winter meegenomen, los van de correctie naar
graaddagen. Kan Verschoor ook op hele koude dagen de werking van infraroodverwarming
garanderen?
“In Texel hebben we ook woningen uitgerust met infraroodpanelen en daar hebben we wel al strenge
winters meegemaakt. Daar werkt het, omdat de berekening van het vermogen en de isolatie van de
woningen in orde is. Maar slechte isolatie kan wel funest zijn voor infraroodverwarming, denkt hij.
“Het is een ‘dunnere’ warmte, die nu eenmaal meer last lijkt te hebben van tocht of warmtelekken.

Meer over infraroodverwarming
Elektrische verwarming profiteert van trend aardgasloos
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Met infraroodverwarming komen bewoners bedrogen uit
Infraroodverwarming lijdt onder apekool
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