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Nieuwsgierig geworden naar wat REHAU

te bieden heeft? Kom bij ons langs tijdens

de VSK in de Jaarbeurs Utrecht van 17

tlm 20 mei en laat ons je inspireren en

meenemen in de instattatieoptossingen die

wijte bieden hebben.

Je vindt ons in hatf 7 stand 8072. Tot dan!

www.rehau.n[/vsk
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De aansruiting van een woning op het warmtenet kan nogat eens gepaard gaan met het nodige hak-

en breekwerk. Het bedrijf KZ uit Zwol,te bedacht een manierwaarop de aanstuiting biina geen

overtast veroorzaakt. Daarbij komt de in de woning aanwezige gasteiding goed van pas.

I I et is nu wachten op de grote orders, zegt KZ-direc-

lJ t"ul. Hans Siccama. Het bedrijf heeft de optossing nu

I I onn.u..r in tien proef woningen geinstatl'eerd en dit

naar votle tevredenheid. H et zijn voora I d e rijtjeswoningen

van woningcorporaties waar KZ op mikt' Wetende dat in de

warmtetransitie een groot deet de woningen op warmtenet-

ten aangestoten zutten (moeten) worden, gaat hij uit van

honderdduizenden woningen. Duizenden op jaarbasis"'Wij

zijn groot geworden ats leverancier van beugets van gasme-

ters", zegt hij. "Daarvan leveren we er nu zo'n 100'0O0 per

jaar. Maar iedereen ziet aankomen dat deze mark't eindig is

en dus zijn we ons sinds een tijd aan het oriëntéren op

atternatieven."

Bij de aanteg van warmtenetten is draagvtak onder bewo-

ners essentiee[, ziet Sicca ma. Maa r er hoef t maar wein ig te

gebeuren om ervoor te zorgen dat die bewoners de hakken

in het zand zetten. ELke bewoner in een rijtje woningen d-ie

niet mee wil. maakt de business case voor warmtenetten

zwakker. En tegetijk moet de gasnetbeheerder dan voor drie

of vier woningen in een straat de bestaande gasLeiding ope-

rationeeI houden: ook dat is een fLinke kostenpost' Siccama:

"Bij de aansl.uiting op een warmtenet moet je dus zorgen dat

je bewoners zoveel' mogetijk ontziet en ook nog eens op de

kosten let."

De primaire warmtewissetaar, in de meterkast op de plekvan de gasmeter

Geen rommel
En dus kan je maar het best zoveeI mogetijk gebruik maken

van de a[ in de woningen aanwezige I'eidingen, zo is de

gedachte van KZ. Siccama: "Mensen zijn zuinig op hun hou-

ten [ambrisering. Ze witten het tapijt op de trap graag netjes

houden." Probteem is natuurtijk weL dat de warmteteiding oP

straatniveau richting woning komt en dat de cv-keteI in

zeker 80 Procent van de gevatten op zol'der hangt' Voor dat

nr.3lneizozz'rdûf¿

Scan deze 0R-code

v00f een
praktijksituatie van de

renovatieset in een

woning in Groningen.
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probteem zijn door de markt aI wel optossingen bedacht. Zo

gaat de warmteleiding soms, paralteI aan de regenpijp,

tangs de geveI omhoog, om pas daar de woning binnen te

gaan. Siccama: "Dat is inderdaad een optossing, maar wel

duur en niet iedereen vindt dat mooi."

De oplossing waar KZ mee komt is ingenieus:,op de plek van

de oude gasketeI komt nu een secundaire afteverset voor

warmtapwater en cv-water, die KZ warmteketel. heef t

genoemd. De aI aanwezige veiLigheden en drukvat kunnen

in het systeem worden hergebruikt, Het op die ptek ook aan-

wezige stopcontact kan ook hergebruikt worden. Bewoners

kunnen in veeI gevatten hun bestaande thermostaat btijven

gebruiken én de oude radiatoren kunnen gewoon btijven

hangen. Atteen de condensafvoer en de rookgasafvoer en

luchttoevoer hebben in de nieuwe situatie geen nut meer en

zutten worden verwijderd of af gedopt.

Twee warmtew¡ssetaars
ln dit systeem is sprake van twee warmtewissetaars. De

eerste is de officiëte afteverset van het warmtebedrijf. Hierin

komt het warme water uit het warmtenet binnen en via deze

set gaat het afgekoeLde water ook weer terug richting

retourteiding in de straat, ln deze afleverset zit ook de

warmtemeter, nodig voor de f acturering. Achter deze warm-

tewissetaar zit een apart cv-circuit, met eigen systeemwa-

ter. Er zijn ook af leversets waarbij het water uit het warmte-
net door de woningen heen gaat, maar dat levert een risico

op: mocht er een lek in het systeem zitten, dan btijf t het stro-
men. Met een apart woningsysteem stroomt er bij een even-

tueel lek maar tien liter de woning in.

Vanaf deze eerste'primaire' warmtewissetaar, stroomt het

warme cv-water (minimaal. ó5 graden) via de bestaande

gasteiding, naar zotder, waar de secundaire warmtewisse-

taar hangt. ln het gevaI dat er om ruimteverwarming wordt

gevraagd, stroomt het warme cv-water via de bestaande

aanvoerteiding richting de radiatoren. Vervotgens wordt bij

de radiator die het dichtst bij de primaire wissetaar hangt

een kteine retour[eiding naar de primaire wissetaar

gemaakt. Doorgaans is dit de radiator in het toil.et of de

gang, Soms is het de radiator in de woonkamer, in dat gevaI

De secundaire warmtewissetaar, op zolder, op de ptek van de oude gasketel.

wordt de retourteiding aangetegd door de kruipruimte. ln

geen gevaI zaI dit nieuwe stuk retourleiding [anger zijn dan

twee meter, zegt Siccama.

Goed terugkoelen
ln het gevaI dat de bewonerwarmtapwater wiI hebben,

Loopt het cv-circuit tussen de primair en secundaire warm-

tewissetaar iets anders, want dan wordt voor de retour rich-
ting primaire wissetaar de oude cv-retourteiding richting

gasketeI gebruikt. Dat betekent dat eerst warm cv-water

naar de secundaire warmtewissetaar [oopt en vervotgens

afgekoel.d cv-water, via de oude cv-retourleiding, weer

terug naar de primaire wisselaar. Dat betekent dus dat in die

Leiding de stroomrichting precies andersom gaat dan in de

oude situatie met gasketel. Siccama: "Het is dan van betang

dat de warmtewissetaar heel. goed werkt, anders warm je

met het retourwater de woning op via de retourleidingen.

Wij krijgen het voor etkaar om deze temperatuur niet boven

de 25 graden uit te laten komen. Daarmee warmt de woning

eigentijk nauwetijks op."

En kán het eigenLijk wet, cv-water door een gasteiding laten

stromen? Siccama:"Waarom niet? 0f het nou van staaI is of

van koper, voor gas en cv-water worden dezetfde materia-

Len gebruikt. En de diameter is ook nog eens prima

geschikt." r
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il,uiting van een won¡ng op het warmtenet kan nogaI eens gepaard gaan met het nodige hak-

kwerk. Het bedrijf KZ uit Zwolle bedacht een man¡erwaarop de aansluiting bijna geen

t veroorzaakt. Daarbij komt de in de won¡ng aanwez¡ge gasteiding goed van pas.

I I ., is nu wachten op de grote orders, zegt KZ-direc-

l{ teur Hans Siccama, Het bedrijf heeft de optossing nu

I I onn.u..r in tien proef woningen geïnstal.l.eerd en dit

naar votte tevredenheid. Het zijn vooraI de rijtjeswoningen

van woningcorporaties waar KZ op mikt. Wetende dat in de

warmtetransitie een groot deet de woningen op warmtenet-

ten aangestoten zu[en (moeten) worden, gaat hij uit van

honderdduizenden woningen. Duizenden op jaarbasis. "Wij

zijn groot geworden als leveranciervan beugets van gasme-

ters", zegt hij. "Daarvan leveren we er nu zo'n 1 00.000 per

jaar. Maar iedereen ziet aankomen dat deze markt eindig is

en dus zijn we ons sinds een tijd aan het oriënteren op

a [ternatieven."

Bij de aanteg van warmtenetten is draagvtak onder bewo-

ners essentieet, ziet Siccama. Maar er hoef t maar weinig te

gebeuren om ervoor te zorgen dat die bewoners de hakken

in het zand zetten. E[ke bewoner in een rijtje woningen die

niet mee wiI maakt de business case voor warmtenetten

zwakker. En tegel.ijk moet de gasnetbeheerder dan voor drie

of vierwoningen in een straat de bestaande gasl.eiding ope-

rationeeI houden: ook dat is een flinke kostenpost. Siccama:

"Bij de aanstuiting op een warmtenet moet je dus zorgen dat

je bewoners zoveel mogetijk ontziet en ook nog eens op de

kosten [et."
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Geen rommet
En dus kan je maar het best zoveel mogetijk gebruik maken

van de aI in de woningen aanwezige teidingen, zo is de

gedachte van KZ. Siccama: "Mensen zijn zuinig op hun hou-

ten [ambrisering. Ze wil.l.en het tapijt op de trap graag netjes

houden." Probteem is natuurtijk wet dat de warmteteiding op

straatniveau richting woning komt en dat de cv-keteI in

zeker 80 procent van de gevatten op zotder hangt. Voor dat
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Kromos Zwotte

KZ staat voor Kromos Zwolle, een gasmeterfabriek die in

de jaren zeventig werd gestoten. Volgens Hans Siccama

heeft het bedrijf vanuit de historie altijd de focus gehad

op kwatiteitsbewaking en dat komt nu goed van pas. "We

zijn in de wereld van afleversets een nieuwkomer, maar

hebben tegetijkertijd een gedegen reputatie. Termen als

'first in first out' en 'zero defects'zijn bij ons ingebakken."

ln samenwerking met Tiem Zwotte heef t KZ veel mensen

in dienst die een afstand tot de regutiere arbeidsmarkt

hebben.

De primaire warmtewissetaar, in de meterkast op de plek van de gasmeter.
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