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Wilms Den Helder 
 
Algemeen installatie bedrijf    
-WTB – Elektra – Sanitair – Koeling - Airco 
-Eigen showroom Keukens en badkamers 
-Eigen service organisatie 24 uur per dag  
               - 7 dagen in de week - 365 dagen per jaar 
-Sinds 1937 
-Ruim 100 man in dienst 

 



Pieter Jan Duineveld 
Balgweg 4 
1764 KB Breezand Werkzaam bij  
Installatie bedrijf WILMS Den Helder sinds 2013 
 
Studie 
1987  HTS  WTB 
Koudetechniek – Luchttechniek – export – Commerciële techniek etc. 
 
Werk ervaring 
Koeltechniek – luchttechniek – commerciële functies / installatie techniek 
 
Duurzaamheids ervaring 
- Woningen sinds 2007 
- Kantoren sinds 1990 
 
Prive ervaring 
- Sinds 2011 2de woning (nieuwe) 0 op de meter 
- Sinds 2015 eigen woning uit 1906 energie neutraal 
- Houtcv – vacuümbuizen – regelen radiatoren – warmtepomp – domotica 
       stralingspanelen – doorstoom heater – recycledouche  etc etc….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



hete lucht verwarming 



hete lucht verwarming 

Alle voordelen op een rij 

 

- Snel op temperatuur 

- Behaaglijk warm 

-Onopvallende roosters in uw vloer of wand in plaats van een radiator aan de muur 

  Dus iets meer ruimte in de kamer en een strakker uiterlijk 

- Het ontbreken van radiatoren die stofnesten veroorzaken en ruimte in beslag nemen 

- Eenvoudig uit te breiden met koeling (airco) 

- Als je dat niet wilt dan kun je in de zomer het huis ook al iets koeler maken door gewoon buitenlucht  

  rond te blazen (mits buitenlucht lager in temperatuur / nachtverlaging) 

- Uit te breiden met warmtepomp   ? ? ? ? 

- Energiezuinig en stiller door de toepassing van de nieuwste ventilatie en regelingen 

- Prettig voor mensen met gevoelige luchtwegen door de toepassing van een filter.  

  Bijna 100% van de stof uit de lucht wordt gefilterd en een fijnstoffilter is ook mogelijk 

- Te combineren met een cv-ketel, stadsverwarming en een warmtepomp 

 



hete lucht verwarming 
Alle voordelen op een rij 

 

1. De luchtkwaliteit is een redelijk risico. Het systeem is vaak al 5 of 10 jaar oud en meestal worden ze 

niet gereinigd. Ook als er ongedierte in zit, of erger, in sterft dan gaat die lucht lang door het huis en door 

je luchtkanalen in je lichaam voordat het zo gaat stinken dat er een bedrijf komt om het euvel uit te 

zoeken in de luchtverwarming. En dat is het tweede nadeel. 

2. Het onderhoud aan buizen door een gebouw is natuurlijk meer dan een traditioneel 

verwarmingssysteem met leidingen. De kosten van dat onderhoud moet wel meegenomen worden in de 

afweging van een verwarmingssysteem. 

3. Het is ook weer snel koud in huis als de verwarming uit staat. 

4. Kans op tocht door de grote kanalen en beperkingen aan de inblaassnelheid. Dus een goede layout 

van het systeem is essentieel. De woning moet goed luchtdicht zijn omdat de de lucht die verwarmd 

wordt snel kan ontsnappen is het effect van luchtlekken door slordig afgedichte kieren groter dan bij 

radiatoren. 

5. Je ondervangt je koudeval bij muren en ramen en de koudestraling bij gevelopeningen niet. 

6. Meer luchtbeweging door je woning waardoor het stofgehalte in de lucht toeneemt. Dat betekent dus 

veel stofzuigen. 

7. De kanalen boven het plafond zorgen voor lagere plafonds. 

8. Dure vervangingsketels  /  WTW unit 

9. Geluid bij een slechte installatie 

10. Stof in je huis na een zomer het systeem uit gehad te hebben en verbrande stoflucht 

11. Ruimte verwamingsopstelling 

 



Vloer verwarming 
-Werkt met lage temperaturen (gehele vloer werkt als radiator) 

-Traag systeem 

-Niet afdekken van delen 

Laag temp Radiatoren 

-Werkt met hoge temperaturen 

-Snel systeem, heeft stralings verwarming en convectie verwarming 

-Niet afdekken van delen 

Radiatoren 

-Werkt met lage temperaturen 

-Snel systeem, convectie verwarming 

-Niet afdekken van delen 

-Lucht beweging 





hete lucht verwarming    +        ventilatie 

WC 
Keuken 

Douche 



hete lucht verwarming    +        ventilatie 

WC 
Keuken 

Douche 

CV 

Ketel 

G

ei

se

r 

Direct gestook met geiser Indirect gestook met combi ketel 



hete lucht verwarming indirect of direct gestookt 



hete lucht verwarming indirect of direct gestookt 

hete lucht verwarming direct gestookt 
-Gas wordt in de unit gestookt en zorgt direct voor warme lucht 
-Meestal met geiser geplaatst, of boiler, of cv-ketel (alleen tapwater) 

hete lucht verwarming indirect gestookt 
-Gas wordt in een cv/ketel gestookt, deze zorgt voor warmwater 
  Dit warme water gaat door een radiator blok in de luchtverwarmer 
-CV-ketel  voor warm cv water en tapwater 



Eigen keuze 



Eigen keuze 



Energie Armoede 

Mensen kunnen straks wel de huur betalen, maar niet de energie kosten? 

betalingsachterstanden op gas en 

elektra per 1000 inwoners 



Energie Prijzen 

Gas naar €0,70 per m3   Elektra naar € 0,22 per Kwh 



Zonne energie in NL 

380 KJ/cm2

1055,556 Kwh/m2

120,0632 m3 gas per m2

Paneel, 1,6 m2   zou 1,6x 

1000 kwh = 1600 kwh/jaar 

kunnen  

21%  = 335 pw 



Trias Energetica 
Trias energetica   Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

 

De Trias Energetica is een drie-stappenstrategie om een energiezuinig 

ontwerp te maken. Deze strategie is in 1979. Deze drie stappen zijn: 

 

Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; 
bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken. 

 

Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen,  

zoals wind-, water-, en zonne-energie; 

bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel 

 

Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen  

om in de resterende energiebehoefte te voorzien; 
 bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak 

in de vorm van vloerverwarming), of het beperken van leidinglengtes van verwarming- en 

ventilatiesystemen. 



hete lucht verwarming    Tuinenhof 9 Heiloo 
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hete lucht verwarming    +        ventilatie 
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hete lucht verwarming    +        ventilatie 
Wat moet er veranderen…. 

De warmtepomp komt in de plaatst van een ketel 

 

Het indirect gestookte blok – met ketel water op een temperatuur van 

80 tot 60°C De lucht naar de woning wordt verwarmt van 20 tot ca 

55°C  (dT van ca 35 graden) Stel 600 m3 lucht 

 

Het indirect gestookte blok – met warmtepomp water op een 

temperatuur van 60 tot 50°C De lucht naar de woning wordt verwarmt 

van 20 tot ca 45°C (dT van ca 25 graden) luchthoeveelheid  

35/25 x 600 = 840 m3 lucht  (40% extra) 

 

Probleem is dat 60 graden hoog is voor een warmtepomp. 

Iedere graad hoger is ca 3,5 tot 2,5% meer elektra gebruik 

Stel is kan verwarmen met 35 graden, dan scheelt dit  

25x2,5% = 62,5% elektra gebruik    

- een warmtepomp werkt het effectiefst op lage temperaturen 



hete lucht verwarming    +        ventilatie 

Stel, buiten temp -7 graden nodig 5 kw op 35 graden  

Of 5 kw op 55 graden 

 

35 graden: 5/7,28 x 2,73 = 1,88 kw elektra nodig   (cop=5/1,88 = 2,66) 

55 graden: 5/6,74 x 4,28 = 3,17 kw elektra nodig   (cop=5/3,17= 1,58) 

(317-188)/188x100% = 68% meer energie  =  3,4% per graad 



hete lucht verwarming    +        ventilatie 

Stel, buiten temp +7 graden nodig 5 kw op 35 graden  

Of 5 kw op 55 graden 

 

35 graden: 5/9,37 x 2,08 = 1,11 kw elektra nodig   (cop=5/1,11 = 4,50) 

55 graden: 5/8,61 x 3,45 = 2,00 kw elektra nodig   (cop=5/2,00= 2,5) 

(200-111)/111x100% = 80% meer energie  =  4,0% per graad 



Warmtepomp unit 



Vloerverwarming+  ventilatie + kleine airco 

Indirect gestookte unit weg slopen 

Beneden vloerverwarming 

WC 
Keuken 

Douche 

Warmtepomp Lucht/water voor de 

vloerverwarming, slangen door de 

kanalen? 

Kleine  Lucht/lucht /airco 

warmtepomp voor de boven 

ruimtes, of anders  
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Vloerverwarming+  ventilatie + kleine airco 
Wat moet er veranderen…. 

De warmtepomp komt in de plaatst van een ketel 

 

Het indirect gestookte blok – met ketel water op een temperatuur van 

80 tot 60°C De lucht naar de woning wordt verwarmt van 20 tot ca 

55°C  (dT van ca 35 graden) Stel 600 m3 lucht 

 

De verwarming van de vloer BGG kan gebeuren met Ca. 35°C tot  

50°C – met water/warmtepomp die ook takwater maakt stel 8 kw 

 

De rest van de woning met een airco unit van b.v. 4 kw kanaal airco 

lucht/luchtpomp 



Warmtepomp unit 



In huis: 



Balgweg 4 stap 5 



De enige beperking die we 

als mensen hebben is onze 

fantasie…. 

Wat we bedacht hebben, 

hebben we gebouwd… 

Wat ons tegenzat hebben 

we opgelost…. 

 

We hebben de toekomst in 

eigen hand….. 

We zullen moeten delen, 

anders komen ze het wel 

halen….. 

 

Pieter Jan Duineveld  2012 


