
Alles over prefab units 
met warmtepompen
voor woningbouw en renovatie

Prefab units met warmtepompsystemen voor woningbouw zijn een trend.  
Warmtepompleveranciers spelen hiermee in op de behoefte aan kant en klare 
producten. Die is ontstaan door vraag bij installatiebedrijven. Deze white paper, 
met drie delen, gaat in op de warmtepompunit-trend. In deel 1 komt de achtergrond 
van de trend aan de orde; deel 2 geeft een overzicht van het aanbod en in deel 3 
komen deskundigen aan het woord over de beste plek voor units in een woonhuis.
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Deel 1: 

Prefab units met warmtepompen geven 
impuls aan verduurzaming woningen 
Tekst  : Martijn Louws

Fabrikanten, groothandels: allemaal werken ze aan de ontwikkeling van 
prefab verwarmings- en ventilatie-units voor de woningbouw. Logisch, 
stelt Peter Wagener. “Dit biedt kansen. Voor iedereen. De klant krijgt een 
kwalitatief goed, betrouwbaar en goed werkend systeem met weinig kans 
op een storing, en de fabrikanten en groothandels kunnen op hun beurt snel 
en makkelijk een grote markt bedienen, evenals de installateur.” 

Wagener is managing consultant bij adviesbureau Business Development Holland 
(BDH) en (tot eind 2017) voorzitter van de Dutch Heatpump Association (DHPA). 
Hij juicht de opkomst van conceptontwikkeling en systeemintegratie op het 
gebied van warmtepompen en de woningbouw toe. “Enerzijds is het gewoonweg 
een must om de verduurzaming van de woningbouw binnen de door de overheid 
gestelde termijn te kunnen realiseren. Anderzijds zorgen de kant-en-klare units 
ook voor betrouwbare systemen met maximale prestatiezekerheid. Het is niet 
meer zo dat de installateur met een binnendeel, een buitendeel, een boiler en 
nog wat onderdelen bij de klant op locatie komt, en red je er maar mee. Nee, pre-
fab units zijn kant-en-klaar en alle noodzakelijke handelingen zijn zoveel mogelijk 
vooraf en volgens de geldende richtlijnen verricht. Het complete klimaatsysteem 
kan daardoor in de meeste gevallen binnen een dag of dagdeel worden geplaatst 
en aangesloten.” Die snelle en slimme plaatsing is noodzakelijk. “Om de doelstel-
lingen uit het SER Energieakkoord te halen, moeten er de komende zeven jaar wel 
een miljoen warmtepompen worden geplaatst. De beschikbare manuren moeten 
dus efficiënt worden ingezet. Anders redden we dat nooit”, aldus Wagener.

Prefab units van Nathan in voortuinen in de 
Arnhemse wijk Presikhaaf.
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Industrialisering bouw
“De trend is aan het ontstaan”, zegt Coen van de Sande, manager Technology, 
Safety, Environment & Innovation bij branchevereniging NVKL, op zijn beurt. 
De traditionele lokale verwarmingsinstallateur heeft volgens hem moeite de 
ontwikkelingen bij te houden, standaard oplossingen zijn dan de oplossing om 
toch de verduurzamingsslag te kunnen maken. “Maar door alleen een prefab 
unit in een huis te installeren is men er natuurlijk niet. Het begint bij renovatie 
allemaal met goed isoleren van de woning, en dan pas heeft het echt zin om met 
de warmtepompoplossingen aan de slag te gaan.” Van de Sande spreekt over de 
industrialisering van de woningbouw. “Het moet allemaal kostenefficiënt, snelle 
oplossingen die makkelijk zijn te installeren staan centraal. Daarom ontstaan nu 
dit soort constructies, voor vooral renovatieprojecten. Nederland telt namelijk 
7,7 miljoen bestaande woningen waarvan het grootste deel om moet, terwijl er 
jaarlijks slechts 50.000 tot 60.000 nieuwe woningen worden gebouwd.” De prefab 
oplossingen vormen volgens Van de Sande de enige mogelijkheid om de ver-
duurzaming van bestaande woningen aan te jagen. “Nu kost het ombouwen van 
een woning naar een NOM-(nul op de meter) concept en het installeren van een 
nieuwe unit met warmtepomp tussen de 70.000 en 80.000 euro. Dat bedrag moet 
flink zakken naar maximaal 30.000 tot 40.000 euro. Dit kan alleen door vergaan-
de industrialisering van het concept en dat zal op die schaalgrootte vooral door 
grote concerns worden opgepakt. In die fase zitten we nu.” 

Voortouw nemen
Fabrikanten en groothandels nemen het voortouw in die industrialisering. Rudy 
Grevers, consultant bij Alklima, ziet daarbij een duidelijke tweedeling in de markt 
ontstaan. “De landelijk werkende (bouw)partijen en system integrators hebben 
een enorme kennis van geschikte units voor woningbouw- en renovatieprojecten, 
die hoeven wij echt niets te leren. Integendeel, wij sparren juist veel met hen en 
werken zo op gelijkwaardige basis samen bij de ontwikkeling van prefab verwar-
mings- en ventilatie-units.” De lokale, kleine partijen zijn echter in grotere mate 
afhankelijk van de kennis en kunde van een partij als Alklima als het gaat om de 
installatie van duurzame verwarmings- en ventilatiesystemen met een warmte-
pomp. “Dat is ook logisch, er komt nogal wat bij kijken. Niet alleen zijn de technie-
ken nieuw, ook randzaken zoals subsidies, prestatienormen en de korte doorloop-

De aansluitpunten maken de units met plug & play wat het 
werk van installateur vereenvoudigt. 
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tijden vergen veel van de installateurs”, aldus Grevers. Het is de reden dat Alklima 
een prefab concept heeft ontwikkeld, genaamd Wattz. 

Versnelling is nodig 
De transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen krijgt steeds meer 
vorm en het behalen van Nul-op-de-Meter is technisch geen uitdaging meer. Wel 
is bedrijfstak overschrijdende kennisdeling en innovatie een eis geworden, omdat 
de markt als geheel nog ver weg is van de doelstellingen die behaald moeten. 
Grevers weet daarom dat er een versnelling in de markt nodig is. “De behoefte 
aan steeds energiezuiniger woningen wordt groter en groter. Ook de overheid 
stimuleert steeds meer initiatieven om woningen te verduurzamen. Sociale en 
technische innovatie is in de hele bouwkolom noodzakelijk, naast de grote bouw-
bedrijven en installateurs moeten ook de traditionele bouwbedrijven en installa-
teurs nog mee met de nieuwste technieken.” 

Nieuwe technieken
Los van de plug- en playconcepten zullen er ontwikkelingen ontstaan met 
nieuwe technieken die passen bij de uitdagingen, weet Grevers. “Zo hebben wij 
recent een pilot opgestart met individuele CO2-warmtepompen. Deze zijn een 
antwoord op de warmtapwatervraag die steeds meer leidend zal worden in de 
energiezuinige woningbouwprojecten. Op basis van de veldtesten zullen we de 
markt aanvullend informeren en ook deze techniek doorontwikkelen tot plug- en 
playoplossingen.” Technische groothandels op het gebied van verwarming en 
ventilatie mengen zich ook in de wereld van prefab units. Rensa bijvoorbeeld test 
momenteel een oplossing op dit gebied. Veel wil Rick Hammink, hoofd marketing 
en communicatie, er niet over kwijt. Hij zegt alleen dat Rensa de ontwikkelingen 
op de voet volgt en de marktvraag beantwoordt. “Het is niet onze corebusiness 
om onderdelen te assembleren, maar als de behoefte er is in de markt en de 
technisch installateur verlangt ondersteuning, dan kijken wij daar zeker naar. Ook 
in dit geval.”

Prefab units lenen zich goed voor renovatieprojecten.
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Rol van de installateur
Maar wat is dan de rol van de installateur? Is die er nog wel? “Tuurlijk”, zegt Van 
de Sande. “Het onderhoud, de reparaties, de service; het moet allemaal gebeu-
ren. Daar ligt een kans. Maar de traditionele verwarmingsmonteur moet zich 
hiervoor wel verbreden. En dan liggen er echt veel kansen.” Ook Wagener zegt 
dat de installateur te maken krijgt met andere werkzaamheden. “Zijn vak veran-
dert, ontegenzeggelijk. Waar deze voorheen vooral veel van de hydrauliek moest 
weten, gaat het nu en in de toekomst veel meer naar elektrotechniek, regeling en 
warmte. Bovendien willen gebruikers meer en meer een systeem dat verbonden 
is met het internet. Hierdoor wordt informatie over de werking van de unit altijd 
en overal beschikbaar, en wordt trouble shooting op afstand en onderhoud ‘on 
demand’ een standaard optie. Ook daar moet de installateur straks kaas van heb-
ben gegeten. Het voordeel voor hem? Hij zal aan een warmtepomp meer werk 
hebben en er ook meer aan kunnen verdienen.” Daarbij, stelt Wagener, raakt de 
installateur ook snel gewend aan deze hard groeiende techniek. “Het werkt voor 
hem prettig en hij levert een systeem op dat goed functioneert. Daardoor zal ook 
hij sneller iets dergelijks kunnen adviseren aan klanten, waardoor het vliegwiel 
meer op gang komt en de verduurzaming van met name de bestaande woning-
bouw versneld vorm en inhoud krijgt.”
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Deel 2: 

Aanbod aan prefabunits voor  
nieuwbouw en renovatie
Tekst  : redactie Warmtepompen en leveranciers

Nefit: twee totaalconcepten
Nefit bracht dit jaar twee totaalconcepten met een warmte-
pomp voor nul-op-de-meterwoningen op de markt: de Nefit 
Energy Bar (foto rechts), vooral bedoeld voor nieuwbouwpro-
jecten en de Nefit Energy Top (foto boven) voor renovatie. De 
compacte Energy Top heeft de vorm van een omgekeerde 
dakkapel. De unit wordt in zijn geheel van buitenaf, via het dak 
van de woning geplaatst en zwevend van de vloer aan het dak 
bevestigd. Aan de buitenkant van het dak steekt de unit niet 
meer dan 20 centimeter uit. Aan de binnenkant neemt de unit 
vooral ruimte in achter het knieschot. De Energy Top heeft een 
all-electric en een hybride variant. Beide zijn leverbaar met 
de verwarmingscapaciteiten 3, 5, 7 of 9 kW (vermogen bij A7/
W35). 

De Energy Bar is een installatiekolom voor nul-op-de-meterprojecten. De hele ko-
lom kan aan de gevel worden bevestigd, een fundering is niet nodig. De omkas-
ting kan worden geïntegreerd, ingepast in en aangepast aan de nieuwe isolatie-
schil. De installatiekolom kan snel worden geplaatst, en voor het onderhoud zijn 
alle onderdelen van buitenaf bereikbaar. 

Er is een all electric en een hybride variant. De all electric-variant bevat een Nefit 
EnviLine lucht/watersplitwarmtepomp met een vermogen van 3 kW, een wtw-
unit, pv-omvormer, cv-buffervat en een tapwaterboiler. De hybride variant bevat 
een Nefit Pro -Line NxT CW4 hr-ketel, een Nefit VentiLine ventilatiewarmte pomp 
en een pv-omvormer.
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Alklima/Mitsubishi lanceert Electric Wattz plug&play
Om plug & play-oplossingen in de markt te zetten heeft Alklima/Mitsubishi Elec-
tric met Electric Wattz een geheel nieuw label ontwikkeld. Een van de producten 
die onder deze paraplu vallen, is de Wattz-up. Dit is een gepatenteerde dakkap, 
waarmee het bedrijf meer efficiency voor de installateur wil realiseren. Dankzij 
een liftsysteem is een warmtepomp van binnenuit te monteren en te onder-
houden, waarna hij (weer) terug naar zijn plaats wordt getild. Deze constructie 
bespaart volgens de leverancier aanzienlijk op de installatiekosten. Dat geldt ook 
voor de toevoeging van wtw-aansluitingen, condensafvoer en koelleidingen. 
Hiermee kan de installatiesnelheid verhoogd worden. De dakkap is bij elke dak-
helling en zolderhoogte toe te passen. 

Het tweede product van Electric Wattz-label is de 
Wattz-In. Dit is een kant-en-klare, NOM-ready, verwar-
mings-, ventilatie- en tapwatermodule voor nieuwbouw 
en renovatie. De module integreert op een intelligente 
manier verschillende functies. De module heeft een voet-
maat van 60 x 60 cm voor een onopvallende plaatsing in 
bijkeuken, zolder of garage. Afhankelijk van de behoefte 
is de Wattz-In samen te stellen als een ‘Lego’-bouwdoos 
en wordt deze geleverd inclusief leidingwerk en kanalen. 
Het ontwerp is het resultaat van de samenwerking tussen 
Alklima/Mitsubishi Electric (waterpomp), Zehnder (venti-
latie-unit) en ABB (regeltechniek). 
Samengebracht tot één totaalproduct: turn-key sustaina-
bility, easy-installation. De Wattz-In is exclusief verkrijg-
baar bij Alklima/Mitsubishi Electric.

Ambrava: installatieset in een compacte box
De unit die Ambrava dit jaar lanceerde heet Installatieset. In één compacte box 
zijn alle technische componenten van een complete installatie ingebouwd: een 
lucht/waterwarmtepomp, een hydro-unit, een boilervat en een WTW balansventi-
latie-unit. De units zijn speciaal ontwikkeld voor bestaande woningen en kunnen 

aan de gevel, half buiten en half binnen en in het dak 
geplaatst worden. De units worden plug&play op de 
locatie geleverd. Voor de technische hoofdcompo-
nenten maakt Ambrava gebruik van Samsung sys-
temen en ARBM-boilervaten. De vaten zijn, conform 
de wetgeving, door middel van een verwarmingsele-
ment voorzien van legionellabestrijding. Afhankelijk 
van de behoefte aan warm water kunnen boilervaten 
van 150 tot 500 liter in de unit worden opgenomen. 
Er kunnen warmtepompen van 4, 6 en 9 kW in de unit 
worden opgenomen.
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LG Air Solutions: module met eigen componenten
De Energiemodule van LG Air Solutions is voorzien van een boilervat, een balans-
ventilatie-unit, een warmtepomp en een pv-omvormer. Het boilervat heeft een 

inhoud van 200 liter, de toerentalgestuurde luchtwaterwarmte-
pomp heeft een vermogen van 5 kW. De omvormer is voor de 
stroom die wordt opgewekt door 22 LG 300 Wp zonnepanelen. 
Verder is er ook een uitgebreid regel-, bedienings- en energiemo-
nitoringssysteem en een internetgateway, waardoor bediening 
zowel lokaal als op afstand mogelijk is. Alle elementen komen uit 
de stal van LG, op de balansventilatie-unit met warmteterugwin-
ning na. Deze is van Brink. Het gaat hier om de REnovent Excellent 
met een vermogen van maximaal 400 kuub per uur, een elektrisch 
voorverwarmingselement voor de echt koude dagen en een 
bypass voor als het buiten juist erg warm is. Als het wenselijk is, 
bestaat de mogelijkheid om een buffervat in te bouwen. Volgens 
Richard de Waal van LG is het voordeel van de Energiemodule 
dat alle componenten van één leverancier komen, LG. Hierdoor 
kan volgens hem de garantie beter geregeld worden en is er één 
aanspreekpunt voor zaken als ontwerp en onderhoud.

NIBE: vier modellen alles-in-één
De lijn van NIBE-units voor ventilatie, verwarming en warmtapwater omvat vier 
modellen: de F370 en de F470 (met een geadviseerd toepassingsgebied voor 
verwarming tot een vermogen van 3 kW) en de F730 en F750 (met een maximaal 
vermogen van 5 kW). De inverter-gestuurde compressor geeft de F730 en F750 
daarbij ook modulerend vermogen. De F470 en 
de F750 (m.b.v. een accessoire) voorzien ook in 
verwarming van toegevoerde ventilatielucht. 
Hierdoor zijn ze ook toepasbaar als systeem met 
gebalanceerde ventilatie. In combinatie met de 
energiezuinige cv-pomp zorgt de ingebouwde 
warmtepomp (aan/uit of modulerend) ervoor dat 
de SCOP kan oplopen tot 4,5. De ingebouwde 
boiler met een inhoud van 170 of 180 liter heeft 
standaard een ingebouwd elektrisch element 
(met instelbaar maximum vermogen) dat voorziet 
in thermische desinfectie en, indien nodig, onder-
steuning van cv-verwarming. Via een ingebouwde 
regeling is de communicatiemodule NIBE Uplink 
voor online beheer op afstand beschikbaar. 

Met de NIBE Uplink app kan bijvoorbeeld via een 
smartphone of tablet draadloos de ventilatie-
stand worden aangepast. In de regeling zijn ook de functies Smart Grid Ready en 
Smart Price Adaption geïntegreerd.
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Nathan: energiemodules voorzien van  
geselecteerde producten
De energiemodules van Nathan zijn voorzien van ge-
selecteerde technische producten. Het uitgangspunt is 
volgens de leverancier, dat ze van de beste aanbieders 
worden afgenomen voor de best mogelijke performan-
ce, garantie en comfortprestaties. De module wordt 
plug & play gebouwd, tegen de voor- of achtergevel, in 
het dak van de woning, of in de portiekflat geplaatst en 
aangesloten op het afgiftesysteem. Als een totaalpro-
duct van een totaalleverancier kan een ontzorgende 
prestatiegarantie en een langlopend exploitatiecontract 
worden aangeboden.

Factory Zero: compacte geïntegreerde energiemodule
Factory Zero is opgericht door Jan Willem van de Groep, samen met een paar ge-
lijkgestemden die vinden dat de innovatie in de bouw niet snel genoeg gaat. Met 
toeleveranciers wil de voormalige ‘greenspirator’ complete woning-make-overs 
ontwikkelen. Onderweg naar dat ideaal lanceerde hij zijn eerste product: een kli-
maat- en energiemodule, of liever gezegd: de iCEM. Dit is een compacte compleet 
geïntegreerde energiemodule die de woning voorziet van een geconditioneerd 
binnenklimaat (ventilatie en verwarming) en warm tapwater. Deze aanbieding is 
inclusief de levering van door de klant te monteren pv-panelen met omvormer 
(extern te plaatsen). De prestaties van de module en het pv-systeem worden re-
altime gemonitord. De leverancier van de woning, de verhuurder en de bewoner 
hebben afhankelijk van de gekozen opties de mogelijkheid om deze gegevens op 
verschillende aggregatieniveaus uit te lezen.
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Deel 3: 

Wat is de beste plek voor 
warmtepompunit?
Tekst  : Tijdo van de Zee

Waar plaats je de energiemodule? In de voortuin? In de achtertuin, op 
zolder? Hangend aan een van de muren? Welke plekken zijn mogelijk?  
En wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende locaties? Bij LG hebben 
ze een lichte voorkeur voor vóór het huis. Waarom? “Aan de voorkant 
zitten vaak de meeste aansluitingen”, zegt De Waal van LG. “En minder 
lange leidingen is minder kosten.” Erwin Bonis, marketing coördinator 
bij Mitsubishi/Alklima: “En een energiemodule aan de voorkant geeft je 
meteen de mogelijkheid wat extra’s te doen. Zo hadden we een project met 
aanleunwoningen waar we een grote brievenbus bij plaatsten die groot 
genoeg was voor pakketjes met medicijnen.” 

Een nadeel van de voorzijde kan zijn dat de welstandscommissie een project aan 
de voorkant van de woning blokkeert, zegt Maarten Strijdonk, hoofd business de-
velopment bij BAM Wonen. “Als je in een rij woningen ineens bij enkele woningen 
zo’n unit hebt staan. Dan loop je het risico dat dat om esthetische redenen niet 
mag.” Maar dat heeft Peter Centen, technisch directeur van Nathan, nog niet mee-
gemaakt. “De welstandscommissie is juist vaak positief. Omdat onze energiemo-
dules een afdakje bieden en verlichting. En omdat wij projecten niet versnipperd 
oppakken, maar hele rijen woningen ineens.” 

Weinig leidingwerk verleggen 
Achter het huis dan? Ja, zegt Strijdonk, dat is een goede optie, want hij heeft 
juist de ervaring dat de meeste aansluitingen aan de achterkant van een woning 
zitten. “In ieder geval de keuken en de badkamer. Dus hoef je relatief weinig lei-
dingen te verleggen.” En de achterkant heeft sowieso de voorkeur als de woning 
aan de voorkant geen tuin heeft. “En je kunt de module in de achtertuin mooi 
combineren met een schuurtje, zoals we in Heerhugowaard gedaan hebben”, 

De inbouw van een Nefit Energy Top.
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oppert Bonis. Probleem is wel dat een service- en onderhoudsmonteur altijd eerst 
moet aanbellen en door het huis heen moet om in de achtertuin te komen, zegt 
Centen. “En ze nemen erg veel ruimte in, terwijl de tuintjes vaak al zo klein zijn”, 
voegt Michiel Voskuil, productmanager bij Nefit, daaraan toe. 
De businesscase bij energiemodules is flinterdun, zo is algemeen bekend. Het 
gaat er dus om zo kostenefficiënt mogelijk te werken, maar ondertussen niet te 
vergeten dat de module tientallen jaren mee moet, omdat hij dan pas is terug-
verdiend. Onverwachte bijkomende kosten zijn dan echte tegenvallers, zegt De 
Waal. Energiemodules zijn ruim over de vijfhonderd kilo en dergelijke gevaartes 
kunnen niet zomaar ongefundeerd geplaatst worden. “Dus heb je een fundering 
nodig.” Dat heeft ook Strijdonk ervaren. “In het westen en noorden is vaak sprake 
van kleigrond. Daar heb je een fundering nodig. In het zuiden en oosten kunnen 
de modules makkelijker zo op de zandgrond worden geplaatst.”  

Aan huis verankerd 
Voor De Waal heeft het verzakkingsgevaar ertoe geleid dat het bedrijf onderzoekt 
in hoeverre de energiemodule aan het huis verankerd kan worden, zodat de last 
grotendeels gedragen kan worden door het huis zelf. Dat concept hebben ze 
bij Nefit verder uitgewerkt, zegt productmanager Voskuil: “De Energy Bar, die in 
hybride en all electric variant te krijgen is, hebben wij ontwikkeld na gesprekken 
met bewoners en corporaties. Wij concludeerden dat er een vergaande integra-
tie met de schil gewenst is. Onze module wordt bevestigd aan de zoldervloer, 
de vloer van de eerste verdieping en de vloer van de begane grond. Dat is heel 
stevig en het geeft de mogelijkheid om de leidingen meteen op de verdieping te 
hebben waar ze horen.” De Energy Bar, waarbij de componenten gestapeld zijn, is 
verzonken in de schil, en omdat die schil ruim 20 centimeter dik is, steekt er nog 
maar een halve meter van de energiemodule naar buiten. Eind mei worden de 
eerste twee prototypes tentoongesteld in de eigen productiehal in Deventer. 
Het Nefit-concept kan qua esthetiek rekenen op waardering van concullega’s. 
Maar er is twijfel. Strijdonk heeft het Nefit-concept niet bestudeerd, maar heeft 
in zijn algemeenheid het volgende te zeggen over een ophangconcept: “Dit is 
bij bestaande bouw niet altijd mogelijk, in verband met de krachten en conditie 
van de bestaande constructie van de woning. Dit nog in combinatie met nieuwe 
gevels, die ook al flink qua gewicht zijn.” 

Het kan ook heel exotisch: een warmtepomp ver-
werkt in het balkon bij het project Growing Green 
van Smits Vastgoed met apparatuur van Alklima/
Mitsubishi Electric.
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Beheer en onderhoud 
In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat bij units aan de voor- of achterzij-
de van de woning, al dan niet geïntegreerd in de schil, het beheer en onderhoud 
wat eenvoudiger is dan bij oplossingen binnen in het huis. En dat je geen last 
hebt met geluidshinder van de warmtepompcompressor. 

Maar daar zijn de eerste oplossingen ook al op bedacht. Neem het nieuwe sys-
teem van Mitsubishi/Alklima, de Watzz-in. De leverancier vergelijkt het concept 
zelf met Lego; je kunt verschillende configuraties kiezen, al naar gelang de be-
hoefte. Ook is de module te installeren in verschillende ruimtes, zoals de bijkeu-
ken, garage of zolder. Die laatste plek is vaak een logische, zegt Bonis van Alklima, 
“want daar zit vaak ook de cv-ketel al”. “De compressor van de warmtepomp zit 
dan in een soort schoorsteen buiten het dak, waardoor geluidsoverlast beperkt 
blijft. En om service en onderhoud te vereenvoudigen, kan de schoorsteen met 
een liftsysteem door het dak naar de zolder zakken, waardoor de monteur er 
goed bij kan. En dat is wel wat eenvoudiger dan met een tuigje aan het dak op.” 
Ook Nefit heeft een handige dakoplossing bedacht, de Energy Top. “Dat is een 
soort omgekeerde dakkapel”, zegt Voskuil. “Het eventuele probleem van de 
bereikbaarheid voor service en onderhoud hebben we opgelost door een luikje 
achter het knieschot. Daar kan de monteur dus makkelijk bij.” De boiler staat in 
het concept van Nefit los op zolder. Voskuil geeft toe dat bij oudere woningen 
met houten vloeren dit wel eens een probleem kan zijn. “Dan is versteviging met 
extra balken wel mogelijk”, voegt hij er aan toe. 

Op zolder
“Oplossingen op zolder zijn meestal vooral geschikt voor nieuwbouw en bij parti-
culiere woningen”, zegt Strijdonk van BAM. “Bij corporatiewoningen zit je met on-
derhoudscontracten en moet je dus telkens de bewoners lastig vallen. Installatie 
bij oudbouw is ook lastig, omdat je dan al die zware apparatuur naar boven moet 
tillen. Als wij een module op zolder plaatsen, dan doen wij dat bij nieuwbouw 
voordat het dak er op gaat.” 

Een illustratie van de in de isolatieschil verzonken 
energiemodule van Nefit: de Energy Bar.
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Centen voegt daar nog aan toe: “Bij modules op zolder of het dak mis je vaak de 
mogelijkheid om nog een dakraam te plaatsen, en vooral moet je inleveren op 
het aantal pv-panelen op het dak. Het scheelt al snel een stuk of zes panelen.” 
Wat Centen aan de discussie opvalt, is dat er vooral gesproken wordt over een 
concept met een lucht/waterwarmtepomp, terwijl een warmtepomp op basis 
van een bodemsysteem veel efficiënter is en de helft kleiner. Bovendien hoeft 
de warmtewisselaar niet buiten te staan. “De water/waterwarmtepomp wint het 
met gemak van de lucht/waterwarmtepomp. Maar voor de installatie heb je wel 
je vakpapieren nodig, de BRL 6000-21, en wie die niet heeft, grijpt al snel naar de 
lucht/waterwarmtepomp. Als je de water/waterwarmtepomp ook meeneemt, 
krijg je een heel ander verhaal.”
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