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Agenda 
19.30 Opening en welkom door Anne-Marie Spierings 
19.40 Wat is waterzijdig inregelen en hoe doe je dat door 
John van Echtelt 

 
20.45 Pauze 
 

21.00 Discussie: Hoe kunnen we waterzijdig inregelen 
meer toepassing geven 
21.30 Afsluiting en borrel 









Onderwerpen 
• Je eigen huis beter leren kennen 

• Over verwarmen en cv-ketels 

• Waterzijdig inregelen 

• Wat is het 

• Hoe doe je dat 

• Wat levert het op? 

• Wat kunt u nog meer doen? 



Hoe goed ken jij je eigen huis? 

Muren 

Ramen 

Deuren 

Dak CV-installatie 

Elektriciteit 

Waterleiding 

Ventilatie 

Vloer Riolering 





Energie besparen kun je leren!! 

Eco-positief 



Relax: We zijn nog erg jong! 

4.800.000.000 jaar 

200.000 jaar (0,004%) 

‘baby van 30 uur’ 



Je CV installatie leren kennen 
1. Hoe verwarmen jullie je huis? 

 

2. Hoeveel radiatoren staan er in je huis? 

 

3. Draai je radiatorkranen vaak open en dicht? 

 

4. Verander je de ingestelde thermostaat temperatuur vaak? 

 

5. Hoe vaak wordt de CV installatie onderhouden? 



Over verwarmen en ketels 



CV installatie 

CV-ketel 

douche/bad 

 
koud  
water 

 

 
warm 
water 

 

    radiatoren      



Over verwarmen 
• Direct (stralingswarmte) of indirect (kachel of radiator 

verwarmt de lucht en warme lucht verwarmt de ruimte) 

• Vormen van verwarmen: 
• Open haard 

• Hout/pellet kachel 

• Elektrische/gas kachel 

• Warmtepomp  

• Zonneboiler 

• Infrarood panelen 

• Centrale verwarming 



Type cv-ketels 
• Solo cv-ketel 

zorgt alleen voor de centrale verwarming. Er 
is een losse boiler of geiser voor warm water 

 

• Combiketel 

cv-ketel en boiler in één systeem 



Soorten cv-ketels 
• Conventionele verwarmingsketel 

rendement maximaal 80%, wordt in Nederland niet meer verkocht 

• Vr (Verbeterd rendement)-ketel 

Zet circa 90% van de energie om in nuttige warmte. Wordt alleen voor 
gekozen als er geen plek is voor afvoer van condenswater. 

• HR (Hoog rendement)-ketel 

Meest populaire cv-ketel. Haalt rendement van meer dan 100%. Ketel 
hergebruikt waterdamp om water in de ketel te verwarmen.  

• HRe (Hoog Rendement elektriciteit)-ketel 

De HRe-ketel is een kleine energiecentrale die uw huis verwarmt, warm 
water levert én elektriciteit opwekt.  



Waardoor hoog rendement? 
1. De brander 

verwarmt het 
CV water 

2. Rookgassen 
passeren de 
retourleiding 



Waterzijdig inregelen 
Wat is dat? 



80°C 

70°C 



80°C 

40°C 

60°C 

48°C 



Waterzijdig inregelen 
Het beter instellen van de waterdoorstroming 

• leidt tot betere warmteafgifte en… 

• betere warmteverdeling tussen radiatoren 

• een besparing van 10 – 20 % op je gasverbruik en  

• het wooncomfort verbetert 

 

• Radiatoren zijn meestal (90%) niet goed afgesteld 

• Wordt niet actief aangeboden bij CV installaties en onderhoud 
(slechts bij 10% van installaties) 



Waterzijdig inregelen 
• Optimaliseren temperatuurverschil (van aanvoerleiding naar 

radiator en de leiding die water retourneert naar cv-ketel)  

• Ideale verhouding retour- en aanvoerleidingtemperatuur: 0,8 
Bijv. 60 graden aanvoer en 48 graden retour (48/60 = 0,8).  

• Het regelen van waterstroom: 

• voetventiel onderaan radiator (in de afvoerleiding) verstellen  

• waterstroom verkleinen of vergroten (onder radiatorknop)  

• Hoe verder je het voetventiel dichtdraait (en je de radiator 
afknijpt) hoe groter het temperatuurverschil wordt. 



Methodes waterzijdig inregelen 
• Temperatuurmethode: 

meten aanvoer- en retourtemperatuur van een 
radiator (doe-het-zelfmethode) 

 
• Vóórinstelmethode: 

instelling via leidingnetberekening, karakteristieken 
radiatoren en inregelvoorzieningen bepaald (experts) 

 
• Ultrasoon methode: 

doorstroomvolume wordt met geavanceerde 
apparatuur gemeten. Leidt tot nauwkeurige 
instellingen (installateur) 

 
Bron: https://cv-inregelen.nl/waterzijdig-inregelen 
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Waterzijdig inregelen 
Hoe doe je dat? 



Wanneer inregelen 
• Bij nieuwbouw woning 

• Bij onderhoudsbeurt 

• Bij vervangen van CV installatie 

• Zodra je doorhebt dat het wooncomfort en geld oplevert 

• Bij voorkeur in  een wintersituatie 



Wat levert het op? 



Wat levert het op? 
• Energieverbruik daalt met 10% en soms wel 20%  

• Wooncomfort: minder temperatuurverschillen/tocht 

• Signaleren van eventuele installatiefouten 



Wat levert het op? 
Afhankelijk van:  

• Type woning, bouwjaar/isolatie, oppervlakte  

• CV installatie (type, leeftijd, onderhoud, instellingen) 

• Aantal radiatoren 

• Uw eigen stookgedrag 

• De gasprijs 

• En natuurlijk het weer… 

Rekenvoorbeeld: 
Totaal gasverbruik        1.850   m3 

Gas voor verwarmen 76,1  % van totaal* 

       1.408   m3 

Besparingspercentage 10  % 

Besparing op gas            141   m3 

Gasprijs  €       0,70  

Besparing  €    98,53   per jaar 



Wat kunt u nog meer doen? 



Wat kunt u nog meer doen? 
Radiatorfolie 

CV leidingen  
isoleren 

Radiatorventilator 



• Vermogen wordt uitgedrukt in watts (W) of kilowatts (kW) 
• Bereken totaal benodigd vermogen radiatoren 
• Opslag voor koud weer (bijv. 10%) 
• Levert besparing van nogmaals 10-25% op 
• Stroomverbruik CV-ketel neemt ook af 
 
Vergelijk het met het optrekken van een auto:  
• Met plankgas zit je snel op 120 km/u  
• Met rustig wegrijden duurt het langer totdat je 120 km/u gaat 
• Maar met rustig wegrijden verbruik je veel minder brandstof!! 

Vermogen CV-ketel verlagen 



Type radiatoren 
Typenummer: 

• 1e cijfer: aantal platen 

• 2e cijfer: aantal convectoren 

Hoger typenummer  hogere warmteafgifte (vermogen in Watts) 



Rekenvoorbeeld 
Verdieping Omschrijving ruimte Ruimte °C Type Lengte* Hoogte* Liters/uur Vermogen

BG Woonkamer - radiator 18             11     3.000    600        117           2.701         

BG Woonkamer - convectorput 21             110   2.500    110        152           2.739         

BG Hal 15             11     1.000    500        34             896            

1 Badkamer - decoradiator 21             10     600       2.070     69             1.591         

1 Slaapkamer - ouders 18             10     2.700    500        71             1.786         

1 Slaapkamer - naam 18             11     1.600    500        54             1.407         

1 Slaapkamer - naam 18             21     1.000    500        48             1.236         

2 Slaapkamer - naam 18             21     1.400    500        67             1.589         

BG Kantoor 21             21     1.400    500        66             1.589         

-             

Totaal 678           15.534      

Marge winterperiode 10% 1.553         

Benodigd CV-vermogen 17.087      

* lengte en hoogte in mm



Wat kunt u nog meer doen? 
1. Water CV installatie reinigen en schoon houden 

2. Microbellen uit water van CV installatie halen 

3. Warmteverlies van uw huis berekenen 

4. Huisscan/persoonlijk advies 

 



4 februari 2019 

Discussie: 
Hoe kunnen we waterzijdig 

inregelen meer toepassing geven? 





Flipover teksten 
• Vind je het belangrijk? 
• Hoe maak ik hier een product van? 

• Andere woorden gebruiken 
• Tastbaar 
• Garantie/no cure no pay 
• Resultaten meten 

• “Zuinig” (energiearmoede) 
• Vertrouwde adviseur 
• Achtergrond geluid ,“Ouwehoeren”, olievlek 
• Financieel behapbaar 

• Onderhoudscontract 
• Subsidie/voucher 

• Regelgeving: Bouwbesluit 
• Energielabel 
• ISO/NEN-normen 



 



MinderGas 



 



Waarom gebeurt het (nog) niet  
Bewoners: 
• Verdiepen zich niet in hoe hun CV werkt 
• Kiezen CV installatie op basis van lage aanschaf- en installatieprijs 
• Kennen waterzijdig inregelen niet en vragen er dus niet om 
• Zijn niet geïnteresseerd niet duurzaam gebruik 
• Zijn zich niet bewust van slimme bespaarmogelijkheden 
 
Installateurs: 
• Deden dit vroeger wel bij installeren nieuwe ketel 
• Bieden dit tegenwoordig vaak niet meer spontaan aan 
• Is bang om als ‘te duur’ te worden gezien 
• Heeft soms de expertise en/of de hulpmiddelen niet 



 

Verdeling N-Brabant 100% 0,0% 3,5% 9,2% 19,9% 43,1% 19,6% 4,1% 0,6% 0,0%

Noord-Brabant/NL 14,4% 6,9% 9,7% 8,9% 12,2% 16,4% 19,0% 19,9% 15,2% 2,0%

Nederland 120              m²

Noord-Brabant 130              m²

Gemiddelde woonoppervlakte



Handige links 
www.cv-inregelen.nl/waterzijdig-inregelen 
www.zelfenergiebesparen.nl/gas-besparen/ 
www.energie-minderen.nl/public/met-een-lager-cv-vermogen-gas-
besparen/ 
www.mindergas.nl/home 
www.energieweverij.nl/nieuws/nieuws/62/ketelchallenge 
www.veldhovenduurzaam.nl/pagina/cv-advies 

 

John van Echtelt 
E: john@debuurtenergiecoach.nl 
M: 06-108 500 96 
www.debuurtenergiecoach.nl 
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Dank voor uw aandacht! 


