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Warmtepompen & comfort

Focus deze presentatie: 

THERMISCH COMFORT & 

AFGIFTESYSTEMEN



First things first!
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Zo maar een voorbeeld
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Nog een voorbeeld
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• Woning DGMR-collega Bas Hasselaar

• Afgiftesysteem: vloer/wand-verwarming 

(mbv klimaatmatten, oppervlakte activering)

• Natuurlijke ventilatie met wtw in retourlucht

• Opwekking: lucht/water warmtepomp

• Ontworpen als èn-èn woning…



Factoren die de thermische behaaglijkheid beinvloeden
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‘s winters is m.n. de 

stralingstemperatuur van belang; 

circa 35-50% van de warmte 

overdracht vindt dan plaats via 

warmtestraling (vergelijk: via 

verdamping is dit hooguit 5%)



BENG, energietransitie & EPBD (Energy of Building Performance Directive)
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• REHVA suggestie: ‘Ensure high indoor 

environmental quality and energy efficiency 

at the same time’

• Finale versie EPBD document: ‘Measures to 

improve the energy performance of buildings 

should take into account climatic and local 

conditions as well as indoor climate 

environment and cost-effectiveness.’



Voorstel

Laten we STOPPEN met overfocus op energieprestatie en praten in termen van:

Wat we nodig hebben is:
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of ‘GENG’ Gebouwen



LTV, afgiftesystemen 
& comfortbeleving: 

wat weten we?



Onderzoek Ecolonia, Alphen a/d Rijn (de Vries, midden jaren 90)
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Ondertussen bij de Oosterburen….

11

‘Strahlungsheizung ist das dem Menschen      

angenehmste Heizprinzip‘

‘Strahlung erwärmt nicht die Luft, sondern die 

Oberflächen der Wände, Decken| usw. Und trockene 

Oberflächen und Materialien können nicht schimmeln.‘ 

‘Durch gleichmäßig temperierte Oberflächen wird eine 

Ursache für Luftströmungen beseitigt und 

Staubaufwirbelungen bleiben aus.‘

‘Die Luft kann kühler bleiben: niedriger 

innenraumlufttemperatur spart Heizenergie.‘



Onderzoek Cauberg Huygen & bba binnenmilieu (1998)
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Onderzoek Cauberg Huygen & bba binnenmilieu (1998)
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Onderzoek Cauberg Huygen & bba binnenmilieu (1998)
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Meta-onderzoek UC Berkeley (Karmann, Schiavon & Bauman, 2017)
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Eindconclusie: ‘Er zijn aanwijzingen dat systemen die met 

warmtestraling werken comfortabeler zijn dan all-air systemen’



Woonbelevingsonderzoek WONO ism bba (2019): tevredenheid
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Idem: spontaan gemelde positieve aspecten
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14%



Conclusies



Take home messages
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• Toepassing warmtepompen met LTV biedt kansen, 

juist ook als het om thermisch comfort gaat

• Ga je voor kwaliteit, kies dan voor scheiding van de 

functies ‘luchttoevoer ‘ en ‘temperatuurbeheersing‘‘

• En installeer een afgiftesysteem dat werkt met

stralingswarmte


