
 4� ������	��
������������������������������

 14 Golfplaatfabriek kiest voor Bosch UT-L 24 

 18 Hybride oplossing in voormalige gasfabriek

 22 Terugblik op VSK 2018

Doekle Terpstra (UNETO-VNI): 
‘De installatiesector wordt  

spelbepaler. En hybride is een 
belangrijke troef.’
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All-electric oplossing voor 
luxe nieuwbouwvilla’s in Houten
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De Tien van Houten bestaat uit tien luxe, nieuwbouwvilla’s met een totale inhoud tot wel 790 m3.  
De woningen aan het Singelpark Castellum in Houten zijn voorzien van alle comfort. Ze hebben  
onder meer vijf slaapkamers en twee luxe badkamers. Het gasloze woningbouwproject werd eind  
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De Tien van Houten is een project van  
Samen Thuis Vastgoedontwikkeling en 
(��
����[	������"����))�����&�"������� 
en advies werden verzorgd door JongZeeuw 
architecten en adviseurs. Het project werd 
gerealiseerd door Reuvers Bouw en Holl 
$�������������:���)&�

Nauwe samenwerking
‘De opdracht was duidelijk’, zegt Peter Holl 
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gasloze, energieneutrale luxe villa’s. Bij 
nieuwbouwprojecten is het belangrijk dat 
���:��������%
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fabrikant al vanaf de eerste fase samen op 
gaan om tot een optimale installatieoplossing 
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onderlinge afstemming en steeds weer  
met elkaar meedenken’.

Warmte én warmwatercomfort
^%
�������������%��O	���
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architecten en adviseurs beaamt dat. 
‘Uiteraard stond optimale isolatie voorop. 
Verder werd in het ontwerp gekozen voor 
F��)���������������	�<	���������%��
badkamers. Vloerverwarming was ook een 
belangrijk verkoopargument richting de 
kopers. We hebben met alle partijen con-
structief samengewerkt om alle berekenin-
gen, werkzaamheden en verantwoordelijk-
heden nauwkeurig op elkaar af te stemmen. 

���������� 
EnviLine 
all-electric  
split warmte-
pomp (7kW)  
is de basis van 
het systeem’

‘ 32 PV-panelen (320 Wp)  
zorgen voor alle benodigde  
elektriciteit in huis’
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‘ Vanwege de 
extra grote 
vraag naar 
warmwater-
comfort is ge-
kozen voor het 
�����	
�������
zonneboiler- 
systeem’

Hierbij zijn ook de experts van fabrikant  
�����[	��:��������:	
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te delen en gezamenlijk tot het beste 
installatieconcept te komen.’

EnviLine warmtepomp
De keuze viel op een combinatie van duur-
�����������������	��	������&�]���������
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pomp (7kW) met een 300 liter boiler is de 
basis van het systeem’, zegt Joris Holl, van 
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de buitenlucht. Zelfs bij een buitentempera-
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voor aangename topkoeling. Voor het 
Nederlandse klimaat is dit dus een ideale, 
uiterst energiezuinige en volledig elektrische 
oplossing.’

Buitenunits uit het zicht
���������������
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binnen hun klasse uitzonderlijk stil. ‘We 
hebben ze hier op de platte dakdelen 
�����������
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eigen draagconstructie dus die ook eventuele 
trillingen dempt en resonantie voorkomt. De 
buitenunits staan hier overigens nagenoeg 
uit het zicht, want de villa’s zijn hier in een 
maanvorm naast elkaar gebouwd.’

SolarLine zonneboilersysteem
De villa’s hebben elk twee ruime badkamers 
�������������%�������		�%	��:�&�]"�����
voldoen aan de extra grote vraag naar 
����������	�<	��������)	����
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SolarLine zonneboilersysteem’, vervolgt 
O	����'	��&�]"��:���%�)�:��������������
zonnecollectoren geplaatst en in de installa-
tieruimte een extra 120 liter voorraadboiler. 
Met zonlicht verwarmen de collectoren via 
een gesloten circuit het boilerwater. Via de 
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warme water aan douche, bad of keuken 
geleverd. Alleen op dagen met weinig 
�	����:����������%����
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Zonnestroom
32 PV-panelen (per stuk 320 Wattpiek) 
zorgen per villa voor alle elektriciteit die 
�	%���������:����A��	��%����
������������-
pomp te laten draaien. ‘Daarmee is een 
100% energieneutrale oplossing gereali-
����%��������������%��O	��&�]'���:��<�����	��
bijgedragen dat de kopers een zogenaamde 
groene hypotheek van 106% van de aan-
schafwaarde konden afsluiten. Daarnaast 
:������%��)	�����
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energievoordeel. Belangrijk in dit soort 
projecten met nieuwe, duurzame technologie 
is heldere voorlichting aan kopers. Bij 
lagetemperatuur vloerverwarming, een 
warmtepomp in plaats van een cv-ketel en 
elektrisch koken moet je goed weten hoe  
het werkt. Pas dan ervaar je het optimale 
comfort en gemak. Daarom zijn er voor-
���:������
	�%�����	���������%&����'	���
$�������������:���)����)�������:��%���� 
A4 met de belangrijkste ins en outs.’

Kwaliteit en installatiegemak
De ervaringen van Joris Holl en zijn monteurs 
����������������	����������������)��%&�
‘De kwaliteit en het installatiegemak zijn 
groot en ook dit is weer een onderhouds-
����������������	��	�����&����%������:������ 
��������)������%�������#���������
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������:����������	��������������������
gevolgd. Het goed inregelen van een warmte-
pompinstallatie is echt nauwkeurig werk. 
Kennis op elektrotechnisch vlak wordt voor 
ons als installateur steeds meer een vereiste. 
}��������������������������������
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namelijk steeds meer in elkaar samen.’
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systeem in combinatie met  
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