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Je huis verwarmen

zonder gas? Dat kan

ook met infrarood.

De voordelen zijn legio,

en toch staat deze

manier van verwarmen

nog in de kinderschoe-

nen. ,,Het is even

wennen, maar het

bevalt prima. Het is

alsof binnen de zon

schijnt.’’
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R
adjen Sanggam uit Leeuwar-

den begrijpt niet waarom maar

zo weinig mensen weten van

infraroodverwarming, of er zo

kritisch over zijn. Op feestjes krijgt hij te

horen dat het wel enorm hoog in de ener-

giekosten zal zijn, en dat de warmte min-

der prettig zou zijn omdat infrarood niet

de lucht maar jou direct verwarmt. Zelf

weet hij beter. Hij en zijn vrouw lieten

door het hele huis - een jaren 70 hoekwo-

ning - vloerverwarming op infrarood

plaatsen. ,,We gebruiken nu 70 procent

minder gas, en de warmte is heerlijk.

Alsof de zon schijnt in huis, maar dan

vanuit de vloer’’, zegt hij.

Overigens was het in zijn geval ook een

gesprek op een feestje dat hem juist op

het idee bracht van infraroodverwarming.

,,Ik vertelde een kameraad dat wij in ons

nieuwe huis gasloos wilden. Dat is de

toekomst tenslotte, en beter voor het

milieu. De gasprijzen zijn bovendien hoog,

en naar verwachting zullen die de komen-

de jaren stijgen.’’ Zijn kennis wist te vertel-

len dat infraroodverwarming in bedrijfs-

gebouwen een goed alternatief is en

bracht hem in contact met de Duurzame

Energy Company (Duenco) in Heeren-

veen. Na een adviesgesprek was hij en-

thousiast. ,,Ik wilde graag vloerverwar-

ming, ik heb altijd koude voeten. Infra-

roodverwarming op de vloer breng je aan

met folie, dat is makkelijker en flink voor-

deliger dan vloerverwarming via de cv

met slangen onder de vloer.’’

Het is wel handig om de installatie van

de infraroodvloerverwarming te combine-

ren met het moment dat je een nieuwe

vloer koopt, stelt hij, al gaat dat op voor de

aanleg van elke vorm van vloerverwar-

ming. ,,De installatie van de ondervloeren

en de folie waarin de infraroodverwar-

ming zit verwerkt, kostte maar een halve

dag. Diezelfde avond zijn wij begonnen

met het leggen van het laminaat, de vol-

gende dag was alles klaar.’’

HEEL SNEL VERWARMEN

Sanggam legde de vloerverwarming door

het hele huis, ook in de slaapkamers, en

elk vertrek kreeg een eigen thermostaat.

De woonkamer is zelfs uitgerust met twee

warmteregelaars. ,,Dat is fijn, want je

gebruikt vaak maar een deel van de

woonkamer, of van het huis. Op deze

manier kun je heel specifiek een bepaalde

ruimte verwarmen, terwijl de ongebruikte

kamers niet verwarmd hoeven te wor-

den.’’ Dat gaat bovendien heel snel, merkt

hij. ,,In 20 minuten is de verwarming op

de ingestelde temperatuur, dat duurt bij

vloerverwarming via de cv veel langer.’’

Met de energierekening valt het onder-

tussen mee, vindt hij. ,,In het begin lieten

we per ongeluk de infraroodverwarming

aan staan in ruimtes die we niet gebruik-

ten. Doe je dat niet, dan scheelt dat veel

verbruik.’’ Ook merkt hij een groot ver-

schil in verbruik in het deel van de woon-

kamer waar de vloer nog niet is geïso-

leerd. ,,In de aanbouw is de vloer voorzien

van isolatie, dat scheelt een stuk.’’ Op

termijn verwacht Sanggam veel te bespa-

ren. Hij liet ook - extra, dus niet alleen

voor de elektrische apparaten in huis
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maar ook voor de verwarming - zonnepa-

nelen aanleggen op het dak. ,,Als die in-

vestering over zo’n vijf jaar is terugver-

diend, wekken we de energie op voor de

verwarming.’’ Alleen voor het warme

water is Sanggam nu nog afhankelijk van

gas. ,,Een elektrische boiler is misschien

een optie, daar kijken we nog naar.’’

Peter van der Wal van Duenco herkent

dat punt van het warme water. Maar ook

daar zijn steeds meer oplossingen voor,

meent de duurzame energie-adviseur. ,,De

overstap van gas- naar infraroodverwar-

ming wint terrein. Bedrijven maakten er

al langer gebruik van, maar ook steeds

meer mensen kiezen ervoor om hun

woonhuis met infraroodstraling te ver-

warmen. Maar daarmee heb je nog geen

oplossing voor warm water.’’

ZONNEPANELEN EN BUFFERTANKS

Volgens Van der Wal bieden buffertanks

een goede oplossing daarvoor, zeker in

combinatie met zonnepanelen. ,,Die slaan

warmte op zodat je het later kunt gebrui-

ken voor de verwarming of voor warm

tapwater. De combinatie van infrarood-

verwarming, zonnepanelen en zo’n buf-

fervat maakt het systeem compleet.’’

Voor zonnepanelen en deels ook voor

een buffervat kun je subsidie aanvragen

in het kader van de energietransitie van

fossiel naar duurzaam. Voor infraroodver-

warming geldt dat echter (nog) niet, en

dat verklaart ook deels de onbekendheid

van het systeem, denkt Van der Wal. ,,Het

is een beetje een ondergeschoven kindje,

en dat is niet terecht. Op warmtepompen,

al dan niet hybride, krijg je subsidie, dus

daar is meer aandacht voor. Terwijl infra-

roodverwarming zeker zo’n goed alterna-

tief is en soms zelfs zonder subsidie voor-

deliger uitpakt dan een warmtepomp.’’

Aandachtspunten zijn er ook, erkent hij.

Zo is het - zeker als je je hele huis ermee

verwarmt - meestal nodig om de groepen-

kast uit te breiden. Met een niet al te

ingewikkelde rekensom kom je erachter

hoeveel wand- of plafondpanelen of

matten vloerfolie je nodig hebt om de

ruimte te verwarmen. Infrarood bestaat

in verschillende wattages, maar per

groep geldt ook een maximum aantal

watt. Ook het isoleren van bepaalde de-

len van het huis kan de moeite lonen, om

niet te veel energie te verliezen. Maar dat

geldt uiteraard voor alle soorten van

verwarming.

Van der Wal merkt dat langzaamaan

meer mensen kiezen voor infraroodver-

warming, en verwacht dat dat aantal zal

groeien. ,,Het is even wennen. Het werkt

met straling en verwarmt mensen en

objecten, niet de lucht in de ruimte. Maar

dat betekent niet dat het ineens koud is

als je uit de straling stapt.’’

VOORDELIG IN AANSCHAF

In aanschaf zijn infraroodoplossingen

voordeliger dan cv-oplossingen. Een

nieuw huis, een kapotte cv-ketel of een

nieuwe vloer kan een mooi moment zijn

om de overstap te overwegen. Voor vloer-

verwarming op basis van infrarood moet

je - inclusief ondervloer - rekenen op

ongeveer 40 euro per vierkante meter.

Een wand- of plafondpaneel van 60 bij

60 centimeter en een vermogen van 300

watt kost - afhankelijk van merk en leve-

rancier - zo’n 150 euro, een thermostaat

met toebehoren rond de 100 euro. En, zo

benadrukt Van der Wal, omdat het sys-

teem per onderdeel geïnstalleerd kan

worden, kun je het ook makkelijk uitpro-

beren. ,,Bijvoorbeeld in een werkkamer of

een tuinhuis.’’

Infraroodverwarming op de vloer breng je gemakkelijk aan met folie.

Met een wandpaneel verwamen kan ook.


