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Agenda:

 Uitleg Webinar spelregels

 Even voorstellen

 Presentatie CV inregelen 

 Tijd om vragen te beantwoorden

 Afronden



Uitleg Webinar spelregels

 Microfoon deelnemers uit tijdens presentaties

 De volume van het geluid bij de filmpjes is op uw eigen 

apparaat in te stellen, meestal Media volume

 Vragen stellen bij voorkeur middels chat, worden 

beantwoord door host

 Onderbreken: klik op handje voordat je de microfoon 

aanzet. (deze functie zo weinig mogelijk gebruiken)



Even voorstellen

Veldhoven Duurzaam wie zijn dat?

We zijn een groep enthousiaste Veldhovense vrijwilligers die kennis verzamelen over 
alles wat met energie te maken heeft in en rond de woning.

Deze kennis willen we met u delen.

We zijn vrijwilligers, we doen dit niet voor geld, we doen dit omdat we het belangrijk 
vinden om met duurzaamheid bezig te zijn.

Vanavond is uw

 presentator: Gert de Ruijgt 

 hosts: Piet van den Hurk & Cas Kemper

 technici: Widjai Kishna, Johan Vlagsma & Jan Bos



Presentatie CV inregelen



Vooraf

Het doel is om u een globale indruk te geven hoe het rendement van uw 

CV-installatie te verbeteren.

 Hoe de CV werkt. 

 Wat er gebeurt of nodig is, als u waterzijdig gaat of laat inregelen.

Note:

Het is niet specifiek op uw situatie van toepassing. Daarvoor zijn de verschillen per installatie te groot. 

Een  inventarisatie van uw CV-installatie is nodig om goed te adviseren.
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Waarom waterzijdig inregelen?

 Warm waar het warm moet zijn.

 Besparing op gasverbruik.

 Vermindering van de CO2-emissie.
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Meten = weten.

Meten = weten.

Houd meterstanden bij op: www.mindergas.nl.
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http://www.mindergas.nl/


Principe van de HR ketel.

Schema van de HR ketel

 Het aardgas (CH4) verbrandt 

met zuurstof tot CO2 en 

waterdamp (H2O)

 De verbrandingswarmte komt 

vrij en verhit het water in de 

eerste warmtewisselaar.

 Dit warme water gaat naar de 

radiatoren, koelt af en komt 

weer terug in de HR ketel.

 Het afgekoelde water wordt in 

de tweede warmtewisselaar 

voor-verwarmd door de 

rookgassen (CO2 en H2O) en 

condenserende waterdamp
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CH4 + 2O2 > CO2 + 2H20(g)

Hoe meer waterdamp 

condenseert hoe hoger het 

rendement.



HR ketel rendement 
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Wat is waterzijdig inregelen?
Het waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat elke radiator de juiste 

hoeveelheid warm water krijgt.

1. De juiste hoeveelheid water

2. Een grote radiator heeft meer water nodig.
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Hoe waterzijdig inregelen? 

Zelf doen.

Laten doen.
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Zelf doen wat houdt dat in?

 Het regelen van de waterstroom door alle radiatoren, tot het correcte 

temperatuurverschil (∆T) tussen de aanvoer en retour juist is. 

 Het instellen van de optimale aanvoertemperatuur. Anders gezegd: een zo 

laag mogelijke retourtemperatuur waarbij de woning comfortabel wordt 

verwarmd.
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Aanvoer Afvoer

Zelf doen: de radiator
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Radiatorkranen

Handkraan of stopkraan

Dubbel instelbare kraan

Dynamisch instelbare kraan



Voetventiel

Afstellen m.b.v. voetventiel (of onderblokken) wordt afgeraden i.v.m. kans op 

verstopping.



Zelf doen: voorbereiding

 Schroevendraaier

 Passende inbussleutel

 Infrarood thermometer

 Schilders tape
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Zelf doen: start

 Regel in bij koud weer voor het beste resultaat.

 Draai alle radiatoren helemaal open.

 Laat de ketel een tijdje stoken door de thermostaat hoger te zetten.

 Wacht totdat de radiatoren goed warm zijn.

19



Zelf doen: meten

Meet van alle radiatoren:

 De aanvoertemperatuur

 De retourtemperatuur
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Zelf doen: noteren



Zelf doen: inregelen radiatoren
Streef naar een temperatuurverschil van 20 °C

Begin eerst met de radiatoren met de kleinste temperatuurverschillen.

 Het temperatuurverschil is < 20°C.

Er stroomt te veel water door de radiator. 

Draai de kraan verder dicht.

 Het temperatuurverschil is > 20°C.

Er stroomt te weinig water door de radiator. 

Draai de kraan verder open.

 Wacht 5 à 10 minuten na aanpassing van de stand van de kraan.

 Meet de temperatuur opnieuw en herhaal de handelingen tot het temperatuur 

verschil 20°C is. 22



Zelf doen: voor en tegen

VOOR:

 Goedkoop

TEGEN:

 Kost veel tijd.

 Minder optimaal.

 Draaien aan ‘n knop ontregelt het 

systeem.

 Ruisen van leidingen.
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Hoe vraag je een advies aan?



Het advies gesprek



Laten doen: de installateur

Wat doet de installateur?

 Alle standaard radiatorkranen vervangen

door dynamisch instelbare kranen.

 Stelt de kranen zodanig in dat het 

temperatuurverschil voor iedere

radiator hetzelfde (bijv. 20°C) is.

26



Laten doen: in de praktijk.
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Ketel- en pompinstelling

 Pas de aanvoertemperatuur op de ketel aan.

Dit is per ketel anders en wilt u weten hoe dat moet voor uw ketel kijk dan op: 

https://zetmop60.nl/

 Het ketelvermogen op basis van gebruik instellen.

 Eventueel de pompsnelheid aanpassen.

28

https://zetmop60.nl/


Wat kun je nog meer doen?

 Isoleer de cv-leidingen.

 Ontlucht de radiatoren.

 Zet de verwarming 1 uur voordat u gaat slapen op nachtverlaging.

 1°C lagere ingestelde dagtemperatuur is 6% gasbesparing.

 Verwarm alleen ruimtes waar je verblijft (m.b.v. bijvoorbeeld zone – of IR verwarming).

 Een pompschakelaar op de pomp van de vloerverwarming.

 Sluit ‘s avonds de (over)gordijnen.

 Hang geen gordijnen voor de radiatoren.

 Laat voldoende afstand tussen meubels en radiatoren.

 Radiatorfolie.

 Ga op kierenjacht maar zorg voor voldoende ventilatie.



Subsidie.

U kunt subsidie krijgen als u 2 of meer energiebesparende maatregelen neemt. 

Daarnaast kunt u subsidie aanvragen voor één of meer aanvullende maatregelen, 

bijvoorbeeld waterzijdig inregelen.

Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 60 per woning.

(Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/subsidie-voor-

energiebesparende-maatregelen/aanvullende-maatregelen)
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Vragen.
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FAQ’s

 Wat zijn argumenten om voor een statische of dynamische kraan te kiezen?

 Kan ik zelf ook een dynamische kraan installeren?

 Is waterzijdig nuttig als je thermostaatkranen hebt?

 Kan de kraan ook gecombineerd worden met een thermostaatknop?

 Werkt dit ook met zone verwarming?

 Hoe zit dat met de vloerverwarming?

 Is waterzijdig inregelen nuttig bij vloerverwarming beneden en radiatoren boven?

 Is waterzijdig inregelen nuttig in combinatie met zone verwarming? 

 Wordt de CV installatie waterzijdig ingeregeld bij plaatsing van een nieuwe cv ketel? 

 Is waterzijdig inregelen een probleem met radiatoren die altijd dicht zijn?

 Heeft waterzijdig inregelen zin als je een warmtepomp gaat installeren?



➢ www.imi-hydronic.com/nl

➢ www.remeha.nl

Informatie bronnen:

http://www.imi-hydronic.com/nl
http://www.remeha.nl/


Afronden



Voor meer informatie ga naar:

www.veldhovenduurzaam.nl

Of als u nog vragen heeft, stuur een mail naar:

info@veldhovenduurzaam.nl

Dank u wel voor uw aandacht

http://www.veldhovenduurzaam.nl/
mailto:info@veldhovenduurzaam.nl


Woning verduurzamen!

 Elke woning is anders

 Elke bewoner heeft andere wensen

als je daadwerkelijk gaat beginnen:

Zorg dat je goed bent voorbereid!



Veldhoven Duurzaam is een Vereniging en u kunt lid worden. Met 

uw contributie steunt u ons werk en maakt u mede een verdere 

verduurzaming van Veldhoven mogelijk

Het lidmaatschap heeft deze voordelen:

• Adviezen zijn gratis (niet leden betalen 10 euro per advies)

• U kunt als lid hier in de site de speciale leden functies gebruiken, zoals 

het lenen en uitlenen van apparatuur en het bijhouden van uw verbruik.

• U krijgt als lid de nieuwsbrief.

• Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering (ALV) en hebben daar stemrecht.

Veldhoven Duurzaam: lidmaatschap ???

Veldhoven Duurzaam                                                                                                Ventileren voor particulieren



disclaimer
Dit is een presentatie van Veldhoven Duurzaam, een vereniging van vrijwilligers. 

De inhoud van deze presentatie is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. 

Veldhoven Duurzaam spant zich in om de informatie in deze presentatie zo nauwkeurig, 
volledig, juist en actueel mogelijk te laten zijn, en doet er alles aan om deze juist en 
actueel te houden, maar geeft daarvoor geen garanties. 

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Veldhoven Duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie afkomstig van 
deze presentatie of door het gebruik van informatie, aangeboden producten en/of 
diensten waarnaar wordt verwezen.  

De intellectuele eigendomsrechten op alle eigen teksten en beelden op deze website zijn 
voorbehouden aan Veldhoven Duurzaam. Veldhoven Duurzaam maakt ook gebruik van 
openbare informatie (afbeeldingen en teksten), mocht dit op enigerlei wijze inbreuk doen 
op auteursrechtelijke beschermde werken, neem dan contact op met ons via 
info@veldhovenduurzaam.nl, en wij zullen deze info direct verwijderen. 

Veldhoven Duurzaam behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. 

Vragen en/of opmerkingen over deze presentatie en/of de inhoud ervan horen wij graag. 
Zie de contactgegevens. 


