
In de afgelopen jaren heeft DKC Totaaltechniek uit Wijchen 
een aantal monumentale en oudere panden van Studen-
tenhuisvesting SSH& verduurzaamd met als doel het gas-

verbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen. We kijken in dit 
verhaal naar de aanpak van twee complexen: Westerhelling 
en Transistorium.
Westerhelling is een voormalig klooster/internaat dat verbouwd is tot 
studentencomplex met tweehonderd appartementen. Dit pand ver-
duurzamen was een hele opgave, vertelt technisch directeur Roland 
Dekkers van DKC Totaaltechniek uit Wijchen. “Normaal is de trias 
energetica de basis: eerst isoleren. Omdat het pand in 2030 volledig 
gerenoveerd wordt en optimaal geïsoleerd gaat worden, heeft men nu 
geen isolerende werkzaamheden uitgevoerd, maar de installatie uit-
gebreid om zo efficiënt mogelijk warmte op te wekken.”

Warmtepompen op bestaande installatie
De bestaande cv- en tapwatervoorziening was dan ook het uitgangs-
punt. In de technische ruimte staan drie verwarmingsketels van 
Remeha; een voor warm tapwater van 333 kW en twee ketels van elk 
461 kW, die weersafhankelijk warm water leveren aan de radiatoren. 
Aan deze toestellen zijn nu twee water/water warmtepompen gekop-
peld van allebei 70 kW, die hun thermische energie halen uit de 500 
m2 PVT-panelen op het dak van het complex. De warmtepompen 
(Alpha Innotec, koudemiddel 134a) kunnen maximaal 65 graden leve-
ren. Afhankelijk van de warmtevraag draaien een of twee warmte-
pompen voor de verwarming van het retourwater van de radiatoren. 
Bij warmtevraag warmwater schakelt een warmtepomp over naar 
verwarming van het tapwater. 
In het voorjaar en de zomer komt uit de radiatoren cv-water met 30 

Duurzaam op kamers

tekst  Loet van Bergen 

beeld DKC Totaaltechniek

Om de studentenhuisvesting in Nij-
megen wat lucht te geven, zijn oude 
panden verduurzaamd met warmte-
pomptechniek, PVT-panelen en een 
koppeling met warmtekoudeopslag. 
DKC Totaaltechniek tekende voor het 
werk. We nemen een kijkje hoe de 
‘kamers’ in de studentenstad een 
stukje groener worden.
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Duurzaam op kamers

De twee water/water 
warmtepompen van 70kW 
voor verwarming en 
warmtapwater.

graden retour, die vervolgens verhoogd kan worden tot 40 graden. In 
de winter is de retourtemperatuur 55 graden die met de warmtepom-
pen wordt verhoogd tot 65 graden. “Komen we warmte tekort, dan 
springen de cv- ketels bij, die de aanvoertemperatuur naar de radia-
toren verder verhogen”, zegt Dekkers.

Schakelen tussen cv en tapwater
Er zijn dus nog geen bouwkundige aanpassingen aan het gebouw 
geweest. Voor de verwarming van tapwater wordt met één warmte-
pomp cv-water gemaakt van 65 graden die via een platenwisselaar 
met dubbele scheiding warm tapwater maakt van 62 graden. Dit wordt 
opgeslagen in een buffervat. Vanaf het buffervat loopt er warm water 
met recirculatieleiding door het gebouw naar de tapwaterpunten. Het 
rendement van de warmtepomp bij 65 graden is slechter dan bij een 

Op het dak liggen 500 m2 PVT-panelen voor elektriciteitsopwekking 
en thermische energie.

warmtepomp die warm water maakt van 40 graden. Als de radiator-
groep een grotere warmtevraag heeft, draaien beide warmtepompen 
voor opwekking cv-water voor radiatoren en wordt het warme water 
opgewekt met de cv-ketel.

Rendement
Volgens Dekkers is het een concept waarmee je op een gemakkelijke 
manier oude gebouwen deels kunt verduurzamen. Uiteindelijk wil de 
Studentenhuisvesting SSH& naar volledig gasloze gebouwen. Het 
afgelopen jaar is voor 52 procent aan aardgas bespaard. “We hebben 
ook gekeken naar zwaardere warmtepompen om het gebouw volledig 
op warmtepompen te laten draaien, maar dat betekende forse inves-
teringen in installaties en zonnepanelen. Ook is daar de bestaande 
elektrische voeding van het gebouw niet toereikend.” 
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Rendement meten
De stap naar volledig gasloos kan in 2030 gemaakt worden, wanneer 
de complete schil wordt aangepakt. Tot die tijd dus een bivalent sys-
teem. “Om het rendement van de warmtepompen te berekenen (SPF = 
seasonal performance factor) hebben we achter de radiatoren en tap-
waterverbruik een energiemeter geplaatst en bij de warmtepompen 
een kilowattuurmeter, waarmee we de energiestromen kunnen moni-
toren.” De PVT-panelen van Escom dekken hierbij deels het toegeno-
men elektriciteitsverbruik van de warmtepompen. Deze warmte-
pompbron heeft het voordeel ten opzichte van lucht/water dat ook 
geen geluidsproducerende buitendelen nodig zijn. 
Bij de selectie van het paneel is destijds met Escom gezocht naar een 
paneel wat minder thermische opbrengst geeft in de zomer en in de win-
ter meer opbrengst heeft. De doelen zijn gehaald, zegt Dekkers: minder 
gasverbruik en een lagere CO2-uitstoot. De warmtepompen in combinatie 
met PVT hebben in 2020 een seizoensrendement (SCOP) van 4,1 laten 
zien. “Wat het project mede rendabel heeft gemaakt is de SDE-subsidie 
op PVT-panelen voor zowel de thermische als de elektrische opwekking. 
Daarnaast stijgen de kosten voor aardgas, terwijl elektra in het grootver-
bruik tarief valt, waardoor het efficiënter is om met warmtepompen 
warmte op te wekken dan met aardgas.” De besparing op CO2-uitstoot 
(zonder compensatie met groene stroom) is 65.995 kg CO2.

Verpleegstersflat op WKO ziekenhuis
Een tweede project wat DKC onder handen heeft genomen is het ver-
duurzamen van de voormalige verpleegstersflat Transitorium uit 
1957. De 156 woningen zijn allemaal geïsoleerd en de daken voorzien 
van zonnepanelen. De verwarming wordt (op termijn) gekoppeld aan 

de duurzame warmte-koudeopslaginstallatie van het Radboudumc.
“Dit project is een aanbesteding geweest”, vertelt projectleider Bard 
Duin van DKC Totaaltechniek. “We hebben een plan gemaakt aan de 
hand van het programma van eisen zoals die waren geformuleerd 
door studentenhuisvesting SSH&. Daarbij hebben we gekeken naar 
verschillende oplossingen wat betreft de installatietechniek. Van-
wege de plafondhoogte van de flat (2,70 meter) was het aanleggen 
van luchtkanalen door de gang geen optie en hebben gezocht naar 
een andere oplossing in de vorm van een decentrale oplossing voor 
verwarming en ventilatie”, aldus Duin. 

Decentraal verwarmen en ventileren
“Voor de verwarming van de woningen zijn aan de gevel Climarad 
radiatoren geplaatst met ventilatie unit en warmteterugwinning uit de 
buitenlucht die verwarmd wordt”, licht Duin toe. “Is dat niet genoeg, 
dan springt de radiator bij. In basis wordt daar elke kamer mee geven-
tileerd. Toevoer en afvoer vinden dus rechtstreeks plaats door de 
gevel. Het gebouw heeft daarmee ‘ademende gevels’ en de noodzaak 
voor ventilatiekanalen dóór het gebouw komt hiermee te vervallen. 
De Climarad radiator in de woonkamer communiceert draadloos via 
een sensor met de badkamerventilatie. Op het moment dat iemand 
gaat douchen, springt de badkamer ventilator automatisch aan en 
gaat de aanzuiging van de buitenlucht uit en wordt er alleen nog maar 
lucht van binnen afgezogen. Voor een gezond binnenklimaat."

Afgifteset voor tapwater
Voor het bereiden van het warm water voor douchen en tapwater is er 
in de meterkast een soort stadsverwarming kastje met een warmte-

De meterkast van Tranistorium met daarin het stadsverwarmingskastje met 
warmtewisselaar voor het bereiden van het warmtapwater.

De technische ruimte van het ketelhuis met de schakelkasten.
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Warmtemeter met circulatiepompen.

Voor het opwekken van de elektriciteit liggen pv-panelen op het dak.

wisselaar geplaatst waar de cv-leidingen en de koud waterleidingen 
samenkomen en gemengd worden en vervolgens door de warmtewis-
selaar wordt opgewarmd tot een temperatuur van 60 graden. In ver-
band met opwarming van de koud waterleidingen en cv-leidingen zijn 
deze gescheiden geïnstalleerd. De cv-leidingen en overige leidingen 
lopen door een schacht omhoog met een aansluiting in de meterkast 
in elke woning. Terwijl de koud waterleidingen onder een verlaagd 
plafond in de gang lopen. Duin: “Het alternatief was om het warm tap-
water door het hele gebouw te laten circuleren, maar dan heb je meer 
kans op warmteverlies en legionella.”

Energieverbruik
Voor het verbruik van elektriciteit, gas en water heeft elke woning een 
eigen energie- en watermeter. “Doordat er pv-panelen op het dak lig-
gen, wordt het elektriciteitsverbruik hiermee deels gecompenseerd”, 
verduidelijkt Duin. “We hebben wel nagedacht om PVT-panelen toe te 
passen in combinatie met een laagtemperatuur warmtepomp, maar 
dat was qua budget niet haalbaar. Bovendien zouden we voor het 
warm tapwater een hogere temperatuur nodig hebben. Maar dan had-
den we een elektrische boiler nodig om warm tapwater op 60 graden 
te krijgen. Het was wel een optie, maar dat betekende dat het pand 
geen energielabel A zou krijgen, wat wel een voorwaarde was van 
studentenhuisvesting SSH&. Hierdoor kunnen studenten betere 
huursubsidie krijgen. Dus dat hebben we achterwege gelaten. In het 
pand hebben we een GBS-systeem aangebracht, waardoor we de 
installatie op afstand kunnen monitoren en we inzicht krijgen in het 
verbruik van onze installatie en deze data kunnen gebruiken voor vol-
gende projecten.”    
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