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‘Het huidige 
netwerk kan de 
enorme vraag 
nog niet aan’

 
‘Eigenaren kunnen 
25 tot 50 procent 
besparen op de  

CO2-uitstoot’

Alutherm Heating is gespecialiseerd in innovaties op het 
gebied van energie- en CO2 reductie. Behalve de bekende 
CV-ketel is het in Belfeld gevestigde bedrijf tevens leverancier 
van grote hybridesystemen. Producten ontwikkeld door de 
strategische partner Dejatech.
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maar ook voor Verenigingen van Eigenaren 
en woningbouwcorporaties. Daarbij is 
de samenwerking met opdrachtgevers, 
adviseurs en installateurs voor ons van groot 
belang om de markt te overtuigen.”

1 januari 2023
Dat ons land op allerlei manieren 
achterloopt met het behalen van de 
energiedoelstellingen is geen geheim. Zo 
moeten alle kantoorgebouwen per 1 januari 
2023 minimaal energielabel C hebben. 
Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, 
dan mag het vanaf die datum eigenlijk 
niet meer als kantoor gebruikt worden. 
“Het zal nog een hele kluif worden om 
dit op tijd te realiseren”, aldus technical 
manager Jan Willem Klein Horsman. 
“Onze hybrideproducten kunnen echter 
een bijdrage leveren aan de oplossing voor 
kantoorpanden, bedrijfsgebouwen en grote 
wooncomplexen.” Klein Horsman erkent 
dat het zeker bij bestaande gebouwen 
lastig is om te verduurzamen. “Het is echter 
een verplichting waar we niets aan kunnen 
veranderen. Bij nieuwbouw is het wel al 
goed geregeld.”

Vervangingsmarkt
Het behalen van de 
duurzaamheidsdoelstellingen is echter 
op diverse manieren mogelijk. Klein 
Horsman zegt daarover: “In Nederland 
zijn we gericht op de vervangingsmarkt 
waarbij het integreren 
van waterpompen en CV-
ketels een belangrijke rol 
speelt. Wie daarvoor kiest, 
maakt een juiste stap in de 
goede richting. Het is vaak 
beter dan de keuze voor 
honderd procent elektrische 
warmtepomp oplossingen 
in de bestaande bouw. Het huidige 
elektriciteitsnetwerk kan de enorme vraag 
nog niet aan.” Lenaerts knikt bevestigend 
bij de uitleg van zijn collega. “Als Alutherm 
Heating kunnen wij met de hybrideoplossing 
een positieve wending aan het behalen 
van de doelstelling geven. Dat doen we 
overigens niet alleen. Onze partners spelen 
daarbij een belangrijke rol. Ieder met zijn 
eigen kennis en ervaring. Denk daarbij aan 
installateurs en adviseurs. Die leveren een 
essentiële bijdrage in dit traject.”

Best passende oplossing
Lenaerts noemt als voorbeeld een project 
in Venlo. Een gebouw uit de jaren 60 
waar in de afgelopen decennia al diverse 

aanpassingen aan zijn gedaan. “Daar 
was in 1999 een HR CV-ketel geplaatst. 
Deze hebben wij vervangen door een 
hybridesysteem met slimme besturing. 
Dit is dankzij de Plug & Play optie voor 
iedere installateur eenvoudig te plaatsen 
en kan op termijn naast een significante 
CO2 reductie van 25-50 procent ook 
een financieel voordeel van minimaal 20 
procent opleveren. Maar dat is afhankelijk 
van het systeem dat er aan gekoppeld 
wordt. Daarom adviseren wij om eerst de 
isolatie van het gebouw op orde te brengen 
en als het nodig is het afgiftesysteem aan te 
passen. Vervolgens zoeken we gezamenlijk 
naar de best passende oplossing. Alleen 
het plaatsen van een waterpomp is niet 
voldoende. Ons hybridesysteem is één van 
de oplossingen.” Klein Horsman voegt daar 
aan toe: “Het moet uiteindelijk wel bij het 
gebouw passen en financieel verantwoord 
zijn. Als dat klopt is hybride zeker een prima 
oplossing.”

Slim integreren
Alutherm Heating kan dankzij het slim 
integreren van het eigen ontwikkelde 
hybridesysteem dus een oplossing bieden 
voor het duurzaamheidsvraagstuk. Zo is het 
essentieel om te weten hoe een gebouw 
in elkaar zit, maar ook hoe de eigenaar 
het klimaat wil gaan regelen. Maar het 
hybridesysteem blijft een prima oplossing 
bij het verder verduurzamen van bestaande 

gebouwen. Daarbij 
speelt het plaatsen 
van een warmtepomp 
een belangrijke 
rol. Volgens Klein 
Horsman is het altijd 
mogelijk om meerdere 
warmtepompmodules 
aan het geheel te 

koppelen. “En op lange termijn biedt het 
hybridesysteem steeds meer mogelijkheden. 
Nu op korte termijn kan het al een goed 
rendement opleveren. Veel flatgebouwen 
of andere panden kunnen dankzij deze 
oplossing een flinke stap zetten op het 
gebied van verder verduurzamen. Zoals 
gezegd: het is een slim systeem.”

Kiezen voor een hybrideoplossing hoeft niet 
duur te zijn, zo weten beide heren. Er zijn 
CV-ketels met een vermogen van 170, 300 
en tot zelfs 600 kilowatt. Daarmee kunnen 
eigenaren 25 tot 50 procent besparen op 
de CO2-uitstoot. We presenteren dit systeem 
tijdens de installatievakbeurs in Hardenberg 
die van 14 tot en met 16 september 

plaatsvindt. Lenaerts: “Daar verwachten 
wij een breed publiek. Het doel is om ook 
aanwezig te zijn tijdens de energiebeurs 
in Den Bosch. Deze is van 12 tot en met 14 
oktober in de Brabanthallen. Wij willen de 
markt zo goed mogelijk informeren en de 
aanwezigheid op vakbeurzen speelt daarbij 
een belangrijke rol.”

Bij de hybridesystemen is er sprake van 
een combinatie van een CV-ketel plus 
waterpomp. Ideaal voor veel gebouwen 
die verduurzaamd moeten worden. De 
klant koopt een hybridetoestel voor gebruik 
op aardgas en elektriciteit. Echter op 
het moment dat in de toekomst waterstof 
beschikbaar komt, is het mogelijk het systeem 
om te bouwen naar gebruik op waterstof. 
“Wij blijven zoeken naar oplossingen die 
betrekking hebben op de energietransitie”, 
zo trapt sales manager Enrico Lenaerts 
het gesprek af. “Oplossingen die geschikt 
zijn voor eigenaren van kantoorpanden, 
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