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Samenvatting
Van een aantal, door ThuisBaas aardgasvrij gemaakte, woningen is het energieverbruik vooren na het plaatsen van infraroodpanelen (IR) opgevraagd en gemeten. Door rekening te
houden met het aantal graaddagen over de betreffende meetperioden is een objectieve
vergelijking gemaakt van het energieverbruik voor en na de plaatsing van IR-panelen. Tellen
we de uitschieters naar boven niet mee dan komen we tot een energieverbruik dat 2 maal
hoger is met een gas cv-ketel ten opzichte van de IR-panelen. Anders gezegd, het
energieverbruik is dus gedaald met ca 50%.

Inleiding
Bij ThuisBaas willen we zorgvuldig adviseren naar- en projecten realiseren voor onze klanten.
Warmtepompen kunnen, mits goed gedimensioneerd en geïnstalleerd, met een gemiddelde SPF
(Seasonal Performance Factor) van 3-3,5 functioneren. De plaatsing van een warmtepomp is echter niet
altijd mogelijk. Denk aan plaatsing, afmetingen, geluid enz.
Bij met name appartementen en geïsoleerde woningen met een relatief laag gasverbruik is het plaatsen
van IR-panelen een aantrekkelijk alternatief. Een te hoog energieverbruik na het plaatsen van deze
elektrische verwarming is echter zeer onwenselijk. De woning is dan wel aardgasvrij, maar elektriciteit is
flink duurder dan gas en de opzet is niet om mensen naar een hoger energieverbruik te leiden.
Er is dus duidelijk behoefte aan een inschatting van het energieverbruik nadat de bewoner(s) hun gas
CV-ketel hebben vervangen door IR-panelen.
In dit rapport is de methode beschreven waarop we de gegevens van de gasrekening voor- en het
elektriciteitsverbruik na het plaatsen van de IR-panelen hebben vergeleken.
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Onderzoeksmethode
Eerst is bepaald welke gegevens nodig zijn om tot een zinvolle vergelijking te komen voor en na het
plaatsen van de IR-panelen en verwijderen van de radiatoren/cv-ketel. Een gasrekening alleen is niet
voldoende om te bepalen hoeveel energie er is verbruikt door de cv-ketel voor het verwarmen van de
woning. Er moet rekening gehouden worden met het gasverbruik voor koken en het gebruik van
douche- en warmwater voor de keuken. Verder is het van belang wat voor weer het is geweest (met
graaddagen bepaald). Ook het rendement van de cv-ketel bepaalt hoeveel warmte uiteindelijk naar de
radiatoren werd geleverd.

Reken grondslagen:
De gasrekening over een bepaalde periode wordt gerelateerd aan het aantal graaddagen over dezelfde
periode. Een graaddag is gedefinieerd als de gemiddelde woningtemperatuur minus de gemiddelde
buitentemperatuur over de gehele dag.
We introduceren een nieuwe dimensieloze grootheid -> SPF-IR (Seasonal Performance Factor Infra Red)
Deze Grootheid definiëren we als de verhouding tussen het specifieke energieverbruik met traditionele
(gas)radiator verwarming (kWh/grddg) en het specifieke energieverbruik bij toepassing van infraroodpanelen (kWh/grddg).
SPF-IR = Woningconstante(trv) / Woningconstante(ir)

(trv) Traditionele radiator verwarming:
1. Etrv = (kWh thermisch) Energieverbruik met traditionele radiator verwarming. Wordt bepaald
door het gasverbruik te verminderen met het gasverbruik voor koken en warm tapwater.
Vervolgens wordt het rendement van de cv-ketel verrekend (zie aanvullende informatie)
2. Warm tapwater = (m3 gas) Gasverbruik voor bereiding warm tapwater.
3. Koken op gas = (m3 gas) Gasverbruik voor koken.
4. Tgem = (ºC) De geschatte gemiddelde woningtemperatuur met radiator verwarming. Zie punt 7
van ‘Aanvullende informatie’ op de volgende pagina)
5. Grddgn Etrv = (dgn) Met de exacte periode en Tgem waarover het energieverbruik is gemeten
kan het aantal graaddagen worden afgelezen uit een tabel/berekening. Eventuele
vakantiegraaddagen worden verrekend. (www.mindergas.nl)
Met bovenstaande gegevens kunnen we vervolgens de woningconstante berekenen in kWh/grddg.
De woningconstante voor de traditioneel verwarmde woning is dan:
Woningconstante(trv) = Etrv / Grdgn Etrv (kWh/grddg)

(ir) Datzelfde doen we voor de warmtevraag na plaatsing van de IR-panelen:
1. Eir = (kWh thermisch) Energieverbruik nadat de IR-panelen zijn geïnstalleerd. Het thermisch
energieverbruik is gelijk aan het elektrisch energieverbruik van de IR-panelen. Dat verbruik
wordt afgelezen in het BeNext monitoringsysteem
2. Tgem = (ºC) De geschatte gemiddelde woningtemperatuur met de IR-panelen.
3. Grddgn Eir = (dgn) Met de exacte periode en Tgem waarover het energieverbruik is gemeten
kan het aantal graaddagen worden afgelezen uit een tabel/berekening. Eventuele
vakantiegraaddagen worden verrekend. (www.mindergas.nl)
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Met bovenstaande gegevens kunnen we vervolgens de woningconstante berekenen in kWh/grddg
Woningconstante(ir) = Etrv / Grdgn (kWh/grddg)
SPF-IR = Woningconstante(trv) / Woningconstante(ir)
De SPF-IR gemiddeld over alle gemeten woningen geeft dan een beeld van het mogelijke verschil in
energie verbruik tussen traditionele radiatorverwarming en IR-panelen.

Aanvullende informatie
Er zijn extra gegevens nodig om mogelijk te kunnen bepalen wat de oorzaken zijn van de verschillen in
energieverbruik tussen woningen/appartementen met IR-verwarming en traditionele
radiatorverwarming.
1. Oppervlak van de buitenschil van het appartement/woning (wanden, vloeren, dak/plafond,
ramen, deuren)
2. Woonoppervlak
3. Aangeven welke wanden van het appartement/woning grenzen aan buiten en welke aan de
buren (zijmuren/plafonds/vloeren) inclusief oriëntatie
4. Hoeveel bewoners en bezetting overdag
5. Hoe veel en vaak wordt er gekookt op gas
Voor het standaard verbruik is gerekend met 30m3 gas per jaar. Aan de hand van informatie van
de bewoners is dit bijgesteld tussen 20 en 40 m3/jr. In geval meerdere bewoners aanwezig zijn
is de volgende formule gebruikt; gasverbruik per jaar maal wortel uit het aantal personen.
6. Indicatie hoeveel douchegebruik en hoe vaak
Voor het standaard gebruik is gerekend met gemiddeld 30 L per persoon per dag van 10-60ºC.
Aan de hand van extra informatie van de bewoners is dit bijgesteld tussen de 10 L/dag.p.p voor
de zeer zuinige gebruiker en 50 L/dag.p.p voor de intensieve douchers.
7. Indicatie van de ruimtetemperatuur
Veelal is in de berekening van het aantal graaddagen uitgegaan van 18ºC gemiddelde
woningtemperatuur. (Standaard in NL). Het is echter aannemelijk dat de gemiddelde
woningtemperatuur lager is nadat de IR-panelen zijn geplaatst. Voor de vergelijking is deze
temperatuur voor en na plaatsing van de IR-panelen gelijk gehouden. Het comfort niveau dat
door de bewoner wordt ervaren geeft een indicatie of deze verschil heeft ervaren.
8. Om alles terug te rekenen naar energieverbruik per jaar in plaats van per graaddag is uitgegaan
van 2800 graaddagen (het gemiddelde over de afgelopen 10jr)
9. Voor de financiële vergelijking is uitgegaan van een gasprijs van 0,77€/m3. Voor de
elektriciteitsprijs is gerekend met 0,22€/kWh. Bron: https://www.milieucentraal.nl/energiebesparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/energierekening-2019/
De netwerkkosten voor gas bedragen 137,66 €/jr (<500m3/jr) en 191,19 €/jr (500-4000m3/jr),
daar komen de vastrechtkosten van de leverancier bij van gemiddeld €55.
Bron: https://www.liander.nl/uwtarieven
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10. Welke vakantieperiodes en wanneer
Deze vakantie graaddagen worden verrekend in het totaal aantal graaddagen over de
meetperiode.
11. Geschat ventilatievoud of ventilatiemethode
Hier is verder niet mee gerekend, omdat geen van de bewoners anders is gaan ventileren na de
omschakeling.
12. Type cv-ketel (rendement) voordat de IR-panelen werden geïnstalleerd
Voor een Hr-ketel is een rendement aangehouden van 90% voor verwarming en 65% voor het
bereiden van warm tapwater. Een Vr-ketel resp. 80% en 65%. Een gaskachel 70% en een
gasgeiser 60%
13. Eventuele verbeteringen aan isolatie, ramen, enz. in de "nieuwe situatie" met IR-panelen
Dit is terug te vinden in de tabel onder resultaten en in bijlage 2
14. Is het comfort beter of slechter geworden na plaatsing IR Panelen
15. Is de manier van verwarmen veranderd na plaatsing IR-panelen; meer bewust, kritischer per
ruimte, kritischer met ramen/deuren open enz.

Resultaten

In bovenstaande gegevenstabel staan de monitoring gegevens van 14 woningen waar de gasverwarming
is vervangen door IR-verwarming.
De gasrekening in m3 aardgas is het gecorrigeerde gasverbruik exclusief koken en warm tapwater voor
keuken en douche. Vervolgens is gecorrigeerd met de graaddagen over de meetperiode zodat het
gasverbruik voor verwarming per gemiddeld jaar kon worden gerekend. In Bijlage 2. Staat het totale
gasverbruik, gasverbruik voor douche en warm tapwater voor keuken en het gasverbruik voor koken
Het elektraverbruik is afgelezen van het monitoringsysteem van BeNext dat van alle IR-panelen het
verbruik bij houdt. Ook hier is voor de berekening weer gecorrigeerd met het aantal graaddagen zodat
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uiteindelijk het energieverbruik voor verwarming, voor en na het plaatsen van de IR-panelen zo objectief
mogelijk is.
Er zijn vervolgens nog een aantal vragen aan de bewoners gesteld over het comfort voor en na plaatsing
van de IR-panelen. Voor alle vragen en antwoorden van bewoners zie de bijlages. Wat opvalt is dat de
meeste bewoners bewuster zijn gaan verwarmen en even moeten wennen aan deze manier van
verwarmen.

Conclusie
Van de ca 50 onderzochte woningen hebben er op dit moment een twintigtal voldoende maanden
gefunctioneerd om mee te nemen in het onderzoek. Bij 14 van de 20 konden we de gas- en
elektriciteitsrekening plus monitoringgegevens van de IR-panelen achterhalen. Van de 6 die niet
meegenomen zijn, konden 4 geen oude gasrekening aanleveren omdat ze van energieleverancier waren
gewisseld of geen historisch gasverbruik hadden (na verhuizing direct IR geplaatst). Eén klant heeft haar
woning tussentijds verhuurd omdat ze in het buitenland werkt. Een ander was in het buitenland en kon
niet bij haar gegevens. Van deze 14 woningen zijn er 3 die duidelijk hoger zijn de rest. Als we die niet
meenemen in de conclusie dan is de gemiddelde SPF-IR over 11 woningen 2,0.
Met andere woorden het energieverbruik is 2 maal hoger met een gas CV-ketel ten opzichte van de IRpanelen. Het energieverbruik is dus gedaald met ca 50%. (1-1/2)
Alle bewoners op 2 na hebben bespaard op hun energierekening met gemiddeld €300.
Bewoner nr. 13 heeft een woonark en nr. 14 heeft een ondermaatse isolatie en wordt bewoond door 2
studenten die niet altijd bewust omgaan met het aan en uitzetten (ook in zomermaanden zijn de
panelen aan geweest). Beide kunnen een hogere energierekening verwachten en onderscheiden zich
door een duidelijk hoger gasverbruik ten opzichte van de andere projecten. Zie bijlage 3.
Opmerkelijk is verder dat het gemiddelde energieverbruik per m2 woonoppervlak overeenkomt met het
gemiddelde energieverbruik per m2 buitengevel/vloer/dak.
In eerste idee lijkt het vreemd dat elektrisch verwarmen duurzaam of zuinig kan zijn. De meest voor de
hand liggende verklaring kan zijn dat het met infraroodpanelen makkelijk is om alleen dáár en dán te
verwarmen, waar het gewenst is.

Enkele constateringen van bewoners
1. Bewoners nr. 1, 7 en 13 vinden het comfort verbeterd na de aanleg van de IR-panelen
2. Bewoner van nr. 4 ervaart de IR-verwarming als onprettig en krijgt er hoofdpijn van. Ze is maar
weinig thuis, heeft geen basistemperatuur ingesteld en heeft daardoor een kouder huis. De IRpanelen worden alleen aangezet bij aanwezigheid en door de grote delta T duurt het lang
voordat het warm is. De panelen staan dan op 100%, wat haar hoofdpijn kan verklaren. We
kunnen hieruit concluderen dat een juist gebruik van de infraroodpanelen, met modulerende
functie, essentieel is voor het comfort.
3. Bewoner nr. 4, 10 en 11 ervaren een warmer hoofd en koudere voeten. Bewoner 11 had eerst
vloerverwarming en ervaarde dat als prettiger doordat het overal warm was (en warme voeten)
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4. Bewoner nr. 6, 8, 13 vinden het even wennen aan deze manier van verwarmen, maar waren
daarna erg tevreden.
5. Bewoner nr. 1, 6, 7, 11 en 13 zijn bewuster gaan verwarmen per ruimte

Vervolgonderzoek
Wat opvalt is dat er geen enkele standaard bewoner/appartement is bij de onderzochte projecten. De
diversiteit in appartementen, woningen en bewonersgedrag is groot. Om de conclusies beter te
onderbouwen is daarom een veel groter aantal projecten nodig. Verder onderzoek aan veel meer
woningen/appartementen is nodig om de conclusies statistisch beter te onderbouwen.
Verder onderzoek naar energieverbruik per ruimte lijkt zinvol. Ook compartimentering van ruimtes zal
van invloed zijn (denk aan open keukens, open trapgat, gang tussen voordeur naar buiten en
woonkamer, e.d.). Mogelijk levert dit extra resultaten en inzichten voor toekomstige adviezen.
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Bronvermelding
1. Alle woningen in dit onderzoek zijn voorzien van infrarood panelen van ThermIQ
2. Alle IR-panelen zijn geplaatst tegen het plafond
3. Alle bewoners maken gebruik van het modulerende HomeIQ systeem. Met dit regelsysteem
kunnen ze lokaal en naar eigen inzicht de IR-panelen aansturen
4. Type woning, aantal m2 en bouwjaar woning. www.huispedia.nl
5. Woonoppervlak en oppervlak gecontroleerd/overgenomen van bouwtekeningen
6. Gasrekeningen bij bewoner opgevraagd
7. Elektriciteitsrekeningen bij bewoner opgevraagd
8. Elektriciteitsverbruik na plaatsing IR-panelen komt van het BeNext monitoringsysteem
9. Graaddagen zijn bepaald met rekenmodel op website van: www.mindergas.nl
Er is rekening gehouden met de graaddagen in vakantieperiodes waarin de bewoners niet thuis zijn
geweest en de verwarming uit of lager hebben gezet.
10. De meeste overige gegevens zijn afkomstig van antwoorden die de bewoners/gebruikers hebben
gegeven op vragen van ons.

8

Bijlage 1: Antwoorden over comfort, leefsituatie en stookgedrag
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Bijlage 2: Basisgegevens woningen, oppervlak, koken, douche, gas
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Bijlage 3: Monitoring gegevens IR-panelen, resultaten extra gegevens
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