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Infraroodtechniek verwarmt net zoals de zon 
onze aardbol verwarmt

De zon verwarmt ons op 3 manieren:

• Door directe aanstraling en opwarming van het 
lichaam.

• Door het verhogen van de oppervlakte 
temperaturen in onze omgeving (muur, vloer, 
straat), waardoor ons lichaam minder warmte 
verliest.

• Door indirecte opwarming van de lucht 
waardoor het lichaam minder warmte verliest 
aan de lucht.

Leer van de natuur…
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Wanneer heeft een persoon het comfortabel warm?

• Er is een meetmethodiek voor het meten van de meest cruciale fysische beïnvloedingsfactoren

• Gebruik ook een evaluatiemethodiek om te bepalen in hoeverre er discomfortrisico’s zijn

Beïnvloedingsfactoren: 

• Fysische omgevingsfactoren
• Luchttemperatuur 
• Stralingstemperatuur 
• Luchtsnelheid 
• Relatieve luchtvochtigheid 

• Kleding 

• Fysiologische factoren (o.a. metabolisme, 
thermoregulatie, lichaamsvet, adaptatie)

• Psychologische factoren (o.a. verwachtingen, 
eerdere ervaringen, ervaren controle)



Een gebouw verwarmen met infrarood is maatwerk

• In literatuur worden verschillende groepen onderscheiden (Rupp et al., 2018, Kingma et al., 2012, Schellen et al., 2010)

• Mannen vs vrouwen: 
• Vrouwen ervaren vaker koude discomfort dan mannen 

• Oorzaak: kleding, grotere oppervlakte/massa verhouding, lager metabolisme en lagere huidtemperatuur dan 
mannen 

• Ouderen vs jongeren 
• Ouderen hebben voorkeur voor een hogere temperatuur en 

comfortbandbreedte is bij ouderen smaller dan bij jongeren 

• Oorzaak: metabolisme neemt af bij ouderen, ouderen hebben 
verminderd thermoregulatie 

• Overgewicht vs geen overgewicht
• Mensen met overgewicht ervaren vaker warmte discomfort 

• Oorzaak: Lichaamsvet werkt als “isolatielaag” 

• Mate van adaptatie 
• Mensen die gewend zijn aan air-conditioning hebben het sneller warm



Hoe gebouwen te monitoren en in te regelen met slimme gebouwautomatisering?

• Missie: Gebruikers beleven het pand 
energiebewust en comfortabel 

• Met een smart home app gericht op klimaat,
comfort en bedieningsgemak
• Energiemonitoring & analyse

• Real time koppeling

• Snel, gemakkelijk en betrouwbaar

• Voor bestaande en nieuwe panden

• Start bij renovatie vroegtijdig met energie monitoring:
• Voor een nul meting

• Om energie bewustzijn te stimuleren

• Ter voorbereiding op de stap naar All Electric

• Voor berekening wat renovatie stappen betekenen voor 
het energieverbruik en comfort

• Een smart home app voor het optimaliseren van:
• Kosten

• Energiebewustwording en energiebesparing 

• Plaatsings- , onderhouds- en gebruikersgemak



Voorbeelden waar infrarood-gebaseerde microklimaatoplossingen werken

• Aantrekkelijke, geoptimaliseerde IR-gebaseerde microklimaatoplossingen zijn tientallen malen in de 
praktijk uitgetest voor veel voorkomende woningtypen. 

• Thuisbaas.nl in Amsterdam en omgeving gericht op 
aardgasvrij en op energieneutraal

• Nieuwbouw woningen in Leerdam uitgerust met 
infraroodverwarming in combinatie met zeer goede
isolatie. Per woning hooguit één extra paneel per 
woning nodig in vergelijking met de toepassing 
van een warmtepomp.

• Monumenten met warmtematten voor een 
koude, vochtige muren.

• Bureauverwarming voor kantoorruimtes.



Voordelen infrarood-gebaseerde microklimaatoplossingen

Objectieve metingen en feedback van bewoners en gebruikers laten zien dat deze oplossing:

• Een zeer gunstige TCO (Total Cost of Ownership) heeft;

• Geen ingrijpende verbouwingen vereist;

• Stapsgewijs decentraal inzetbaar is, met samengesteld maatwerk van 
bewezen IR technologie en innovatieve producten, 
waardoor lagere investeringen ook nog te faseren zijn;

• Bewoners zelf volledige controle geeft via smart home technologie;

• Positieve reacties van bewoners geeft door comfort, eenvoud, 
beperkte kosten en gebruiksgemak;

• Bij draagt aan een circulaire, modulair bouwproces met 
weinig materiaalgebruik.



Grootste uitdaging: Hoe het energieverbruik te minimaliseren? 
(vergelijk elektrisch verwarmen COP 1 : 1 met warmtepomp COP 1 : 4)

Antwoord: Met gebouwautomatisering en innovaties:

1. Zoveel mogelijk groene energie opwekken met wind en zon 

2. Zoveel min mogelijk energie gebruiken 

• ‘Comfort’ isoleren met extra focus op luchtsnelheid en relatieve luchtvochtigheid
• incl. innovaties zoals coating op ruiten

• Slim ventileren obv CO2- en vochtmetingen
• bijv. met balans ventilatie met wtw

• Personen verwarmen en niet de lucht (en onze planeet) 
• Maatwerk leveren met gebouw automatisering 

• Niet het hele pand dag en nacht verwarmen, 
maar personen verwarmen op basis van gedrag 

• Stralingstemperatuur voor innovatieve producten, 
inclusief IR warmtematjes en -panelen

• Lucht- en stralingstemperatuur optimaal regelen, bijv. met warmtekussens 
voor personen die het vaker koud hebben



Ambitie: 

In de periode 2024 – 2050 worden minimaal 30% 
van de bestaande gebouwen aardgasvrij gemaakt 
m.b.v. IR-gebaseerde microklimaatoplossingen! 

Doel 2019 - 2021: Vastgoedeigenaren verleiden om 
stapsgewijs hun panden aardgasvrij te maken door 

• per verblijfsruimte een comfortabel, duurzaam 
en energiezuinig microklimaat te creëren 

• Investeringen zo veel mogelijk terug verdienen 
uit besparing op energieverbruik en 
onderhoudskosten

Initiatief: Infrarood-gebaseerde microklimaatoplossingen

Innovatief consortium met meer dan 15 partners: 
• Vastgoed- en woningeigenaren inclusief 

Energie Samen en Vastgoedbelang
• Branche vereniging IG Infrarood
• Leveranciers van smart home systems, IR en 

additionele componenten
• Energieadviseurs / Bondgenoten van 

woningeigenaren
• Kennisinstellingen en overheid



Plan van aanpak

Inzet: 

Gebouwen laagdrempelig aardgasvrij maken 
door de volgende knelpunten aan te pakken:
• Hoge kosten en ingrijpende verbouwing
• Grote afhankelijkheid van energieleverancier
• Onzekerheden en ingewikkelde berekeningen
• Gebrek aan objectieve ervaringen en metingen
• Hoge ambities van gemeentes en regio’s met 

dure oplossingen
We maken gebruik van successen uit het buitenland

Beoogd resultaat:
• Een comfortabele, duurzame, energiezuinige, 

eenvoudige én gebruiksvriendelijke oplossing
• Modulair systeem met Internet of things
• Korte installatietijd, minimaal overlast
• Regie bij energieadviseur ipv aannemer en 

installateur
• Op grote schaal toepasbaar op kantoren en 

woningen
• Lage ecologische footprint en hoogwaardig 

hergebruik



Oproep gebouwautomatisering: 

Focus op mensen en comfort

Piet-Hein Speel

06 122 78 568

Laat je verleiden door de schoonheid van duurzame energie!
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