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Strategie
Wendy Stevens, Jaga
Planning & organisatie
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Geesje van Nunen, Jaga

11

DRUKWERK:
Booxs
Het papier van zowel het
omslag als het binnenwerk is
100% gerecycled.
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Solar Energy Production:
- 344,61 Kg CO2-uitstoot minder
- 358,45 kWh traditionele
stroom minder
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H2O Reduced Production:
- 275,73 cl water minder
Bio Ink Production:
- Gebruik van 100% biologische
inkten
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CONTACTGEGEVENS:
Jaga Konvektco Nederland B.V.
De Meerheuvel 6
5221 EA ’s-Hertogenbosch

KLIMAATBEHEERSING IN KARAKTERISTIEKE WONING
Bij een dergelijk traject worden veel belangrijke keuzes gemaakt met
betrekking tot inrichting en afwerking. Ook de keuze voor een nieuw duurzaam
verwarmingssysteem nam de eigenaresse van het statige pand serieus.

JAGA KOELING, VERSCHILLENDE SYSTEMEN, VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN
We zien vandaag de dag de vraag naar koeling
van gebouwen in ons minder ‘warme’ Europa ook
steeds meer stijgen. Daarom vertellen wij graag
meer over de koelingsoplossingen van Jaga.

WONEN ZONDER AARDGAS: BEREIKBAAR EN COMFORTABEL VOOR IEDEREEN
Jaga onderstreept de gedachte dat aardgasloos wonen toegankelijk zou moeten zijn voor elke
bewoner. Johan van Putten, Climate Designer bij Jaga: “We beseffen ons bij Jaga heel goed dat veel
mensen niet weten welke stappen ze moeten of kunnen nemen. De hele verduurzaming is best een
lastig verhaal. Warmtepompen, zonneboilers, lage temperatuur radiatoren, isoleren. Veel bewoners
zien door de bomen het bos niet meer. En soms geldt dat zélfs voor adviseurs en voor installateurs”.

KAMERS AFZONDERLIJK KOELEN & VERWARMEN
Het monumentale Pakhuis Meesteren op de Kop van Zuid
in Rotterdam is gerenoveerd en verbouwd naar hotel Bruno.
Opdrachtgever Brabant Installatie Techniek vroeg Jaga om
een klimaatsysteem te leveren waarmee de hotelkamers
afzonderlijk van elkaar konden koelen en verwarmen.
Belangrijke eis hierbij was het geluidsniveau.

+31 (0)73 631 23 60
info@jaga.nl
jaga.nl
jagapro.nl

WIJ ONS EERSTE MAGAZINE; WHAT ABOUT!?. EN DAAR HEBBEN WE VEEL POSITIEVE REACTIES OP MOGEN
ONTVANGEN. DUS MET TROTS SCHRIJF IK NU HET VOORWOORD VOOR ONS TWEEDE MAGAZINE. DEZE

TWEE BEDRIJVEN, ÉÉN VISIE
Het is geen toeval dat Nefit en Jaga, twee bedrijven met dezelfde
visie op duurzaamheid en concept denken, participeren in het
Energylab. Én met elkaar samenwerken. Nefit Bosch is ervan
overtuigd dat een sociaal en ecologisch evenwicht nodig is om
op lange termijn succesvol zaken te doen. Bert: “Dit zijn prachtige
initiatieven. Jaga biedt dit ook aan in de totaalconcepten”.

FOTOGRAFIE:
Adriaan van Dam
Els Korsten
Gert-Jan Dijkgraaf
Rick Mandoeng
Sabine Weertman

IPA Reduced Production:
- Gebruik IPA (Isopropylalcohol)
beperkt tot minder dan 2,5%

TROTS! DAT IS HET WOORD WAARMEE IK DIT TWEEDE MAGAZINE VAN JAGA OPEN. VORIG JAAR MAAKTEN
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CO2-REDUCTIE, HOE DOEN WIJ DIT EIGENIJK ZELF!?.
Wij voelen de urgentie om producten te ontwikkelen die het klimaat altijd ten goede komen. Onze
producten zorgen voor een fris binnenklimaat door op een duurzame wijze te koelen, te ventileren
en te verwarmen. Wij zullen ons altijd blijven ontwikkelen en inzetten voor een beter binnen- en
buitenklimaat. Op de laatste pagina’s laten wij zien hoe wij dit in de praktijk brengen.

UITGAVE STAAT HELEMAAL IN HET TEKEN VAN KOELING. WE VERTELLEN JE GRAAG OVER DE TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELINGEN OP DIT GEBIED EN HOE WIJ ALS CLIMATE DESIGNERS DAARMEE OMGAAN.

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het hartje zomer. Nederland
maakt zich klaar voor de vakantieperiode. Ik denk terug aan de
zomervakanties vroeger met mijn familie.

verandert het klimaat. We kunnen er niet meer onderuit; de
aarde warmt op en dat heeft tot gevolg dat ook de Nederlandse
zomers steeds warmer worden. Om comfortabel te leven hebben
we dus meer behoefte aan koeling in onze huizen in de zomer.
Met het hele gezin gingen wij in de auto naar het buitenland.
Bovendien wordt het koelen van gebouwen steeds toegankelijMet een glimlach op mijn gezicht zie ik mezelf nog oververhit op
ker en betaalbaarder voor een grote groep mensen. We zien de
de achterbank zitten. Airco hadden wij niet in onze auto, dus om
tendens dat veel mensen voor hun nieuwbouwwoningen kiezen
het een beetje koel te houden, klemden mijn ouders theedoeken
voor een milieuvriendelijke en energiezuinige warmtepomp die
tussen de achterramen. Als het echt heel warm werd, draaiden
toegepast wordt met lagetemperatuurverwarming. Een mooi
ze de voorramen open en waaiden onze haren en de theedoevoordeel van die warmtepompen is dat je ze prima kunt combiken wild op en neer. We waren niet de enige die zo naar het
neren met klimaatsystemen, die niet alleen kunnen verwarmen,
zuiden reden. Auto’s met bonte theedoeken zorgden voor een
maar ook koelen. En dat zorgt voor duurzame en betaalbare
kleurrijk beeld op de Europese
oplossingen voor het warmtesnelwegen. Hoe anders is het
probleem in de zomer.
“ We kunnen er niet meer onderuit;
nu? Was een auto met airco in
In dit magazine laten we graag
de aarde warmt op. “
de jaren zeventig een luxe-opzien hoe wij onze knowhow
tie. Tegenwoordig is het haast
inzetten voor innovatieve
onmogelijk om een bolide zonder airconditioning te kopen.
ontwikkelingen als
het gaat om koeling. In Amerika
Koeling onderweg is geen luxe meer, het is een standaard
wordt koeling in gebouwen al veel langer toegepast. Door onze
geworden. En we zien deze ontwikkeling uit de auto-industrie
jarenlange ervaringen met de markt in Noord-Amerika hebben
ook steeds meer terug in het dagelijks leven en in de verwarwe onze koelingssystemen steeds doorontwikkeld tot de meest
mingswereld waarin wij ons bij Jaga in bevinden. Koeling in
energiezuinige en efficiënte systemen.
gebouwen is ook geen luxe-optie meer, het wordt steeds meer
gemeengoed. Zelfs in Nederland. Was koeling voorheen vooral
Bij Jaga kijken we niet alleen naar ons zelf en naar onze eigen
in bedrijfspanden terug te vinden, tegenwoordig zien we ook
producten. We vinden het belangrijk om samen te werken en
steeds meer gekoelde woningen.
zoeken altijd verbinding met andere partijen om zo te komen tot
Deze ontwikkeling heeft verschillende oorzaken. Allereerst
de beste oplossingen. Daarom gaat Bert Kriekels deze keer in
gesprek met een van onze partners als het gaat om koeling: Jan
Rijnen, commercieel directeur van Nefit. Samen kijken zij naar de
marktontwikkelingen en naar de toekomst.
Natuurlijk kunnen we het ook niet laten om in dit magazine een
van onze innovatieve koelingssystemen te presenteren; de Briza.
Ik hoop dat we je ook met dit tweede magazine weer kunnen
inspireren.
Chris Heerius, algemeen directeur Jaga Konvektco
Chris Heerius, links, algemeen directeur, is samen met Bert Kriekels,
sales directeur, drijvende kracht voor Jaga op de Nederlandse en
Noord Amerikaanse markt.

I AM CLIMATE DESIGNER,
WHAT ABOUT YOU! ? .
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Tekstproductie:
TALK ABOUT
PR & Communicatie

KOELING VOOROP
In de toekomst zal het meeste comfort in nieuwbouw woningen
gecreëerd worden door te voldoen aan de koelvraag. En dat zijn we nog
niet zo gewend. Er is veel onbekendheid en onzekerheid. Dat snappen
wij, als Climate Designers maar al te goed.

I AM CLIMATE DESIGNER

DOOR DE STEEDS GROTER WORDENDE KENNIS OP HET GEBIED VAN ONS KLIMAAT EN DE KLIMAATVERANDERINGEN
ZIEN WE DE BEHOEFTE VAN ALLEEN VERWARMEN STEEDS MEER VERSCHUIVEN NAAR (VER-)KOELEN EN VERWARMEN.
ER WORDT VOORSPELD DAT DE VRAAG NAAR KOELING IN EEN NIEUWBOUWWONING DE VERWARMINGSVRAAG
BINNENKORT ZAL OVERTREFFEN. EEN MODERNE NIEUWBOUWWONING VRAAGT 800 UUR VERWARMING PER JAAR,
TEGENOVER 2500 TOT 3000 UUR AAN KOELING.*

Oververhitte woningen
Oververhitting van nieuwbouwwoningen is steeds meer een probleem. Er bestonden tot voor kort geen wettelijke verplichtingen om

koeling kunnen voorkomen dat een woning oververhit wordt. Om
oververhitting van woningen in de zomer tegen te gaan, is er in
de berekeningsmethode NTA 8800 een parameter, Temperatuur
Overschrijving Juli (TOjuli) opgenomen die het risico hierop inschat.
Voor woningen die niet worden uitgerust met actieve koelsystemen,
zal in de regelgeving een grenswaarde worden opgenomen aan het
maximum van deze TOjuli.
Klaar voor de toekomst
We zien dus dat koeling een steeds belangrijker item wordt in de
maatschappij. Maar we zien tegelijkertijd dat steeds meer mensen
op zoek gaan naar de beste oplossingen en dat hierbij veel vragen
ontstaan: wel of geen warmtepomp, wel of geen ventilatie, actieve
of passieve koeling? Er is veel onbekendheid en onzekerheid. Dat
snappen wij, als Climate Designers maar al te goed. Wij voelen al
lang de urgentie om producten te ontwikkelen die klaar zijn voor

M A A R DA N W É L M I L I E U B E W U ST !
dit te voorkomen. Maar daar komt nu verandering in. Het ministerie
van Binnenlandse Zaken erkent de verschuiving van verwarmingsbehoefte naar koelbehoefte in de woningbouw en benadrukt het gevaar
van oververhitting. Onlangs heeft Minister Ollongren de definitieve
BENG-eisen bekend gemaakt. Hierin wordt een maximum gesteld
aan het aantal overschrijdingsuren die een woning mag oververhitten. Betere zonwering, meer overstekken, meer ventilatie en actieve

5

In de toekomst zal het meeste comfort in nieuwbouwwoningen
gecreëerd worden door te voldoen aan de koelvraag. En dat zijn
we nog niet zo gewend. In Nederland denken we bij comfortabel
wonen nog snel aan een lekker warm huis. Maar inmiddels worden
woningen (o.a. door wet- en regelgeving en voorlichting) zo goed
geïsoleerd dat ze meer koelbehoefte hebben dan een verwarmingsnoodzaak. Want als een woning eenmaal warm is (bijvoorbeeld
gedurende een hele warme zomer), is deze lastig te koelen.
Overigens is het niet de hoge buitentemperatuur die de waarden in
goed geïsoleerde en kierdichte nieuwbouwwoningen opvoert, maar
vooral de straling van het zonlicht. Deskundigen spreken al van
‘oververhitting’ van woningen.

*bron Bouwwereld

de toekomst en het klimaat ten goede komen. Maar we snappen
ook dat niet iedereen direct de meest optimale situatie kan creëren.
Daarom denken we mee. De klimaattoestellen die wij maken, zijn
klaar voor de toekomst.
Wat er ook gebeurt, wat de wetgeving ook wordt en voor welke
situatie ze ook toegepast worden, met onze toestellen kun je altijd
uit de voeten.

“ binnentemperatuur van boven
de 25 graden... daar hebben ouderen veel
last van”

“Bij Jaga zijn we echte Climate
Designers. Dat betekent dat wij
ons altijd blijven ontwikkelen en
inzetten voor een beter binnen- en
buitenklimaat. We zien het als
onze taak om bruggen te bouwen
en de wensen en behoeften van
alle betrokken partijen bij elkaar te
brengen. In dit kader neem ik deel
aan de projectgroep NTA 8800
die rapporten heeft opgesteld
over comfortabel en veilig wonen
en het ministerie op deze manier
adviseert. Met deze projectgroep

kaarten we onder andere het oververhittingsprobleem bij ouderen in
onze samenleving aan.
De overheid wil dat ouderen langer
zelfstandig in een eigen woning
blijven wonen, maar neemt geen
maatregelen om ervoor te zorgen
dat deze woningen comfortabel
zijn. Veel ouderen wonen in kleine
ruimtes die extreem geïsoleerd
zijn en waar sprake is van grote
glaspartijen zonder zonwering.
Deze woningen krijgen in de zomer

al snel een temperatuur van boven
de 25 graden en daar hebben
ouderen veel last van. We vinden in
de projectgroep niet dat bewoners
hun leven moeten aanpassen aan
het klimaat (deuren en ramen dicht
en veel buiten leven). We voelen

er meer voor dat de woningen
adequaat aangepast worden zodat
iedereen langer comfortabel kan
blijven wonen.”
JAN VERDONCK,

CLIMATE DESIGNER

T WEE BEDR I J V EN

BUIZEN, WARMTEPOMPEN, RADIATOREN, ZONNEPANELEN, METERS; ZE VORMEN DE ACHTERGROND VAN
HET GESPREK MET JAN RIJNEN (NEFIT BOSCH) EN BERT KRIEKELS (JAGA). WE ZIJN IN HET ENERGYLAB VAN
HOGESCHOOL UTRECHT. IN DEZE DUURZAME PROEFTUIN PASSEN TECHNIEKSTUDENTEN HUN THEORIE
OVER ENERGIEZUINIGE OPLOSSINGEN VOOR WONINGEN IN DE PRAKTIJK TOE. OPLOSSINGEN VOOR DIT
SOORT VRAAGSTUKKEN KOMEN NIET VANUIT ÉÉN DOMEIN.

ÉÉN VISIE

Samenwerken staat hoog in het vaandel bij Jaga, zoals met
studenten van de opleiding ‘Built Environment en Engineering’
en bedrijven in de bouw- en installatiesector. Het is geen toeval
dat Nefit en Jaga, twee bedrijven met dezelfde visie op duurzaamheid en concept denken, participeren in het Energylab. Én
met elkaar samenwerken. We spraken met Jan Rijnen van Nefit
Bosch en Bert Kriekels van Jaga over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van koelen en
verwarmen in de toekomst en over
“We zijn klaar
hun samenwerking.

wat die

Een open deur, maar we beginnen
het gesprek over de ‘Van gas los’-ontwikkelingen in Nederland.
Het is de grootste verandering in de branche van de afgelopen jaren. “Zeker niet verrassend als je weet dat circa 85% van
de huishoudens in Nederland wordt verwarmd door een hoog
rendement cv-ketel.”, vertelt Jan. “Deze traditionele manier van
verwarmen met aardgas waarbij CO₂ vrij komt, wordt veel minder
in de aankomende jaren. We beseffen ons steeds meer dat we
minder uitstoot van CO₂ willen. En als we dit willen bereiken
moet er een prijs komen voor CO₂. Dat is nu niet het geval. Maar
wat is de prijs die we moeten betalen als we niets doen aan het
probleem?”
Verduurzaming
“Nefit Bosch benoemt drie mogelijke stappen voor het verduurzamen van warmte die je afhankelijk van het soort huis en het
budget van de bewoner kunt kiezen,” vervolgt Jan. “Een all electric warmtesysteem is de overtreffende stap. Je kunt ook naar
een hybridesysteem. Deze variant is populair omdat het geschikt
is voor twee verschillende warmtebronnen binnen één besturing.
Een veel geziene combinatie is de ketel en de waterpomp. Bij

een piek in energievraag kun je terugvallen op gas. Dat kan nu
aardgas zijn, maar in de toekomst groen gas of waterstof. Het
voordeel is, dat je op deze manier niet 100% van het gas nodig
hebt, maar misschien maar 20%.” En als derde oplossing noemt
Jan een hr-ketel met lage watertemperaturen. “Maar een eerste
slag kun je al slaan door het afgiftesysteem, de radiator, goed af
te stemmen op de opwekker. We moeten er meer voor gaan
zorgen dat het afgiftesysteem perfect past bij de
voor de toekomst,
behoefte van een ruimte
ook brengt”, Bert
en bij hetgeen een warmtebron kan leveren. Er kan
veel beter gekeken worden wat een ruimte nodig heeft. Daarbij
vinden wij het in ons advies belangrijk dat besparing altijd op de
eerste plaatst komt.”
De bewoner centraal
Bert vult aan “Het klopt helemaal. Er kan veel gewonnen worden
als de ketel op zo’n laag mogelijke afgiftetemperatuur afgesteld
wordt, dan verbruikt hij minder gas, dus minder CO₂ uitstoot en
dat willen we. We moeten opletten dat we als industrie de consument niet bang maken. Zij blijven gewoon naar de kosten kijken.
We moeten mensen niet dwingen om over te stappen op een
warmtepomp. Daar gaat het niet om. We moeten ervoor zorgen
dat we met z’n allen minder CO₂ uitstoten. En dat kan ook met
een cv-ketel. Waar wij als afgiftefabrikant aan werken zijn toestellen die zo efficiënt mogelijk zijn voor het milieu. Die kunnen
functioneren met toekomstige warmteopwekkers, wat het ook
gaat worden. Dit houdt in dat wij ervoor zorgen dat onze toestellen werken op een zeer lage watertemperatuur van maximaal 35
graden. Wat er ook gebeurt de komende jaren, welke technologieën er gaan komen. De Jaga-toestellen zijn er klaar voor.”

van energie uit duurzame bronnen zoals wind-, water-, zonne-energie. Bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler
of zonnepaneel. En tot slot wordt er voor de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van fossiele
brandstoffen zoals door lage temperatuurverwarming. Bert zegt
daarover: “Bij Nefit Bosch geven ze op een slimme manier de
mensen een keuze in deze stappen. Je kiest bijvoorbeeld eerst
voor goede isolatie en een zuinige cv-ketel. Jaren later kun je
deze dan uitbreiden naar hybride warmtepomp. Je kunt dan dus
van je bestaande ketel een hybride systeem maken. En bij Jaga
volgen we daar in. Je kunt nu namelijk eerst een gewone radiator bij ons kopen, die aangesloten wordt op de cv-ketel en als je
dan later kiest voor een warmtepomp, dan koop je er bij ons een
DBE Hybrid bij, die klik je op de bestaande radiator en dan heb
je een radiator die klaar is voor een warmtepomp en die op hele
lage temperaturen kan verwarmen en koelen.”

Trias Energetica
Jan: “Die visie delen wij volkomen. We moeten mensen niets
Diverser
opleggen. Voor ons hoeft ook niet iedereen direct aan de
“We zien dat de oplossingsrichtingen veel diverser en daarmee
warmtepomp. Je moet het als een totaalplaatje bekijken. Je kunt
complexer worden”, vervolgt Jan het verhaal. “De ketel en vloerniet in een niet-geïsoleerde
verwarming blijven nog wel
woning met enkel glas een
even, dat is zo goedkoop en
“CO2 heeft geen prijs op dit moment.
warmtepomp plaatsen. Dat
handig, maar er komen ook
Maar wat kost het als we niets doen!?.”, Jan veel nieuwe opties bij waar
is misdadig om te verkopen.”
Beide heren zijn het er over
je over na moet denken en
eens dat voor verduurzaming de ‘Trias Energetica’ gevolgd moet
waarbij je moet rekenen of je voldoende volume hebt. Precies afworden. Eerst wordt energieverbruik beperkt door verspilling
gestemd op de wensen, behoeften en het budget van de bewotegen te gaan door bijvoorbeeld de isolatie van de buitenschil
ners. Willen ze wel of geen koeling, is 19 graden warm genoeg of
(gevels, daken, vloeren). Vervolgens is er een maximaal gebruik
heeft 23 graden de voorkeur, verwarming door het hele huis of
alleen boven. Vroeger werd hier gewoon niet over nagedacht en
juist met het bewuster inregelen van alle installaties en bewustere keuzes maken kunnen we heel veel winnen.”
Toegankelijk
“Er is een belangrijke boodschap van ons allebei naar de consument toe,” zegt Bert, “en dat is dat verduurzamen bijna voor
iedereen toegankelijk is. Maar we verwachten te veel van de
consumenten. Dat ze het verschil weten tussen ketels en al die
typen warmtepompen en radiatoren, dat kun je niet verwachten.
Als we als installateurs en fabrikanten succesvol willen zijn in
de toekomst zowel voor onszelf als voor de consument én het
milieu, dan moeten we meer samenwerken en een totaalconcept
verkopen. We moeten het makkelijker en overzichtelijker maken
voor de consument.” Ook Jan wijst op de verantwoordelijkheid
van de hele branche: “Ketels en radiatoren zijn low interest
producten, mensen weten niet eens welk merk ze in de woning
hebben. Maar door bewustwording van de verduurzaming zijn
er mensen die een keuze willen maken. Belangrijk is hen dan
te kunnen wijzen op alle mogelijkheden. Dat is ook een verandering voor de installateur. Hij moet de opties aandragen. Ook
installateurs hebben dus een belangrijke rol in het voorlichten
over verduurzaming.”
Totaalconcepten
Bert illustreert het ‘concept-denken’ aan de hand van de autobranche. “Hierin hoef je als consument ook niet per onderdeel
keuzes te maken. Stoel, bekleding, dashboard, gordels… het
is één inclusief geheel. En je hoeft ook geen kennis te hebben
van de verschillende onderdelen. In de toekomst moet er echt
één totaalsysteem voor koelen, verwarmen en ventileren komen
waarin alle partijen zitten. Je koopt dan een systeem van merk
X, met daarin allerlei onderdelen van verschillende merken die
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Koeling
Bert vervolgt het verhaal door naar het groter geheel te kijken.
Hij noemt ontwikkelingen in de woningbouw die ook een belangrijke rol spelen in het verhaal van verwarmen en koelen van
woningen. “Door bijvoorbeeld steeds betere isolatie, grote glaspartijen en steeds kleinere woningen, krijgen mensen meer behoefte aan koelen in de woning. En niet zozeer aan verwarmen.
Koelen wordt een belangrijker thema. Dat is ook een van de
redenen dat wij bij Jaga onze productfocus hebben aangepast:
van Radiatorfactory naar Climate Designers. We bedoelen daarmee dat de gebruiker meer centraal staat en dat we dus meer
gaan kijken wat die nodig heeft. We willen dat de consument zelf
de keuze kan maken om ofwel te verwarmen ofwel te koelen.
En daarbij vinden wij het dus heel relevant om niet te forceren,
mensen mogen het rustig aanpakken en in kleine stappen.”

ring niet uitvlakken. “Consumenten worden steeds mondiger en
vinden informatie online”, vertelt Jan. “Onze industrie loopt hierin
niet voorop, maar we zien wel mogelijkheden van internet. En
ook daar hebben we een gezamenlijke activiteit ontwikkeld: een
online platform HomeQgo. Hier kunnen mensen op basis van
bijvoorbeeld hun postcode online advies krijgen over verduurzaming. Dit is nog pril, maar we pionieren hierin dus wel.”
Verder verwachten beide heren dat de circulaire economie ook
in de verwarmingsbranche groter zal worden. Jan: “We weten
niet precies hoe zich dit zal ontwikkelen. Maar bij Nefit werken
we bijvoorbeeld nu al met een garantieplan: je koopt de ketel en
verzekert je voor de garantie voor een lange tijd. Wij regelen dan
echt alles voor je, mochten er
Samen sterker
vragen of problemen zijn. DaarJan vertelt over een nieuw
naast nemen we bijvoorbeeld
We moeten verduurzaming niet
gezamenlijk initiatief: “We zijn
ook deel aan Woningabonneafdwingen bij de consument
ons in de branche al meer aan
ment of kort WOAB. Dit initiatief
het verenigen, vroeger waren
maakt woningen duurzaam en
er meer sub-verenigingen, zoals de ketelbranchevereniging, de
energiezuiniger. Ontzorgen is het idee achter het Woningabonwarmtepompbranchevereniging en je had een elektro-boilernement. De huiseigenaar krijgt een maatwerk energiebespabranchevereniging. En ook hier hebben we gezegd we moeten
ringsadvies en WOAB regelt hiervoor de uitvoering en indien
kijken naar het totaalplaatje. Dus nu is de Nederlandse Vergewenst de nodige investeringen. Zij garanderen de berekende
warmingsindustrie, de NVI, opgericht, met daaronder kleinere
energiebesparing. In ruil hiervoor wordt een Woningabonnement
secties zoals de sectie opwekkers, de sectie afgiftesystemen.
afgesloten, zonder dat de maandelijkse kosten van de huiseigeIn de NVI nemen alle technische bedrijven deel, zo ook Nefit en
naar stijgen.”
Jaga. Op die manier kunnen we met één stem naar buiten treden
en onze belangen vertegenwoordigen richting politiek, richting
Bert: “Dit zijn prachtige initiatieven. Jaga biedt dit ook aan in de
installateurs, noem maar op. Dat werkt heel goed.”
totaalconcepten, zoals Happy Balance, the FCTR E, HomeQgo
en Klimaatmissie. Mensen kiezen hierbij voor een compleet
Heat as a service
‘warmte-systeem’, Heat as a service. Ze kopen warmte of koeling
De omgeving waarin het interview plaats vindt is de Hogeschool
en hoeven niet verder na te denken over de systemen erachter;
Utrecht. Hier wordt gepionierd door studenten. Zij kijken naar
de warmtepomp of ketel, de radiator, de isolatie. Ik denk dat het
oplossingen voor de toekomst. Nefit en Jaga kijken ook voortin de toekomst zo zal gaan. Want het is niet realistisch om te
durend vooruit en dromen allebei van een toekomst met alterdenken dat consumenten zoveel kennis gaan krijgen van alle losnatieve energiebronnen. Bert noemde het concept-denken al
se componenten. Dus ik herhaal het nog maar eens: we moeten
als belangrijke ontwikkeling voor de toekomst, maar in het hele
echt samen optrekken in de branche, en het voor de consument
verduurzamingsverhaal mogen we de trend van de digitalisezo makkelijk en betaalbaar mogelijk maken.”

K L I M A AT B E H E E R S I N G
IN

KARAKTERISTIEKE

WONING

EEN PRACHTIG WOONHUIS VAN OMSTREEKS 1900 IN DE ROTTERDAMSE WIJK KRALINGEN IS GEHEEL IN STIJL
GERENOVEERD. BIJ EEN DERGELIJK TRAJECT WORDEN VEEL BELANGRIJKE KEUZES GEMAAKT MET BETREKKING TOT INRICHTING EN AFWERKING. OOK DE KEUZE VOOR EEN NIEUW DUURZAAM VERWARMINGSSYSTEEM
NAM DE EIGENARESSE VAN HET STATIGE PAND SERIEUS. ZE LEGDE EEN LIJST MET EISEN EN WENSEN VOOR
AAN INSTALLATEUR MARCO VERBURG. ENTHOUSIAST GEWORDEN DOOR WAT HIJ TIJDENS EEN FABRIEKS
BEZOEK AAN JAGA CLIMATE DESIGNERS GEZIEN HEEFT, STELDE MARCO DE PRODUCTEN VAN JAGA VOOR.

Op de benedenverdieping wilde de bewoonster alle radiatoren
graag uit het zicht en waar dat kon in de vloer geplaatst hebben.
Enerzijds om esthetische redenen, anderzijds vanwege het feit
dat er glaspartijen aanwezig zijn die tot op de grond doorlopen.
Daarom zijn er fluister stille Clima Canals ingebouwd langs de
lange wand in de woonkamer en bij de nieuwe, zwarte kozijnen aan de achterzijde. Clima Canals hebben een zeer kleine
convectorput (18 cm breedte en 8 cm diepte) en kunnen, mits
aangesloten op een warmtepomp, koelen en verwarmen.
In de woning zijn ook Clima Canals mooi uit het zicht ingebouwd
in de vensterbanken. Ondanks de kleine afmetingen is de Clima
Canal een krachtige hoofdverwarming, koel-unit en luchtververversingseenheid tegelijk. Daarnaast is dit toestel fluisterstil en
onopvallend in te bouwen.

De vloerinbouw Mini Canal is toegepast voor de grote vensters
die tot de vloer komen. Verborgen onder het rooster zit de
LOW-H2O technologie. Het enige wat opvalt is het rooster, dat
perfect aan het interieur is aangepast. Voor deze woning is
gekozen voor zwart geanodiseerde, aluminium roosters, die
geheel in stijl ogen met het in Hongaarse punt gelegde parket
en de zwarte kozijnen.
Koelen
Op de bovenverdieping in de kinderkamers zijn Strada Hybrids
geplaatst. Door de LOW-H2O technologie in deze slanke
toestellen kan de ruimte energiezuinig worden verwarmd.
Daarnaast heeft deze radiator óók het vermogen om een ruimte
extreem snel te koelen.
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je verder niet ziet, maar waarin gebruik, onderhoud, garantie en
financiering zit. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat een
firma als Nefit Bosch, die dat eigenlijk helemaal niet nodig heeft,
open staat om met een bedrijf als Jaga samen te werken. Samen
kijken hoe we één concept kunnen neerzetten. Partners erbij
betrekken, niet alleen Jaga en Nefit, maar ook de isolatiebedrijven, leveranciers van zonnepanelen en ventilatie; alles compleet
en dát moet je als één geheel aan de consument verkopen.
Verschillende concepten waaruit de klant kan kiezen en naar
eigen smaak en budget kan inrichten. Als we de krachten bundelen zal het succesvoller zijn voor alle partijen en vooral voor de
consument.”

De Mini Wand is door de geringe afmetingen uiterst geschikt voor
ruimtes met grote glaspartijen en lage ramen. Ook in de woning
in Kralingen is onder een aantal vensters een Mini aan de wand
bevestigd. Door de LOW-H2O technologie met supergeleidende
en ultrasnelle warmtewisselaar zorgt dit toestel voor een lager
energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
Meedenken is maatwerk
Een esthetisch verantwoord en optimaal functionerend product
is bij Jaga altijd het gevolg van goed overleg en meedenken met
zowel de installateur als de eindgebruiker. Een mooi voorbeeld
daarvan zijn de roosters op de convectorputten. Deze zijn eerst
als monster op locatie getoond aan de bewoonster. Uiteindelijk
is er gekozen voor zwart geanodiseerde, aluminium roosters, die
geheel in stijl ogen met het in Hongaarse punt gelegde parket en
de zwarte kozijnen.

“ duurzaam Koelen & verwarmen
met fluisterstille clima canals

13

en Strada Hybrids”

Het koelen van gebouwen gaat, in ‘warme’ landen, terug
tot in de oudheid. De Egyptenaren waren misschien wel
de eersten die probeerden hun gebouwen te koelen. Ze
hingen daarvoor riet in de raamopeningen en bevochtigden
dit met water. Door het verdampen van het water en de
wind die tegen het riet blies werd de kamer gekoeld en
bevochtigd. De Romeinen bouwden kleine waterleidingen
in muren om ruimtes koel te maken, terwijl de Perzen in
de middeleeuwen gebruik maakten van windtorens, waarin
de wind werd opgevangen, langs water werd gevoerd om
zo de lucht af te koelen. Aan de andere kant van de toren
kwam die koele lucht er dan uit om pleinen of gebouwen
te verkoelen.
We zien vandaag de dag de vraag naar koeling van
gebouwen in ons minder ‘warme’ Europa ook steeds
meer stijgen. Daarom vertellen wij graag meer over de
koelingsoplossingen van Jaga.
Climate Designers in Noord-Amerikia
In Amerika hebben de Climate Designers van Jaga
al jarenlang te maken met een markt die vraagt om
koelproducten. Dit heeft er voor gezorgd dat wij goed
bekend zijn met koeloplossingen en onze systemen
hebben kunnen doorontwikkelen tot de meest
energiezuinige en efficiënte systemen.

S T R A D A H Y B R I D:
KOELEN ÉN VERWARMEN
• Werkt efficiënt óók op de laagste
watertemperatuur
• Eenvoudig strak design
• Laagste geluidsniveau en gegarandeerde
afgifte volgens NEN16430
• Dynamic Boost Hybrid-techniek zorgt voor
meer vermogen en snelle reactie
Uniek:
In combinatie met een warmtepomp
energie-efficiënt koelen

C L I M A C A N A L:
VLOERINBOUW
• Volledige klimaatbeheerser (verwarmen, koelen op hoge
en lage temperatuur en luchtverversingsunit)
• Kleine convectorput met condensafvoer
• Zeer stil systeem
• Roosters uitvoerbaar in diverse afmetingen en
verschillende kleuren en materialen
• Domotica aansturing
• Zeer eenvoudige regeling

C O O L

P R O D U C T S

3 REDENEN WAAROM DE VRAAG
NAAR KOELEN TOENEEMT
Woningbouw:
Huizen zijn zo goed geïsoleerd dat de noodzaak van koelen
steeds duidelijker wordt. Huizen verwarmen door een
televisie die aanstaat, een wasmachine die draait, of omdat
er veel mensen in een ruimte zijn. Los daarvan, zijn we luxe
gewend. We zijn de koelte in een hotel of in de auto tijdens
de zomermaanden gewend en willen dit ook in huis. We
investeren steeds meer in comfort.
Verduurzaming:
Er is een steeds groter wordende groep die zoekt naar
duurzame oplossingen voor de woningbouw. Mensen
willen iets goeds doen voor de aarde en niet te veel
fossiele brandstoffen gebruiken. Dus zoeken zij duurzame
oplossingen zoals warmtepompen. Mooie bijkomstigheid
van de warmtepompen is dat ze bijna allemaal koeling als
bijproduct kunnen leveren.
Regelgeving:
In de (ouderen)zorg en utiliteitsgebouwen hebben we te
maken met steeds meer wet- en regelgeving voor het
binnenklimaat. De verzorgingshuizen, scholen en kantoren
mogen niet te veel worden opgewarmd (oververhitting).
Mensen moeten comfortabel kunnen wonen en werken. Om
aan alle richtlijnen te kunnen voldoen, wordt steeds meer
geïnvesteerd in duurzame koeloplossingen.

RADIATOREN VOOR MILIEUBEWUST KOELEN
F R E E D O M C L I M A:
VRIJSTAAND
•
•
•
•

Krachtige vrijstaande ventilatorconvector
Condensafvoer voor actieve koeling
Zeer geschikt voor lage watertemperatuur
Aluminium bekleding,
afdekpanelen en roosters
• Goede performance ondanks
compacte uitvoering
• Volledig voorgemonteerde radiator
Uniek: Compact en modern design voor elk interieur

B R I Z A 1 2 EN 2 2 :
UTILITEITSBOUW
•
•
•
•
•

Krachtige ventilatorconvector voor actief koelen en verwarmen
LOW-H2O techniek
Slank
Beschikbaar als plafond- en wandinbouwmodel
Briza 12: Beschikbaar als wandmodel in alle
Jaga-kleuren
• Aansturing door domotica systeem mogelijk
• Eenvoudige regeling
Uniek: Stilste toestel in de markt door stille én
energiezuinige EC-motoren.
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Uniek: Super compacte afmetingen

HET KABINET HEEFT BESLOTEN DAT NEDERLAND
VAN HET AARDGAS AF MOET. GEMEENTEN
MOETEN UITERLIJK EIND 2021 EEN WARMTEVISIE
VASTSTELLEN, MET HIERIN EEN TIJDSPAD
WANNEER VERSCHILLENDE WIJKEN WORDEN

AA R DGASLOOS WON E N

VERDUURZAAMD EN VAN HET AARDGAS
AFGAAN. IN ONS LAND MOETEN 7 MILJOEN
WONINGEN AARDGASVRIJ GEMAAKT WORDEN.
MAAR HOE PAKKEN WE DIT AAN? OM DIT

VOOR IEDEREEN
W H A T A B O U T YO U! ? .

TE REALISEREN IS EEN GROOTSCHALIGE,
PLANMATIGE EN WIJKGERICHTE AANPAK NODIG.
SAMENWERKING IS HET SLEUTELWOORD.

Niet elk alternatief voor aardgas is op elke plek technisch
mogelijk, voldoende voorradig en/of haalbaar tegen
maatschappelijk aanvaardbare kosten. Steeds meer gemeenten
nemen de verantwoordelijkheid en bekijken daarom samen met
verschillende partijen, zoals uitvoerende organisaties en
fabrikanten wat er in de omgeving realistisch is.

C O M P L E X E M AT E R I E
Jaga onderstreept de gedachte dat aardgasloos wonen
toegankelijk zou moeten zijn voor elke bewoner. Johan van
Putten, Climate Designer bij Jaga: “We beseffen ons bij Jaga
heel goed dat veel mensen niet weten welke stappen ze
moeten of kunnen nemen. De hele verduurzaming is best een

“ Steeds meer gemeenten
nemen de
verantwoordelijkheid “
lastig verhaal. Warmtepompen, zonneboilers, lage temperatuur
radiatoren, isoleren. Veel bewoners zien door de bomen het bos
niet meer. En soms geldt dat zélfs voor adviseurs en voor installateurs. Het is en blijft gewoon een zeer complexe materie. Het
gaat hierbij om een technisch lastig verhaal. Daarnaast vraagt
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C O M F O R TA B E L E N B E TA A L B A A R

SAMEN MET JAGA
NAAR NUL OP DE METER IN:
het verregaand verduurzamen van een woning in veel gevallen
een flinke investering die zonder een goede (gebouwgebonden)
financieringsmogelijkheid voor veel bewoners niet haalbaar
is. Gelukkig zien we nu een hoop initiatieven ontstaan waarin
de overheid, adviseurs, uitvoerders en diverse leveranciers
samenwerken om verduurzaming voor bewoners toegankelijk te
maken.”
D U U R Z A A M É N C O M F O R TA B E L
Een voorbeeld van zo’n initiatief is Klimaatmissie Nederland. Dit
is een samenwerkingsverband tussen fabrikanten, lokale bedrijven, overheden en woningeigenaren. Een van die fabrikanten is
Jaga. Johan: “Klimaatmissie Nederland gelooft dat de om-

NIEUWEGIESSEN

“ Duurzaam wonen is al heel mooi
maar wij gaan óók voor
gezonder en comfortabeler”
schakeling naar aardgasloos wonen uitstekend gecombineerd
kan worden met het comfortabeler en gezonder maken van
woningen. En daar kunnen wij ons bij Jaga uiteraard helemaal
in vinden. Duurzaam wonen is al heel mooi maar een gezonder
en comfortabeler binnenklimaat met de extra mogelijkheid om je
huis te kunnen koelen, dat is waar wij als Climate Designers ook
helemaal voor gaan.”

INTEGRALE SAMENWERKING
Johan van Putten: “Dit doel kan uiteraard alleen behaald worden
als er integraal wordt samengewerkt door alle betrokken partijen. Klimaatmissie Nederland helpt gemeenten én bewoners.
Zo is er één loket voor alle woningeigenaren: van inmeten,
adviseren, uitvoeren, controleren tot een dynamisch onderhoudsplan voor de woning. Bouwkundig richt de aandacht zich
bijvoorbeeld op het zo volledig mogelijk isoleren van de gevel
en het dak en het aanbrengen van zonnepanelen. De installatietechnische aanpassingen kennen een waterzijdig en elektrisch
gedeelte. Hierbij kun je denken aan nieuw leidingwerk, een
warmtepomp en nieuwe radiatoren zoals onze lagetemperatuurverwarming. Fabrikanten spreken met elkaar een bestek af en
zorgen ervoor dat de apparaten goed met elkaar functioneren.
In een zo kort en efficiënt mogelijke planning wordt de woning
energieneutraal gemaakt. Projecten in Amersfoort Vathorst
en Amersfoort Schothorst zijn mooie voorbeelden hoe het
daadwerkelijk georganiseerd kan worden in een wijk voor elke
woningeigenaar.”
Johan benadrukt nogmaals waarom Jaga in dergelijke initiatieven gelooft: “Grootschalige verduurzaming is alleen mogelijk
als alle partners in de keten, zoals leveranciers, groothandels
en installateurs, samen werken om de materie begrijpelijk en
toegankelijk te maken voor de consument. Daar investeren we
graag in, onder andere door onze deelname aan Klimaatmissie
Nederland.”

OUD-BEIJERLAND
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Klimaatmissie Nederland organiseert en realiseert aardgasloze
totaaloplossingen voor huiseigenaren in Nederland. Het samenwerkingsverband biedt woningeigenaren de mogelijkheid om de
gehele renovatie tot energieneutrale, comfortabele en gezonde
woning in één keer goed te laten uitvoeren: realistisch, betaalbaar en met prestatiegaranties. Alle processen van de totale
renovatie zijn hierbij tot in de puntjes op elkaar afgestemd.

AMERSFOORT

JOHAN VAN PUTTEN,

CLIMATE DESIGNER

HOTEL BRUNO
Het monumentale Pakhuis Meesteren op de Kop van Zuid in
Rotterdam is gerenoveerd en verbouwd naar hotel Bruno van
keten Room Mate Hotels. In de zomer van 2018 opende het hotel zijn deuren. ‘Pakhuismeesteren’ was de naam van het bedrijf
dat vanaf 1818 een deel van de Rotterdamse handelsactiviteiten
van de V.O.C. overnam. Het gebouw diende lange tijd als
opslagruimte voor thee, zaden en noten.

Klimaatsystemen
Opdrachtgever Brabant Installatie Techniek vroeg Jaga om
klimaatsystemen te leveren waarmee de hotelkamers
afzonderlijk van elkaar konden koelen en verwarmen.
Belangrijke eis hierbij was het geluidsniveau.

Jaga adviseerde de innovatieve Briza 22 te plaatsen. Een
klimaattoestel, een fancoil unit dat koelt én verwarmt. De
Room Mate Hotels
fancoil unit is qua vermogen en koelcapaciteit te vergelijken
De Spaanse hotelketen Room Mate Hotels liet het pand verboumet airconditioning, maar kan daarnaast een ruimte ook superwen tot een modern hotel, voorzien van alle comfort en luxe.
snel verwarmen op zeer lage watertemperaturen. Door de stille
Het hotel heeft 230 kamers,
maar zeer krachtige motor
‘long stay’ appartementen,
heeft de Briza 22 ondanks
“ kamers Afzonderlijk
meerdere vergaderruimtes en
het hoge vermogen, een
een mercado (supermarkt en
uitzonderlijke stille werking
van elkaar laten
restaurant in Spaanse stijl). Het
(niet meer dan 35 dB) dat
koelen & verwarmen “
is ingericht door Teresa Sapey,
door de firma Peutz is
de avant-garde architecte. Op
getest en zo voldoet aan de
de begane grond zijn de Rotterdamse Foodhallen gevestigd. Aan
hoge geluidseisen van deze hotelketen.
het bestaande gebouw zijn twee verdiepingen toegevoegd.
Briza 22 is verkrijgbaar als wand- of plafondinbouw. Bij PakBij de verbouwing, die nodig was voor het nieuwe gebruik, hebhuis Meesteren zijn uiteindelijk in het hele pand 239 units in
ben de architecten de karakteristieke elementen van het gebouw
het plafond ingebouwd. De hotelkamers zijn voorzien van een
zoveel mogelijk intact gelaten. Zo zijn de gevels hersteld en zijn
systeem waarmee het klimaat op individueel niveau met de
de herkenbare groene laad- en losdeuren gereconstrueerd en
keycard van de kamer te regelen is.
voorzien van nieuwe ramen. Ook de inrichting van het hotel is
een combinatie van oude en nieuwe elementen.

P L A F O N D

BRIZA 2 2

W A N D

KOE LIN G & VE RWARMIN G IN E L K E K A M E R
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BRIZA 2 2

Zonnepanelen

Tesla als
bedrijfswagen!?.

op het dak van
de fabriek in België

9 5 % VAN H ET WAG EN PA R K
van Jag a Ne d er la n d is 10 0 % elek t r is ch

2 0 % v an het en er gi ev er br ui k
w o r d t o p gew ek t d o o r z o n n ep a ne l e n

80% van het verbruik wordt extern ingekocht
dit is groene stroom, verkregen uit biomassa uit
land- en bosbouw en waterkracht.

wordt gebruikt
tijdens ons
productieproces
en in de sanitaire
voorzieningen
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regenwater

MIND ER VERVU ILING

15 TON

105 TON

CO2-NEUTRALE IT BIJ JAGA
Door het aanplanten van
10.000 bome n in Senegal via EuroSys,
Jaga’s IT-partner. Deze bomen geven
de mensen daar niet alleen voedsel,
maar ook een inkomen, eenheid,
leiderschap en onderwijs.
Deze bomen redden
levens.

MIND ER VERVU ILING

REMANUFACTURED
LAPTOPS

Jaga gebruikt
remanufactured laptops van
Circular Computing. Deze
laptops zijn door hun
herfabricageproces
CO2-neutraal.

35%
R IJDT U OOK ELEKT R ISCH? BIJ ONS MAG U ALT IJD KO M E N L A D E N!

1 TON CO2 UITSTOTEN
DOE JE WANNEER JE…

1 TON CO2
ZIET ERUIT ALS…

VOOR 1 TON
CO2-UITSTOOT…

500 dagen ademhaalt

een luchtballon van 200 m3

moeten 50 bomen
een jaar lang groeien

JAGA
B R I Z A

JAGA BRIZA 22

- &
PLAFOND
OUW
WANDINB

lees meer op
P15 & P20!

Retour: Jaga Konvektco Nederland B.V.
De Meerheuvel 6 5221 EA ’s-Hertogenbosch

