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DRUKWERK:
Booxs - Het papier van zowel 
het omslag als het binnenwerk 
is 100% gerecycled.
 
Solar Energy Production:
- 417,12 Kg CO2-uitstoot minder
-  433,80 kWh traditionele 

stroom minder
 
IPA Reduced Production:
-  Gebruik IPA (Isopropylalcohol) 

beperkt tot minder dan 2,5%
 
H2O Reduced Production:
- 333,69 cl water minder
 
Bio Ink Production:
-  Gebruik van 100% biologische 

inkten

COLOFON

HOE ZIET ONZE TOEKOMST ERUIT?
We leven op dit moment door COVID-19 in een bizarre tijd en staan meer 

dan ooit stil bij het leven. Het maakt ons bewuster van hoe we met de 

wereld omgaan. Gaat deze periode iets veranderen over hoe de mens 

tegen de aarde en het milieu aankijkt? We spreken hierover met Jan en Bert 

Kriekels.

HÉT HUIS VAN DE TOEKOMST
Het studententeam Celcius van Hogeschool Utrecht 

bouwt en ontwerpt samen met verschillende partners, 

zoals Jaga, hét huis van de toekomst. Het huis is 

modulair, circulair, zelfvoorzienend, adaptief, maar 

ook betaalbaar. Projectleider Arnoud praat ons bij. 

PROEFHUIS VOOR ONTWIKKELING ‘KLIMAATVIRUS’
Klimaatmissie Nederland is een organisatie die huiseigenaren een totaaloplossing aanbiedt voor 

het verduurzamen van een woning. Arjan Bijman is hoofdregisseur bij Klimaatmissie Nederland 

en gebruikt zijn woning in Amersfoort als proefhuis voor het testen van allerlei duurzame en 

nieuwe systemen.

CIRCULAIRE ECONOMIE
De natuur respecteren, betekent circulair denken. Het einde van het ene product wordt het 

begin van een nieuw product. Voor ons is circulair denken geen keuze, het zit in ons DNA. 

Mark Ruison, projectmanager van de afdeling R&D, praat ons bij over de duurzame keuzes 

die Jaga maakt.

BINNENKIJKER: HAMERSHOF LEUSDEN
Stichting Happy Balance wil de verduurzaming van de Nederlandse woningbouw versnellen, 

bereikbaarder en toegankelijker maken. Een mooi project is de Hamershof in Leusden waar 

97 woningen van energielabel E naar een NOM-woning zijn gegaan. Bewoner Remko van 

den Berg vertelt over zijn ervaringen.

FUTURE-PROOF PRODUCTS
De veranderingen in het klimaat eisen nieuwe duurzame oplossingen voor koeling, ventilatie en 

verwarming. Bij Jaga zorgen we dat onze producten klaar zijn voor de toekomst. Ontdek onze 

nieuwste producten. 

JAGA ACADEMY GOES ONLINE
De ontwikkelingen rondom COVID-19 maakte het in april 

onmogelijk om onze trainingen en opleidingen van de Jaga 

Academy door te laten gaan. Elkaar live ontmoeten ging nu 

niet, maar wat is er wél mogelijk? Heel snel en professioneel 

ontwikkelden we een serie webinars.  

ONDERNEMEN DOE JE VANUIT PASSIE EN MET EEN VISIE OP DE TOEKOMST. EN DAT WE DIE TOEKOMST NIET 

KUNNEN VOORSPELLEN WORDT STEEDS MEER DUIDELIJK DOOR DE SITUATIE WAARIN WE AL RUIM EEN HALF 

JAAR ZITTEN. EEN SITUATIE MET EEN VIRUS WAT VOOR VEEL ONRUST ZORGT, MAAR IN VEEL GEVALLEN OOK 

HET BESTE IN MENSEN NAAR BOVEN BRENGT. SAAMHORIGHEID, BEHULPZAAMHEID, CREATIVITEIT; NIEUWE 

IDEEËN, NIEUWE INZICHTEN EN NIEUWE INITIATIEVEN.  

I N H O U D I AM CLIMATE DESIGNER
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De coronacrisis is een gegeven. Hoe je er mee omgaat, ligt aan 

jezelf. Dat dat niet altijd eenvoudig is, zien wij om ons heen. 

Voor veel ondernemers heeft het begrip ‘uitdaging’ ineens een 

compleet andere 

dimensie gekregen. 

Wij vinden het daar-

om belangrijk om in 

contact te blijven met 

jullie, dat is waarom 

we onder andere een serie webinars hebben georganiseerd. 

Maar dat is ook de belangrijkste reden waarom we juist nú 

gekozen hebben voor het thema van dit magazine. We konden 

in onze ogen geen relevanter onderwerp bedenken dan onze

en jullie toekomst. 

En als wij vertellen over hoe wij de toekomst zien, dan kan dat 

niet zonder te kijken naar de wereld om ons heen. De bijen 

op de cover zijn daar een beeldend voorbeeld van. Zij leveren 

namelijk, hoe klein ze ook zijn, een grote bijdrage aan onze 

toekomst. Bijen zorgen voor bestuiving van meer dan 75% van 

de voedingsgewassen. Zonder bijen zouden de schappen in de 

supermarkt leeg blijven. Er zouden geen vruchten en groenten 

zijn en dus ook geen toekomst. 

Hoe wij als bedrijf een steentje bij kunnen dragen aan de toe-

komst beschreef Jan Kriekels ruim 7 jaar geleden al in zijn boek 

‘Innovate or Die’. Het boek schreef hij op basis van de ervaringen 

in de woestijn tijdens 

het Burning Man 

festival. Het bijen-

volk noemde Jan 

toen niet, maar hij 

benoemde wel de 

vijf waarden van Jaga en beschreef zijn visie op de toekomst. 

Deze waarden blijken na 7 jaar nog steeds actueel en vormen 

nog steeds de cultuur van ons bedrijf.

In dit magazine beschrijven we in hoeverre COVID-19 ons bedrijf 

verandert en wat het doet met onze intrinsieke waarden en 

toekomstvisie. We hopen je te inspireren met onze verhalen over 

innovatief en creatief ondernemen, samenwerken en duurzaam-

heid. Natuurlijk lees je ook weer over onze nieuwste producten.  

We proberen met dit magazine Jaga en de toekomst een stukje 

dichter bij jou te brengen.  

 

Chris Heerius, algemeen directeur Jaga Konvektco

I AM CLIMATE DESIGNER, 

WHAT ABOUT YOU? ! .

“We proberen met dit magazine Jaga en de toekomst 
een stukje dichter bij jou te brengen“

CONTACTGEGEVENS: 
Jaga Konvektco Nederland B.V. 
De Meerheuvel 6
5221 EA ’s-Hertogenbosch
 
+31 (0)73 631 23 60 

info@jaga.nl 
jaga.nl
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RESPECT NATURE: 
DE MENS IS DE COVID VAN DE NATUUR
Jan Kriekels opent het gesprek stellig: “Je zou kunnen stellen dat 

de mens de COVID is van de natuur. De planeet regelt zichzelf in 

principe wel. Al eeuwenlang verandert de wereld mee met wat er 

om ons heen gebeurt, maar de huidige maatschappij gaat veel te 

snel voor de natuur. Die kan zich niet zo snel aanpassen. Daarom 

worden we op onze plaats gezet en bewust gemaakt van de 

situatie. We zijn onhygiënisch bezig geweest en hebben veel ver-

vuild. Veel mensen hebben wel het besef dat het zo niet langer 

gaat, maar vinden het lastig om iets te veranderen.” Zeven jaar 

geleden schreef Jan een boek over zijn filosofie op de wereld: 

Innovate or Die. Dit boek vormt de basis voor de bedrijfswaarden 

van Jaga die tot op de dag van vandaag nog steeds gelden. 

Jan vertelt: “Er is helaas 

weinig veranderd in de afge-

lopen jaren. De natuur is lastig 

te begrijpen. Mensen geloven 

nog steeds niet dat het 

klimaat echt gaat veranderen en impact gaat hebben.” Bert 

relativeert zijn broer een beetje: “Of ze geloven het wel, maar 

kunnen het niet bevatten. Het raakt ons nog niet persoonlijk 

genoeg om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk 

veranderen. We hebben een lange adem nodig.”

PANDEMIEËN ZIJN VAN ALLE TIJDEN 
Wat maakt dan dat we ons nu wel bewuster zouden worden? 

COVID-19 raakt ons persoonlijk. Het is dichtbij en het is te 

bevatten. Toch is het niet voor het eerst dat zoiets gebeurt. Jan 

licht toe: “Pandemieën zijn van alle tijden. In China hebben ze al 

het SARS- en MERS-virus gehad. De Chinezen zijn daarom veel 

bewuster van hun levensstijl. En het gaat nog verder terug in de 

tijd. De Chinese muur is vroeger gebouwd om vijanden en ziektes 

buiten te houden. Ook na de Eerste Wereldoorlog zijn veel 

mensen overleden aan de Spaanse griep. Toch vergeten we 

snel hoe we hier geraakt zijn en maken we dezelfde fouten 

opnieuw. Pas als het ons persoonlijk raakt, zijn we in staat onszelf 

te veranderen.” Bert: “Dit is ook positief aan de mens, dat hij 

slechte ervaringen snel achter zich kan laten. We leren de lessen 

eruit en gaan dan weer door. Maar hopelijk gaat er nu toch wel 

iets blijvend veranderen door deze hele nare tijd waarin we ons 

bevinden.”

WETENSCHAPPERS KRIJGEN EEN 
PODIUM
In de meeste landen waar COVID-19 is uitgebroken, wordt er 

door de overheden opgetreden. Toch zijn het niet de politieke 

leiders die het verhaal vertellen en de leiding pakken; weten-

schappers krijgen steeds meer 

een podium. Bert: “Wat je nu 

ziet gebeuren is dat we geneigd 

zijn om wetenschappers eerder 

te geloven, omdat zij onafhanke-

lijk zijn en verstand hebben van de situatie. Mensen houden zich 

vrij goed aan alle maatregelen die zijn afgekondigd. Als alleen 

politieke leiders het verhaal zouden vertellen, dan accepteren 

we het veel minder. Misschien is dit een belangrijke tip voor de 

klimaatproblematiek. We zouden op dit gebied misschien veel 

meer de macht of leiding bij de wetenschappers moeten leggen. 

Wie weet heeft het dan meer impact.”

COMFORTABEL B INNENKL IMAAT
De crisis laat ook zien dat we meer behoefte hebben aan 

hygiëne. Jan: “Meer dan ooit zijn we allemaal thuis. We willen 

een warm huis, met frisse, schone lucht en in de zomer de moge-

lijkheid om te koelen. Verse lucht en hygiëne zijn zeer belangrijk 

voor onze gezondheid hebben we gemerkt. Ook moeten we 

verstandiger omgaan met vervuiling.”

H O E  Z I E T  O N Z E  TOEKOMST E R U I T ? 

“de planeet heeft de mens niet nodig,
de mens de planeet wel”

WE LEVEN OP DIT MOMENT DOOR COVID-19 IN EEN BIZARRE TIJD. WAAR WE ALTIJD MAAR DOORGINGEN IN 

DE WAAN VAN DE DAG, STAAN WE NU MEER DAN OOIT STIL BIJ HET LEVEN. HET MAAKT ONS BEWUSTER VAN 

HOE WE MET DE WERELD OMGAAN. GAAT DEZE PERIODE IETS VERANDEREN OVER HOE DE MENS TEGEN DE 

AARDE EN HET MILIEU AANKIJKT? WE SPREKEN HIEROVER TIJDENS EEN WANDELING DOOR DEN BOSCH MET 

JAN EN BERT KRIEKELS. DE BELGISCHE BROERS ZIJN BLIJ DAT ZE WEER EVEN IN NEDERLAND ZIJN 

EN PRATEN ONS GRAAG BIJ.
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DREAM A FUTURE: 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
We zien steeds meer in dat de wereld niet maakbaar is en dit 

geldt vooral voor het klimaat. Er zal iets moeten veranderen, 

maar hoe? Jan: “We moeten in de toekomst iets ontwikkelen om 

de mens op aarde te beheersen. Ik denk dat Artificial Intelligence 

ons gaat helpen in de toekomst. Het gaat de mens begeleiden. 

Net als ons GPS-systeem zal het ons verder helpen en sturen bij 

de juiste keuzes.” Bert voegt toe: “Het kan makkelijk zijn als AI 

ons begeleidt in ons leven, maar het moet ons leven niet gaan 

overnemen. Vrijheid van de mens is juist zo belangrijk en als we 

dat gaan wegpakken, gaat het niet werken.” Jan reageert: “AI 

gaat ons leven makkelijker maken en zeker niet overnemen. Het 

gaat juist diversiteit aanmoedigen. Het gaat ons begeleiden om 

naar de toekomst te kijken en minder schade aan te brengen aan 

het milieu. Het heeft veel voordelen.”

MOBY
Durven dromen over de toekomst is een belangrijke waarde van 

Jaga. En dat is precies het idee achter Moby. In 2000 ontwik-

kelde Jan een Modular Oxygen Bubble (Moby) vanuit het besef 

dat de luchtkwaliteit in onze wereld achteruitgaat. Het is een 

zelfvoorzienende unit die tegen allerlei ecologische schokken 

bestand is en de mensen klaarmaakt voor een andere toekomst. 

In Moby heb je een eigen atmosfeer zonder lawaai, vervuiling, 

ziektes en drukte. Een optimaal zuurstof- en CO2-niveau en een 

minimaal energieverbruik. Jan: “Voor het concept achter Moby 

zocht ik inspiratie in de cultuur van de Inca’s. Zij leefden in de 

jungle, maar hadden een beperkte overlevingskans vanwege 

wilde dieren, ziektes en bacteriën. Dus gingen ze boven de 

boomgrens leven, in de zuivere lucht zonder bacteriën en 

ziektes. Dit oude voorbeeld laat zo goed zien dat schone lucht 

belangrijk is voor je gezondheid. De behoefte aan frisse lucht 

is dus zeker niet nieuw, maar we zien nu dat het meer dan ooit 

actueel is.”

CIRCULAIRE ECONOMIE
Ons binnenklimaat wordt dus nog meer geoptimaliseerd, maar 

het mag niet ten koste gaan van het milieu. In de toekomst 

moeten we nog zuiniger en duurzamer gaan leven. Investeren 

in innovatieve producten die zo min mogelijk materiaal bevatten, 

minder energie en minder brandstoffen verbruiken. Een circu-

laire economie. Jan: “De sleutel tot circulair denken krijgen we 

van de natuur. Biomimicry is de term die we gebruiken voor de 

imitatie van natuurlijke elementen. De natuur is de basis van al 

het leven. Een belangrijk voorbeeld is dat we geen afval meer 

moeten produceren. In de natuur bestaat afval ook niet. Alles 

wordt hergebruikt voor iets nieuws. Dit basisprincipe moeten we 

overnemen en toepassen op ons ontwikkelingsproces voor alle 

producten.” 

AWAKE THE ART IST: 
COLLECT IV ITE IT
Wat merken we nog meer aan de COVID-19 crisis? De innovatie-

ve ondernemingen komen met leuke initiatieven en kijken naar 

kansen in plaats van naar 

bedreigingen. Het is een kans 

om te groeien. Als consument 

steunen we graag deze lokale 

ondernemers. We zoeken 

meer naar collectiviteit. Jan: 

“In de toekomst zouden we meer zelf moeten gaan maken en het 

dichterbij huis halen. Als je zelf mee kunt denken of persoonlijk 

betrokken bent bij het product, hecht je daar veel meer waarde 

aan. Het brengt ziel en cultuur in de maatschappij in tegenstelling 

tot zielloze massaproducten. Het stopt onze creativiteit.” Bert 

vult aan: “Bij Jaga laten we zien dat je op een industriële manier 

gepersonaliseerde producten kunt maken. Het is geen massapro-

ductie, het wordt op maat gemaakt en samen met de architect, 

ingenieur, installateur en opdrachtgever ontwikkeld. Dit is ook 

vaak de reden dat we bij Jaga bepaalde projecten binnenha-

len. Wij denken echt mee met de klant en komen met op maat 

gemaakte oplossingen. Wat de opdrachtgever in zijn hoofd heeft, 

gaan wij maken.”

CREATE EMOTIONS: 
POSIT IEVE EMOTIES
Bert: “Bij Jaga worden producten op maat gemaakt naar aanlei-

ding van jouw wensen. Je omgeving moet tenslotte een weer-

spiegeling zijn van je hart. Ieder mens wil zijn omgeving uniek 

maken, dat maakt het bijzonder en persoonlijk. Ondernemingen 

moeten daarom de mens niet alleen maar als consument gaan 

beschouwen. Samen moeten we creëren en de consument laten 

deelnemen aan het ontwikkelingsproces van wat hij koopt. Door 

een waarde aan een product te 

hangen, gaan mensen bewuster 

en zuiniger met hun spullen om. 

Het creëert een emotie.” Jan 

reageert: “Als we meer gaan 

leven als makers in plaats van 

consumenten, halen we ook meer energie uit onze eigen com-

munity. We gaan meer het collectieve opzoeken en ervaringen 

en kennis met elkaar delen. Dat is heel positief.”

BUILDING BRIDGES: 
TAAK VOOR DE TOEKOMST
Jan: “Samen moeten we onze schouders eronder zetten op 

zoek naar overlevingsmodellen voor de toekomst. De laatste 

kernwaarde is een spirituele waarde; building bridges. Onderne-

mingen moeten bruggen bouwen tussen de creatieve mensen 

“SAMEN MOETEN WE ONZE SCHOUDERS
ERONDER ZETTEN”
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ACHTERSTALL IG ONDERHOUD
Er moest een hoop gebeuren bij deze renovatie, de woningen 

hadden energielabel E. Aan de bewoners zijn verschillende 

scenario’s voorgelegd voor de renovatie. Remko van den Berg, 

bewoner van de Hamershof vertelt: “Eigenlijk was er maar één 

geschikt scenario. Het tochtte 

in huis, we hadden in sommige 

kamers nog enkel glas, de 

huizen waren oud en de 

kwaliteit van het hout ging 

steeds verder achteruit. Onze servicekosten waren enorm. Een 

grootschalige NOM-renovatie was dan ook de enige oplossing.”

F INANCIER ING
De renovatie was voor de bewoners te duur om in één keer te 

betalen. Daarom ging de Vereniging van Eigenaren op zoek 

naar een geschikte lening. De VvE kon geen financiering van 

banken krijgen zonder overheidsgarantie. Als pilot hebben de 

gemeente Leusden en de 

provincie Utrecht besloten 

garant te staan. De bewoners 

betalen in 30 jaar de lening af 

met wat er bespaard wordt aan 

energieverbruik. Remko: “Per maand hebben we op dit moment 

netto iets meer kosten, maar de woning is wel 50.000 euro meer 

en de economen. Dat zie je nu door de coronacrisis in het klein al 

gebeuren. Zo verbinden we het materiële met het spirituele, waar-

door echte innovatie mogelijk is. De belangrijkste elementen moeten 

geautomatiseerd worden. Voedsel moet zuiver zijn en dichtbij de 

mens. Lucht die je inademt moet gecontroleerd worden. Dat is onze 

taak voor de toekomst.” 

WELK PAD K IEZEN WE?
Maar hoe zit het met de vijf waarden van Jaga die jaren geleden zijn 

opgesteld? Tot op de dag van vandaag worden alle waarden nog 

steeds nagestreefd. Jan: “Bij Jaga zorgen we voor warmte, schone, 

frisse lucht en verkoeling in huizen. We brengen comfort en een 

beter binnenklimaat, zonder dat het ten koste gaat van het buiten-

klimaat. We blijven zoeken naar verbindingen om samen het verschil 

te kunnen maken. Op dit moment hebben we de keuze tussen twee 

wegen. Gaan we straks na COVID-19 weer terug naar ‘normaal’ of 

gaan we veranderen? We weten niet wat er gaat gebeuren. Hopelijk 

hebben de gebeurtenissen bij veel mensen de ogen geopend. Toch 

zal er altijd een grote groep zijn die weer terug gaat naar ‘het nor-

maal’ en dat moeten we ook accepteren. Als we maar positief blijven 

nadenken over de toekomst.” 

Benieuwd naar de filosofie van Jan Kriekels? Stuur een email naar 

svandersteen@jaga.nl voor het opvragen van het boek Innovate or 

Die, over het pad naar een duurzame toekomst. Of kijk het webinar 

van Jan terug op www.jaga.nl. 

BINNENKIJKER 
HAMERSHOF IN LEUSDEN

“Onze woning is door de renovatie 
50.000 euro meer waard geworden”

SAMENWERKING IS HÉT SLEUTELWOORD OM DE VERDUURZAMING VAN DE NEDERLANDSE WONINGBOUW 

TE VERSNELLEN, BEREIKBAARDER EN TOEGANKELIJKER TE MAKEN. WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ DIVERSE 

INITIATIEVEN DIE HIERAAN BIJDRAGEN, ZOALS HAPPY BALANCE. EEN OP MAAT GEMAAKT CONCEPT VAN 

HAPPY BALANCE IS IN 2018 TOEGEPAST OP 97 WONINGEN IN DE HAMERSHOF IN LEUSDEN. DE WONINGEN 

ONDERGINGEN EEN GROOTSCHALIGE RENOVATIE. ZE GINGEN VAN ENERGIELABEL E NAAR EEN NOM-WONING.
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waard geworden. Dat lijkt mij wel een goede investering. Als 

we niks gedaan hadden, waren onze woningen uiteindelijk niets 

meer waard geweest. We betaalden veel voor onze energiere-

kening en hadden dan nog een koud huis. De energiekosten zijn 

flink verminderd.” 

BETER WOONCOMFORT
In alle woningen zijn onze lage temperatuurradiatoren in combi-

natie met een lucht/water warmtepomp geplaatst. Er is gekozen 

voor de Strada Hybrid voor het verwarmen en niet-condenserend 

koelen van de woningen samen met de Oxygen2 voor voldoende 

ventilatie. Remko: “De radiatoren gebruiken veel minder water. 

Dit is een energiezuinige manier van verwarmen. Doordat alles 

goed geïsoleerd is, houd je het warm in huis. Het wooncomfort is 

veel groter geworden. En niet onbelangrijk, de nieuwe radiatoren 

zien er strak en mooi uit. We hadden eerst oude lelijke 

radiatoren. Ons huis is flink opgeknapt.”

RENOVATIEWERKZAAMHEDEN

• Spouw- en gevelisolatie (Rc ≥ 4,5)
• Dakisolatie (Rc ≥ 6,0)
• Geïsoleerde deuren, kozijnen en ramen (HR++)
• Kierdichting
• CO2-gestuurde ventilatie door Oxygen2 van Jaga
• Lucht/water warmtepomp (verwarming + tapwater)
• Bestaande radiatoren vervangen door Jaga LTV-radiatoren
• Individuele PV-installatie, 6 kWpiek
• De bestaande gevelbeplating (hout) en dakbedekking

vervangen door onderhoudsarme bekleding/beplating
• Vernieuwen van goten en afvoeren
• Verwijderen asbest

“Als we niks gedaan hadden, waren 
onze woningen uiteindelijk niets meer

waard geweest”

Remko van den Berg
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F IJNE LEEFOMGEVING
Rechtenstudent Arnoud Draijer is een van de projectleiders 

van team Celcius. Arnoud: “Ik ben zelf duurzaam opgegroeid. 

We hebben thuis zonnepanelen en proberen zoveel mogelijk 

duurzame keuzes te maken. Ik vind het project dan ook super 

interessant. We laten hiermee zien dat het ook anders kan. Het 

moet een doel worden waar we met zijn allen naar toe gaan. 

Ik doe dit ook voor mezelf, omdat ik hoop dat ik later nog kan 

genieten van een fijne wereld. En mijn kinderen later ook.”  

WAARDEVOLLE SAMENWERKING
Het Celcius team moet zelf op zoek naar partners en sponsors 

die willen helpen met het leveren van materialen en/of kennis. 

Arnoud: “Het is leuk om met echte bedrijven in contact te komen. 

Het geeft je een voorproefje van hoe het later in je werk gaat. 

Ook voor onze partners is het interessant, omdat studenten weer 

nieuwe inzichten hebben. Het is een waardevolle samenwerking 

voor beide partijen. En dat is ook echt de kracht van het project, 

dat we met zijn allen iets doen.”

SPARRINGPARTNER
Arnoud: “Jaga is een belangrijke partner van ons en heeft de 

Briza geleverd voor ons huis om gasloos te kunnen verwarmen 

en koelen. Naast de producten heeft Jaga ook heel veel kennis 

geleverd. Het is echt een sparringpartner van ons. Zulke samen-

werkingen zijn super relevant. Iedereen draagt op zijn manier 

iets bij.”

HET ULT IEME DOEL
Het Celcius huis staat in de finale van de internationale competi-

tie Solar Decathlon Build Challenge 2020. Op dit moment wordt 

het huis gebouwd in Zwolle. De challenge daagt studenten uit 

om innovatieve en duurzame gebouwen te ontwerpen en te 

bouwen. De winnaar combineert op de beste manier design, 

slimme energietechnieken, innovatie en marktpotentieel. Arnoud: 

“Ons doel is om in april 2021 een duurzaam huis te kunnen pre-

senteren voor de Solar Decathlon Build Challenge. Een huis waar 

we trots op zijn. We willen hiermee aan de bouwsector laten zien 

dat het ook anders kan. En we kijken verder dan alleen de bouw. 

Duurzaam bouwen gaat ook om je mindset. Hoe ga je om met je 

afval of met elektriciteit? Alle componenten zijn belangrijk en dat 

zonder in te leveren op comfort en luxe.”

DE KERNWAARDE CREATE EMOTION GAAT OVER HET DELEN VAN UNIEKE ERVARINGEN MET ELKAAR. SAMEN 

MOETEN WE OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR EEN BETERE TOEKOMST. HET STUDENTENTEAM CELCIUS 

VAN HOGESCHOOL UTRECHT BEWIJST DAT ER SAMEN VEEL MOGELIJK IS. ZE ONTWERPEN EN BOUWEN HÉT 

HUIS VAN DE TOEKOMST. DIT PROJECT BRENGT STUDENTEN, DOCENTEN EN BEDRIJVEN BIJ ELKAAR. OOK WIJ 

ZIJN EEN TROTSE PARTNER VAN DIT PROJECT.
 

TEAM CELCIUS 
Team Celcius bestaat uit 60 studenten vanuit 11 verschillende 

studies van de Hogeschool Utrecht. Het is een zelfsturend team 

dat begeleid wordt door docenten en coaches vanuit verschillen-

de expertises. Bij Celcius durven ze te dromen over het huis van 

de toekomst. De huizenmarkt in Nederland moet veranderen en 

daarom bouwen ze een duurzaam huis. Dit huis is modulair, 

circulair, zelfvoorzienend, adaptief, maar ook betaalbaar. Het 

doel van het project? Echt verschil maken! 

DUURZAAM WONEN
Het huis bestaat uit gerecyclede materialen, werkt op groene 

energie (via zonnepanelen) en maakt gebruik van slimme 

technologie. Het huis is modulair. Dankzij een innovatief 

ophangsysteem voor gestandaardiseerde dak-, vloer- en 

wandpanelen is het huis geheel samen te stellen volgens de 

wensen van de gebruiker. Zo kun je groeien in je eigen huis door 

later bijvoorbeeld extra modules in de vorm van kamers toe te 

voegen. Alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd, 

waardoor het huis zo energiezuinig mogelijk is, zonder in te 

leveren op de kwaliteit.    

HÉT HUIS VAN DE TOEKOMST 

“Het doel van dit project?
ECHT verschil maken!”

“Naast producten heeft Jaga ook
veel kennis geleverd”

Jelle van Rossum (Team member engineering and construction) en Sarah Hasselman (Projectmanager)Arnoud Draijer
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VERTIGA H Y B R I D 
De Vertiga Hybrid is de eerste designradiator voor 

verwarmen en niet-condenserend koelen. 

• Hoog vermogen bij een lage watertemperatuur

• Geschikt voor warmtepompen en HR-ketels 

• Zowel verwarmen als niet-condenserend koelen in combinatie 

met een warmtepomp

• Snel reagerend vermogen

• Verschillende design-uitvoeringen, zoals Kirei en Primo 

• Compact vanwege DBH

MINI CANAL H Y B R I D  
De ondiepe convectorput Mini Canal Hybrid is dé nieuwe 

vorm van vloerwarming en -koeling. Het zorgt voor de

juiste temperatuur op ieder moment van de dag.

• Geschikt voor lage watertemperaturen

• Zowel verwarmen als niet-condenserend koelen in combinatie 

• met een warmtepomp

• Fluisterstil: 26 dB(A)

• Ideale inbouwoplossing voor een glazen pui

• Snel reactievermogen dankzij DBH

• Keuze uit diverse moderne roosters in hout en aluminium 

• Renovatie-oplossing met z-kader voor een perfecte  

aansluiting op de (bestaande) vloer

STRADA H Y B R I D 
De Strada Hybrid heeft een strak design en is er in veel 

kleuren en maten. Deze innovatieve radiator voor 

energiezuinig verwarmen en koelen past daardoor in 

elk interieur.

• Werkt efficiënt op de laagste watertemperatuur

• Veel opties in maten en kleuren

• Laagste geluidsniveau en gegarandeerde afgifte volgens NEN16430

• Zowel verwarmen als niet-condenserend koelen in combinatie 

met een warmtepomp

• Nog compacter dankzij DBH

• Snelst reagerend afgiftesysteem

OXYGEN2
Ventilatie is meer dan ooit van belang voor een gezond 

en fris binnenklimaat. Upgrade je Low-H2O radiator nu 

met Oxygen2 voor voldoende ventilatie en verwarming. 

Of installeer een standalone ventilatie-unit voor direct 

meer ventilatie. 

• Zuiver en gezond binnenklimaat

• Meest zuinige vraaggestuurde ventilatiesysteem van Nederland

• Intelligente besturing met ingebouwde CO2-sensor voor perfecte 

ventilatie per ruimte 

• Laagste geluidsniveau volgens officiële geluidsmetingen van Peutz 

• Snel geïnstalleerd bij renovatie en nieuwbouw, omdat er voor de 

luchttoevoer geen kanalen of verlaagde plafonds nodig zijn

FUTURE-PROOF 
PRODUCTS 

DE VERANDERINGEN IN HET KLIMAAT EISEN NIEUWE DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR KOELING, VENTILATIE 

EN VERWARMING. BIJ JAGA BEGRIJPEN WE ECHTER WEL DAT VEEL MENSEN NIET IN ÉÉN KEER HUN HELE 

WONING KUNNEN VERDUURZAMEN. WIJ ZORGEN DAT ONZE PRODUCTEN KLAAR ZIJN VOOR DE TOEKOMST 

EN DAT MENSEN IN KLEINE STAPPEN KUNNEN OVERGAAN OP EEN COMPLEET ENERGIEZUINIGE INSTALLATIE. 

LOW-H2O RADIATOREN 
Onze energiezuinige Low-H2O radiatoren bevatten 90% minder 

water. Een kleine massa warmt veel sneller op. Daarnaast geeft 

de ultramoderne warmtewisselaar de warmte meteen door aan 

de ruimte. Door te kiezen voor een Low-H2O radiator heeft de 

HR-ketel al op de laagste watertemperatuur het hoogste rende-

ment. Hiermee bespaar je direct op de energierekening en is er 

ook nog eens sprake van minder CO2-uitstoot. 

DYNAMIC BOOST HYBRID
Low-H2O radiatoren kunnen geoptimaliseerd worden met het 

Dynamic Boost Hybrid Systeem. Het systeem zorgt voor een extra 

boost om supersnel en energiezuinig te kunnen verwarmen én 

koelen in combinatie met een warmtepomp. In een woning kan de 

temperatuur flink veranderen, door bijvoorbeeld de zon. Dynamic 

Boost Hybrid anticipeert hierop en regelt snel en nauwkeurig de 

juiste temperatuur. DBH is geschikt voor de bestaande radiatoren 

Strada, Tempo en Linea Plus. De Vertiga Hybrid, Mini Canal Hybrid 

en Strada Hybrid beschikken standaard over DBH. 
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Een uniek samenwerkingsverband tussen fabrikanten, lokale 

bedrijven, overheden en woningeigenaren; dat is Klimaatmissie 

Nederland. Het doel is om comfortabeler, gezonder en 

aardgasloos wonen toegankelijker en betaalbaarder te maken. 

Wij geloven in dit soort initiatieven en zijn als fabrikant 

aangesloten. 

COMFORTABELE WONING
Arjan woont thuis met zijn vrouw en twee kinderen. Zijn doel is 

om de wereld goed achter te laten voor zijn kinderen. Hij maakt 

al jarenlang duurzame keuzes, zoals elektrisch rijden. Daarnaast 

heeft hij een energiezuinige woning. Hij stelt zijn woning ter 

beschikking voor het testen van allerlei duurzame systemen van 

bedrijven die aangesloten zijn bij Klimaatmissie Nederland. Het 

gaat er niet alleen om dat een woning duurzaam is, maar ook dat 

het comfortabel en gezond is. Hoe worden de systemen ervaren? 

En hoe kun je dat beter testen dan in je eigen huis, met je eigen 

gezin?

NIEUWSTE SYSTEMEN
De nieuwste producten en systemen zijn geïnstalleerd in de 

woning van Arjan. Op de schuur van het tuinhuis en op het 

platte dakgedeelte van de woning zijn in totaal 42 zonnepanelen 

geplaatst. In de garage is een 

LG accu geplaatst waar 6 kWh 

in kan worden opgeslagen. 

Het systeem op het platte dak 

wordt binnenkort aangepast 

zodat het water in het zwembad verwarmd kan worden met 

de warmte die wordt gegenereerd achter de zonnepanelen.  

Voor het verwarmen en koelen van de woning zijn Jaga Briza 

convectoren geïnstalleerd in combinatie met een LG Monoblok 

warmtepomp. Daarnaast zijn vrijwel alle ruimtes voorzien van 

Jaga standalone Oxygens voor voldoende gefilterde ventilatie. 

Er wordt gewerkt aan een app waardoor alle systemen van Jaga 

bestuurd kunnen worden. Zo kun je via je telefoon de tempera-

tuur en ventilatie per kamer in huis regelen.

EEN HUIS DAT MEEGROEIT
Arjan: “Na de uitvoering van het Klimaatplan voor onze woning 

waren de comfortverbeteringen direct merkbaar. Onze zoons 

zijn gek op de Oxygens vanwege de heerlijke frisse en koele 

lucht die binnenkomt in hun slaapkamers. Het zijn opgroeiende 

pubers en ik moet zeggen de lucht in hun kamers, ook qua geur, 

is echt frisser. Daarnaast hebben we ook direct geprofiteerd 

van de koelfunctie van de convectoren in combinatie met de 

warmtepomp. Een verademing is het. De technische ontwikke-

lingen blijven doorgaan en worden vaak direct toegepast in ons 

huis. Het huis groeit op deze manier echt met ons mee en wordt 

telkens verbeterd.”

REGIE  OP DE WONINGEN 
Het voordeel van Klimaatmissie Nederland is dat de bewoners 

worden begeleid in het proces. Arjan: “In de traditionele bouw 

worden spullen vaak geleverd bij de bewoners en stopt het daar. 

Terwijl het juist zo belangrijk is om het proces te begeleiden. Wij 

kijken verder en houden de regie op de woning. Er gaat soms 

wel eens iets mis of er moet iets anders ingesteld worden. Elke 

woning is tenslotte anders. 

Daarnaast zijn er zoveel me-

ningen over duurzaam wonen. 

Mensen zien op een gegeven 

moment door de bomen het 

bos niet meer. We willen de bewoners ontzorgen, vertrouwen 

geven en zekerheid bieden. We verwachten niet dat mensen 

alles begrijpen. Wij gaan ze daarbij helpen. En niet onbelangrijk, 

we zorgen ervoor dat het betaalbaar blijft.” 

“Het huis groeit met ons mee
en wordt telkens verbeterd”

KLIMAATMISSIE NEDERLAND IS EEN ORGANISATIE DIE HUISEIGENAREN EEN 

TOTAALOPLOSSING AANBIEDT VOOR HET VERDUURZAMEN VAN EEN WONING. VAN 

HET ADVISEREN, INMETEN EN UITVOEREN TOT EEN DYNAMISCH ONDERHOUDSPLAN. 

ARJAN BIJMAN IS HOOFDREGISSEUR BIJ KLIMAATMISSIE NEDERLAND. HIJ GEBRUIKT 

ZIJN EIGEN WONING IN AMERSFOORT ALS PROEFHUIS VOOR HET TESTEN VAN ALLERLEI 

DUURZAME SYSTEMEN. 

DREAM A FUTURE PROEFHUIS VOOR ONTWIKKELING 
‘KLIMAATVIRUS’



W E B I N A R O V E R Z I C H T

Webinar 1: Installatieconcepten voor goed geïsoleerde woningen

Webinar 2: Evolutie naar warmtepompradiatoren

Webinar 3: Jaga Light & Deep Cooling

Webinar 4: Nieuwe norm in vloerverwarming en -koeling

Webinar 5: Tips & Tricks nieuwe catalogus

Webinar 6: Een gezond binnenklimaat door decentrale ventilatie

Webinar 7: Selectiemodel Jaga Radiatoren

Webinar 8: Zorgconcepten voor koeling, ventilatie en verwarming

Bonus webinar: Innovate or Die by Jan Kriekels

Heb je een webinar gemist of kijk je er graag 
één terug? Op onze website zijn alle video’s 
te vinden.

19

HET CONCEPT
Hoe werkt het dan bij Klimaatmissie Nederland? Arjan: “We 

richten ons op eigenaren van woningen die na 1995 gebouwd 

zijn, omdat deze vaak al goed geïsoleerd zijn. Woningen van 

voor 1995 zijn op dit moment nog te kostbaar om te renoveren. 

Als er interesse is, bieden we 

mensen eerst een vrijblijvend 

persoonlijk gesprek aan om 

te kijken welke maatregelen 

passen bij de woning en de 

wensen. Dit kan bij de mensen 

thuis of in ons belevingscentrum. In het belevingscentrum 

kunnen we alle tools en systemen laten zien, zoals de radiatoren 

van Jaga. Na het gesprek ontvangt de bewoner een klimaatplan 

met complete offerte inclusief een voorspelling van de nieuwe 

maandlasten, met en zonder financiering. Zo weten de bewoners 

direct waar ze aan toe zijn. Als je het zelf kunt financieren, ga je 

er qua maandlasten meestal direct op vooruit.”

WATERPROBLEEM
De woning van Arjan is constant in ontwikkeling. Zijn er op dit 

moment nog punten die beter kunnen in de woning? Arjan: 

“Wereldwijd hebben we een groot waterprobleem. Hier willen

we graag iets aan veranderen. We zijn in gesprek met een 

fabrikant die een systeem heeft ontwikkeld om water voor 

douchen en baden op te vangen. Dit water wordt vervolgens 

gezuiverd en kan weer gebruikt worden voor het doorspoelen 

van het toilet, voor de wasmachine of om de tuin te besproeien. 

Je kunt hierdoor 85 procent van het water in huis reinigen en 

hergebruiken, wat een besparing oplevert van 45 procent op 

de waterrekening. Het is nog wel een relatief kostbaar systeem, 

omdat alle leidingen aangepast moeten worden. Mochten wij 

thuis onze badkamer gaan vernieuwen, dan is dit zeker iets wat 

we willen meenemen om te testen.”

DROOM VOOR DE TOEKOMST
Naast de verbeterpunten in de woning, ziet Arjan ook nog wel 

verbeterpunten voor het klimaat. Arjan: “Voordat ik stop en alles 

overdraag aan mijn kinderen, wil ik dat we dit concept in 35 

landen hebben toegepast. We zijn al met veel grote steden en 

bedrijven in gesprek, maar we 

hebben een lange adem nodig. 

Mensen moeten erkennen dat 

het klimaat aan het veranderen 

is. De meeste mensen beseffen 

dit wel, maar vinden het lastig 

om iets te veranderen. Klimaatmissie Nederland wil het 

eenvoudiger en aantrekkelijker maken voor woningeigenaren 

om stappen te gaan zetten. Het is echt onze passie om de 

wereld iets te verbeteren en daar zo veel mogelijk mensen in 

mee te krijgen. Het moet als het ware als een soort ‘klimaatvirus’ 

rondgaan, wat iedereen raakt en daardoor aanzet om stappen te 

gaan zetten.”

“mensen moeten erkennen dat
het klimaat aan het veranderen is”

JAGA ACADEMY
GOES ONLINE

MET ONZE JAGA ACADEMY BODEN WE AL DIVERSE TRAININGEN EN OPLEIDINGEN AAN OP LOCATIE VOOR 

PROFESSIONALS UIT DE BRANCHE. DE ONTWIKKELINGEN RONDOM COVID-19 MAAKTE HET IN APRIL 

ONMOGELIJK OM DEZE TRAININGEN DOOR TE LATEN GAAN. ELKAAR LIVE ONTMOETEN GING NU NIET, MAAR 

WAT IS ER WÉL MOGELIJK? ONS TEAM KWAM ONLINE BIJ ELKAAR OM DE MOGELIJKHEDEN TE ONTDEKKEN. 

HEEL SNEL WERD BESLOTEN EEN SERIE WEBINARS TE MAKEN OM TOCH MET RELATIES IN CONTACT TE 

BLIJVEN. EN MET RESULTAAT: HET EERSTE WEBINAR HAD MAAR LIEFST 120 LIVE KIJKERS.

“De webinars passen heel erg bij 
de cultuur van Jaga”

In tijden van crisis is goed ondernemerschap noodzakelijk. Hoe 

ga je creatief om met veranderingen en moeilijke situaties? Je 

kunt kijken naar wat er niet mogelijk is, maar je kunt ook zoeken 

naar nieuwe kansen. Innoveren is een must. We zagen veel 

nieuwe concepten en initiatieven ontstaan. Ook bij Jaga. Heel 

snel en professioneel ontwikkelden we een serie webinars. 

ONDERNEMERSCHAP 
Bij ons heerst een vrije en open cultuur. Ondernemerschap wordt 

gestimuleerd, alle collega’s worden vrijgelaten om eigen ideeën 

en concepten te ontwikkelen. Zo ook bij de webinars. Eric van 

den Oudenalder, verkoopadviseur, begeleidde de webinars 

samen met marketing manager Wendy Stevens. Eric: “De 

webinars passen heel erg bij de cultuur van Jaga. We proberen 

altijd anders dan anderen te zijn. We zoeken naar oplossingen 

en kijken waar kansen liggen. Iedereen in het team heeft mee 

kunnen denken over de onderwerpen en aan kunnen geven 

als ze het leuk vonden om een webinar te geven. Verschillende 

mensen uit de organisatie hebben dit dan ook gedaan. We 

helpen elkaar daarin en geven iedereen de ruimte.”
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WEBINARS
Door middel van 8 webinars werden uiteenlopende thema’s 

gepresenteerd. Van installatieconcepten voor goed geïsoleerde 

woningen tot de evolutie naar warmtepompradiatoren. Het 

format was kort en krachtig - maximaal 20/25 minuten. 

Via de chatfunctie konden deelnemers live vragen stellen. 

Eric zorgde ervoor dat alle vragen aan bod kwamen. Op deze 

manier werd het een interactieve sessie en leverden alle vragen 

een mooie verdiepingsslag op. 

KENNISOVERDRACHT 
Kennisoverdracht is één van onze de kernactiviteiten. Wendy: 

“Als Climate Designers vinden we het belangrijk om onze kennis 

over te dragen. Met de Jaga Academy bieden we 

verschillende opleidingen aan voor professionals. We proberen 

op deze manier het kennisniveau in de branche te vergroten. 

Niet alleen verstrekken we eigen productinformatie, maar we 

kijken juist naar het grotere geheel. Welke duurzame systemen 

zijn er en welke oplossingen kunnen ingezet worden? Zo 

proberen wij ons steentje bij te dragen aan de verduurzaming 

binnen ons vak.”

WEBINAR ALS N IEUW 
COMMUNICATIEMIDDEL?
De eerste acht webinars waren een groot succes, maar hoe nu 

verder? Eric: “Het is zeker een format wat we vaker gaan 

toepassen. Als er belangrijke onderwerpen zijn, zoals een 

productintroductie, dan is het zeker interessant. We houden 

in ons achterhoofd wat relevant is voor de installateur en staan 

open voor ideeën. Het is belangrijk dat video’s van de webinars 

altijd terug te vinden zijn om als naslagwerk te dienen. Zo kan 

iedereen op zijn gemak de video’s bekijken.”

REACTIES VAN DEELNEMERS
We kregen ontzettend enthousiaste reacties van verschillende 

deelnemers over onze webinars!

HENNY OMMERTH, WASCO: 
“Interessante positieve ontwikkeling deze webinar, in korte tijd 

op je werkplek of thuis voorzien worden van nuttige informatie. 

Leuke, goede en zeker interessante presentatie, ook met de 

mogelijkheid om vragen te stellen.”

ROB WILLEMSE, WILLEMSE BOUWCONSULT:

“Dit soort informatieve webinars zijn zeer interessant om met 

beperkte tijdsbesteding toch voldoende geïnformeerd te blijven 

in alle installatiesystemen, materialen, toepassingen e.d. die op 

de markt zijn. Voor mij als voornamelijk bouwkundige adviseur 

zeer zinvol om op deze manier breed georiënteerd te blijven.”
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Het gebruik van grondstoffen is niet onbeperkt. We moeten er 

zuinig mee omgaan. De overheid wil dat Nederland in 2050 een 

volledig circulaire economie heeft. Bij een circulaire economie 

staan mens, milieu en de economie centraal. Het gaat om het 

totaalplaatje; van grondstoffenontginning tot productie, transport, 

gebruik, onderhoud, afval en recyclebaarheid. 

LCA-SCORE
Met de Levenscyclusanalyse 

(LCA) kan de impact van een 

product op het milieu beoor-

deeld worden. Alle levens-

fasen spelen hierbij een rol. 

Er wordt niet alleen rekening gehouden met de producent, maar 

ook met de eindgebruiker. De LCA score van een radiator wordt 

het meest bepaald door het energieverbruik bij de eindgebruiker. 

Mark: “Jaga scoort in vergelijking met andere radiator-

fabrikanten opmerkelijk goed in de LCA-meting. Dit komt doordat 

Jaga rekening houdt met de grondstoffen, transport en productie, 

maar vooral door de eindproducten; onze Low-H2O radiatoren. 

Low-H2O radiatoren hebben een sterke LCA score door zowel 

het uitgekiend materiaalgebruik als door de 

energiebesparing tijdens zijn levensfase.”

LOW-H2O RADIATOREN
Al sinds de jaren 60 produceert Jaga toestellen met een lage 

waterinhoud. Sindsdien is er een continue ontwikkeling van de 

toestellen waardoor de warmtewisselaars en de overige 

technieken helemaal up-to-date zijn met de huidige behoeften 

in een HVAC installatie. Mark: “De Low-H2O radiatoren bevatten 

tot 90 procent minder water. Doordat ze lichter en compacter 

zijn, zijn er ook minder grondstoffen nodig om ze te produceren. 

Daarnaast hebben ze een 

langere levensduur, krijg 

je 30 jaar garantie op de 

warmtewisselaar en 

kunnen ze aan het einde 

van hun loopbaan volledig gerecycled worden. Je bespaart 

tussen de 5 en 15 procent energie in vergelijking met 

traditionele radiatoren.”

HERGEBRUIKEN MATERIALEN
Al onze Low-H2O radiatoren kunnen aan het eind van hun 

levensduur bijna volledig gerecycled worden, zoals de Strada. 

Mark licht toe: “De onderdelen van de Strada zijn perfect van 

elkaar te scheiden. De radiator bestaat uit 99 procent zuivere 

grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Alleen de 

gepoederlakte coating is niet recyclebaar. We hebben toch 

gekozen voor deze coating, omdat deze volgens ons van belang 

is voor het design en de degelijkheid van het product. Een mooi 

op maat gemaakt product wordt immers niet snel vervangen en 

draagt bij aan de levensduur. Het koper, aluminium, staal en 

messing dat gebruikt wordt als basis voor onze radiatoren is 

al voor een groot deel van gerecycled materiaal.”

VERPAKKINGSMATERIAAL
Ook bij het verpakkingsmateriaal wordt gekeken naar de 

duurzaamheid. Mark: “Meestal wordt kunststof gebruikt voor 

het verpakken van radiatoren, maar dit is beperkt recyclebaar. 

Het is wel belangrijk dat de radiatoren goed beschermd worden 

tijdens het transport, dus daarom hebben we voor dik karton 

gekozen. Het verpakkingsmateriaal is bovendien niet enkel een 

robuuste bescherming tijdens het transport. Het is tijdens de 

bouwfase een beschermende schil rond de toestellen, na de 

montage tot de oplevering van het gebouw. Het draagt zo bij 

aan de duurzaamheid van het product. Na het gebruik is het 

verpakkingsmateriaal helemaal recyclebaar. Om te 

voorkomen dat we te veel karton verspillen, is er 

in de fabriek van Jaga een speciale machine 

ontwikkeld waarmee we de verpakkingen 

precies op maat kunnen maken. Zo gaat 

er niets verloren.”

CIRCULAIRE ECONOMIE

DE NATUUR RESPECTEREN, BETEKENT CIRCULAIR DENKEN. HET EINDE VAN HET ENE PRODUCT WORDT HET 

BEGIN VAN EEN NIEUW PRODUCT. BIJ JAGA WORDEN ER PRODUCTEN ONTWIKKELD WAARBIJ DE KERNWAARDE 

‘RESPECT NATURE’ CENTRAAL STAAT. MATERIALEN WORDEN ZOVEEL MOGELIJK HERGEBRUIKT, ER WORDT 

ENERGIE BESPAARD EN TE VEEL AFVAL WORDT VOORKOMEN. VOOR ONS IS CIRCULAIR DENKEN GEEN KEUZE, 

HET ZIT IN ONS DNA. MARK RUISON, PROJECTMANAGER VAN DE AFDELING R&D, PRAAT ONS BIJ OVER DE 

DUURZAME KEUZES DIE JAGA MAAKT.  

Mark Ruison

“De radiator bestaat uit 99% zuivere grond-
stoffen die hergebruikt kunnen worden”
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