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Om maar even met de deur in huis te vallen. Het infrarood-
paneel is en blijft een COP1-oplossing, die het qua theore-
tisch rendement voor volledige woonhuisverwarming af 
moet leggen tegen de warmtepomp, hybride en zelfs de cv-
ketel (die ook nog even warm water levert). 1 kWh 
opbrengst kost ook 1 kWh stroom. In de nieuwbouwnorm 
BENG wordt de techniek geschaard in de niet-energiezui-
nige elektrische verwarming. Dat betekent dat een woning-

eigenaar extra maatregelen moet nemen om aan de mini-
male eis van hernieuwbare energie te komen. De meningen 
over infrarood lopen flink uiteen. Niemand betwist dat ze in 
de aanschaf goedkoop zijn, maar de totale kosten gedu-
rende de levensduur zijn bij een hoog stroomverbruik 
ongunstiger dan die van een warmtepomp, stelde ingeni-
eursbureau DWA vorig jaar nog eventjes zwart op wit. Daar 
tegenover staan talloze positieve ervaringen van gebruikers 

In de keuken van 
infraroodpanelen

tekst  Eddy Buiting   

beeld  Eddy Buiting, Greeniuz

Het infraroodpaneel is bezig 
met een opmars, maar wordt 
niet overal met open armen 
ontvangen. Installatie neemt 
een kijkje in de keuken van 
Greeniuz, de enige volledig 
Nederlandse fabrikant van 
deze elektrische verwar-
mingselementen. Het bedrijf 
poogt met eigen warmtever-
liesberekeningen, monito-
ringsdata, gebruikerserva-
ringen en een eigen regeling 
de scepsis te overwinnen.

30 nr. 4 | juni 2021   

techniek

30-31-32-33.indd   30 10-06-21   15:26



Op basis van de warmteverliesberekening 
zijn in deze woonkamer zes panelen van elk 
300 watt opgehangen. De complete woning 

(154 m2) heeft 3600 wat aan infrarood.

met dito energierekeningen. Het kán dus, maar de voor-
waarden moeten goed zijn.

Voordelen en nadelen
Bij Greeniuz kennen ze deze hele riedel tot in den treure. De voors en 
tegens, inclusief de vooroordelen komen in elk gesprek op tafel, zegt 
eigenaar Dirk Bellemakers. Infrarood is een behapbare en laagdrem-
pelige techniek voor lokale en centrale verwarming zonder aardgas. 
Snel en zonder gedoe, dat zijn belangrijke factoren. Hiermee is infra-
rood weldegelijk een geducht alternatief voor de warmtepomp. 
Vooral bij de eensgezinswoningen en appartementen, en met name 
bij opdrachtgevers die tegen de hoge initiële investering van warmte-
pompen aanhikken. Nadeel van infrarood: het paneel kan niet koelen, 
en er moet nog een opwekker voor tapwater ten tonele verschijnen. 
En ondanks het strakke profieltje: je ziet ze aan het plafond hangen, 
ook al laat je ze fraai in een inbouwframe monteren, waardoor ze op 
gelijke hoogte van het plafond komen te hangen. Omdat de factor 
straling vele malen hoger is dan een radiator of vloerverwarming 
voelt het behaaglijk, maar wél anders.

Verbruik en gebrek aan lobby
De beeldvorming wordt mede bepaald door aanbieders van panelen 
die qua stroomverbruik de wenkbrauwen doen fronzen. Het schrik-
beeld van torenhoge energierekeningen, krachtstroomaansluitingen 
is koren op de molen van de tegenstanders. De infraroodpanelen zijn 

niet goed vertegenwoordigd in lobbyclubs en moeten dus op eigen 
kracht de scepsis overwinnen. Oprichter Dirk Bellemakers van Gree-
niuz is als voormalig professioneel wielrenner wel gewend om tegen 
de wind in te trappen. Sterker nog: hij gaat er van glunderen. “Bij cor-
poraties moeten we met gratis proefwoningen het comfort en ener-
gieverbruik aantonen. En dat gaat ons gelukkig goed af.” Ook nieuw-
bouwende particulieren weten Bellemakers, ook eigenaar van de 
Eindhovense vestiging van kozijnenformule Belisol, te vinden. 

 Nooit zonder 
warmteverliesberekening 

Pieter Lapré (links) en Dirk Bellemakers van Greeniuz. “Met goed onderbouwde en geadviseerde 
projecten laten zien dat infrarood een prima optie is voor nieuwbouw en renovatie.”
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Opschalen
Inmiddels heeft het Brabantse bedrijf het afgelopen jaar 750 nageïso-
leerde woningen en nieuwbouw woningen uit de jaren 70, 80 en 90 
voorzien van panelen. Op dit moment produceert Greeniuz in een 
kleine straal rondom Eindhoven al tegen de 5000 panelen per jaar. 
“Een bewuste keus, want CO2 bespaar je niet door containers uit China 
te verschepen.” In 2025 wil het bedrijf de productie opgeschaald heb-
ben naar 50.000 exemplaren, zegt Bellemakers ambitieus. In de hal 
staan de pizzadozen klaar voor de volgende batches. 

Keramische tegel 
Metaalbedrijf Wilvo maakt in Bergeijk de frames en assembleert de 
panelen. Deze bestaan uit een aluminium achterplaat met isolatie, die 
moet voorkomen dat er straling aan de achterkant ontsnapt, een zelf 
ontwikkelde verwarmingselement met carbon nano tubes. In samen-
werking met de TU Eindhoven is gekeken om nóg effectievere straling 
uit het verwarmingselement te persen, die bijna 100 procent naar 
onderen straalt. Een 6 mm keramische tegel die uiteindelijk de stra-
ling moet verzorgen. Deze heeft even nodig om op te warmen, maar 
koelt langzaam af. Overzichtelijk in vier formaten en vermogens tus-
sen de 100 en 500 watt, waaronder een formaat voor in het systeem-
plafond voor de kantoren, én een inbouwframe voor het plaatsen van 
de panelen in een strak plafond. De Greeniuz-panelen moeten aan het 
plafond bevestigd worden: vanaf hier hebben ze een stralingshoek 

van 160 graden. “We verkopen geen panelen zónder een warmtever-
liesberekening”, zegt Bellemakers.

Warmteverliesberekening
Het woord is gevallen. Het vergelijk tussen lagetemperatuurafgifte 
met warmtepomptechniek en infrarood wordt doorgaans gemaakt 
met een standaard warmteverliesberekening. Daar gaat het al vaak 
mis, zegt Pieter Lapré van Greeniuz. “Uit een warmteverliesbereke-
ning voor een warmtepomp met vloerverwarming komt bijvoorbeeld 
dat er een warmtepomp van 8 kW in een woning zou moeten. Zou je 
deze berekening een-op-een doorvertalen naar infraroodpanelen, 
dan moet je inderdaad heel veel elektrisch vermogen ophangen. Maar 
de warmteverlies voor infrarood ziet er anders uit. De factor straling 

is met 76 procent veel groter dan conventionele verwarming, dat 
gebruik maakt van minder straling en voor het merendeel convectie. 
Daarnaast maakt infrarood gebruik van het warmteaccumulerend 
vermogen van de omgeving. Grof gezegd: vloerverwarming verwarmt 
lucht, infrarood verwarmt muren, wanden en vervolgens de lucht. 

16 infrarood panelen, 36 zonnepanelen en een warmtebatterij
De nieuwbouwwoning van 154 m2 in Heesch die Installatie bezocht is uitgerust met 
in totaal zestien panelen van 100, 200 en 300 watt. Op basis van de warmteverlies-
berekening van Greeniuz is in de verschillende vertrekken in totaal 3600 watt aan 
verwarmingsvermogen geïnstalleerd, waarmee de bewoners de woning met 
gemak en tot volle tevredenheid op permanent 21 graden kunnen verwarmen. Op 
de woning liggen 36 zonnepanelen, goed voor 9600 kwh opbrengst per jaar. De 
woning is uitgerust met een Brink balansventilatietoestel met warmteterugwin-

ning (400 m3/u), en een Flamco FlexTherm 
Eco 6 E PCM-warmtebatterij voor tapwater. 
Hiermee kan zonnestroom opgeslagen wor-
den voor tapwatergebruik. Deze batterij kan  
12,5 liter warm water per minuut (CW5) leve-
ren. Dat is voldoende afgiftecapaciteit om 
minimaal 185 liter aan warm douchewater te 
leveren. Energieneutraal is de woning niet: de 
eigenaar is het eerste jaar ongeveer 70 euro 
per maand kwijt aan energiekosten. Alle 
installaties, inclusief de automatische zonwe-
ring en zomernachtventilatieluik worden aan-
gestuurd door domotica van Loxone. De initi-
ele investering in de techniek, inclusief 
installatie 8500 euro, was voor de bewoners 
van de bungalow de voornaamste reden om 
niet – zoals de buren – voor een bodemgebon-
den warmtepomp te kiezen, maar voor deze 
infraroodpanelen.

 We halen woningen van het 
aardgas af 
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Infrarood wordt ook vaak gezien als een 
lokale verwarmer, bijvoorbeeld voor 
badkamers, zolders of werkplekken.

Infrarood jaagt een leger aan stuiterballetjes met energie door de 
ruimte. We werken nu aan simulaties om gelijkwaardigheid te krijgen 
voor onze eigen methodiek voor warmteverliesberekeningen (zie 
kader). Dan kunnen installateurs ook appels met appels vergelijken. 
Een kW infraroodwarmte doet meer dan een kW uit een convector, en 
vervliegt minder snel.” Hiermee blijft het verwarmingsdeel van het 
energieverbruik dus ruimschoots geschikt voor een huishoudelijke 
aansluiting van 3 x 25 ampère.

Geen snelle handel
Het zijn stappen die moeten leiden tot een betere waardering van de 
techniek. Opvallend is dat Greeniuz duidelijk niet mikt op de relatief 
makkelijke markt van lokale verwarming, zoals het studeer/werk-
kamertje, de zolder of het studentenkamertje. “Wij zijn in de over-
tuiging dat we woningen van het gas af kunnen halen”, zegt Belle-
makers al wandelend door de assemblagehal. “En dat doen we niet 
met snelle panelen die bij de Gamma liggen. We gaan voor renovatie 
en nieuwbouw van woningen, met een sterke focus op woningbouw-
corporaties. Maar altijd is onze verkoop gebaseerd op een goed ont-
werp mét warmteverliesberekening.” Grip op de kinderschoenen 
waarin de techniek nog staat. Voor Greeniuz geen groothandel, 
maar direct contact met zelf opgeleide dealers. “Laat de olievlek via 
onze ambassadeurs maar groter worden”, zegt Bellemakers vol 
vertrouwen.

Trapsgewijze regeling: de cruise control
De nieuwste troef ligt nog op de tekentafel: een eigen regeling. Maakt 
het infraroodpaneel nu nog gebruik van een klassieke draadloze aan/
uit-regeling, dit jaar starten de testen met een nieuwe regeling die 
gebruik maakt van een getrapte regeling. Dat laat zich het best verge-
lijken met de dimmer van een led-lamp, die ook minder verbruikt 
wanneer hij is gedimd. Door toevoeging van een getrapte regeling kan 
de keramische tegel zich beter laten sturen door de ruimtethermo-
staat. Maar ook gekoppeld aan domotica kan op basis van aanwezig-
heid de tegel in een soort van energiezuinige stand-by modus. 

Groeimarkt = cowboymarkt
Is het infraroodpaneel een efficiënt alternatief voor de warmtepomp? 
Dan moet het ir-paneel wel beter worden gewaardeerd in bijvoor-
beeld de BENG-berekeningen. Greeniuz trekt flink de knip om dit met 
gevalideerde data voor elkaar te krijgen. “Tot die tijd gaan we vooral 
met goed onderbouwde en geadviseerde projecten laten zien dat 
infrarood een prima alternatief is”, zegt Bellemakers. “Net als bij de 
zonnepanelen, zijn er helaas ook minder goede infraroodpanelen die 
bij veel adviseurs, corporaties en installateurs een verkeerd beeld 
hebben geschapen van de techniek. Laat ons maar het beste jongetje 
van de klas zijn. Ik wil iedereen die wil proeven aan de techniek vooral 
aanraden naar goede berekeningen, ontwerpen, garanties en refe-
renties te vragen.“   

Veel onderzoek naar energieverbruik en comfortbeleving
Corporatie Woningbelang heeft nu een woning beschikbaar gesteld waar een com-
binatie van ir-panelen van Greeniuz, pv-panelen en een elektrische boiler is geïn-
stalleerd. Het bedrijf O-Nexus gaat meten, monitoren en analyseren. “Wij zijn een 
onafhankelijke partij”, zegt directeur Olivier van der Burgt. “We willen uitdrukke-
lijk geen statement maken tégen een warmtepomp. We willen alleen kijken of 
infraroodpanelen een goed alternatief kunnen zijn.” Binnenkort volgt ook nog een 
onbewoonde woning van Woningstichting de Zaligheden in Reusel. In het project 
Herschel zijn verder nog de TU Eindhoven, Jheronimus Academy of Data Science 
(JADS) en data- en monitoringsbedrijf O-Nexus betrokken. Het consortium maakt 
hierbij gebruik van subsidies van de provincie Noord-Brabant en het Rijk, uit de pot 

van TKI Urban Energy, dat een breder 
programma heeft opgezet om de waarde 
van ir-panelen in de energietransitie te 
onderzoeken. Stichting W/E adviseurs 
doet ook onderzoek naar het energie-
verbruik en comfortbeleving van bewo-
ners bij infrarood stralingspanelen. Ze 
werken hierbij samen met de TU Delft, 
Universiteit van Utrecht, BDH en Tech-
nolution. Het gaat om woningen met 
infrarood als hoofdverwarming, niet als 
bijverwarming. Deze zomer komen de 
onderzoekers met de metingen van zo’n 
vijftig woningen met infraroodverwar-
ming. Daarnaast zijn bewoners geïnter-
viewd over het comfort. 
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