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lichtopgroen
Energie is duur,
energiebesparing
interessant voor
beurs en milieu.
Soms kunnen een-
voudige ingrepen
een gebouw ver-
duurzamen en ver-
aangenamen.
Aflevering 9: de
douche-wtw. Hoe
werkt deze, welke
varianten zijn er en
hoe maak je de was-
machine efficiënter?

Deze serie is een coproductie van LC
(Dick Offringa), TechnologieCentrum
Noord-Nederland (Leo van der Burg
en Monique Sluiman), NHL Hoge-
school (Siebren Baars, Bouwkunde
en Reinier Visser, Communication &
Multimedia Design), Idiomorf Info-
graphics (Andries Hof), Virtueel
Kenniscentrum Duurzame Energie,
Duurzaam Bouwen en Comfort en
www.nend.eu.

Meer over de douche-wtw op:
http://youtu.be/siidPIg3yRk

HRe-ketel, zonneboiler, pelletka-
chel. In deze rubriek zijn al di-
verse manieren om energiezui-
nig water op te warmen de revue
gepasseerd. Veel energie laten
we echter via het riool weglek-
ken. Douchewater bij voorbeeld.
Er zijn systemen op de markt
om met dit ‘afvalwater’ koud
water op te warmen: de douche-
wtw, waarbij de afkorting staat
voor warmte - terug - winning.
Ach dat beetje water, denkt u.
Volgens energiebedrijven gaat
een derde tot de helft van onze
gasrekening op aan het verwar-
men van tapwater. Zuinigheid
loont voor de beurs en voor het
milieu.

Bij elke douchebeurt loopt zeker
veertig liter warm water het
riool in. Met een douche-wtw is
tweederde van de warmte van
dit water, dat meestal met 40
graden over ons lichaam loopt,
te hergebruiken. De installatie
bestaat uit een buis in een
buis. Het afvalwater loopt door
de binnenste buis en geeft zijn
warmte via een warmtewisselaar
af aan het koude water in de
buitenste ring dat op weg is naar
de cv-ketel of naar de douche. In
een verticale buis is de valsnel-
heid van het water zo hoog dat
het vuil zich onderweg niet
hecht. Daarnaast geldt: hoe
hoger de snelheid, des te groter
de warmte-afdracht. De verticale
douche-wtw is alleen geschikt
voor een badkamer op een eta-
ge. Voor badkamers beneden of
in een appartement is een hori-
zontale versie beschikbaar. Die
kost enkele honderden euro’s
meer en heeft een lager rende-
ment. Een verticale douche-wtw
is al rond €400 te koop, exclu-
sief installatiekosten. Een vier-
persoons huishouden spaart
jaarlijks 200 kuub gas uit. Hoe
groter het huishouden, hoe
sneller de terugverdientijd.

Toe aan een nieuwe wasmachine
of vaatwasser? Overweeg eens
de mogelijkheden van een hot-
fill-machine. Vaatwassers en
wasmachines worden standaard
gevuld met koud water dat met
veel stroomverbruik op tempe-
ratuur wordt gebracht. Een hot-
fill-apparaat gebruikt warm
water uit de cv- of zonneboiler.
Het apparaat zorgt ervoor dat
het water op de gewenste tempe-
ratuur de machine inloopt. Voor
spoelen bijvoorbeeld laat de
machine alleen koud water
binnen. Hotfill spaart gauw 35
procent aan energie uit, bij
gebruik van een zonneboiler
zelfs 40 procent. Een praktisch
voordeel is dat de wasbeurt door
het ontbreken van de opwarm-
tijd korter is dan normaal. Ma-
chines die fabrieksmatig voor
hotfill geschikt zijn gemaakt,
zijn prijzig. Wie handig is plaatst
zelf voor een paar honderd euro
een voorschakelapparaat plus
een thermostatische kraan om
de maximumtemperatuur vast
te leggen. Controleer eerst wel of
de wasmachine technisch ge-
schikt is voor toevoer van warm
water.

Wat hebben water, beton, lucht,
goud en aluminium met elkaar
gemeen? Ze beschikken allemaal
over warmtecapaciteit. Die capa-
citeit wordt bepaald door de
hoeveelheid energie die nodig is
om een kilo product 1 graad in
temperatuur te laten stijgen. Dit
wordt uitgedrukt in joule/kgKel-
vin. En dan zijn er nogal wat
verschillen. Water is door zijn
dichte massa een grootverbrui-
ker: 4187 J/kgK, twee keer zoveel
als olie, negen keer zoveel als ijzer
en 32 keer zoveel als goud. Veel
warmte-opslag betekent een hoge
warmte-afgifte. Alle zonne-ener-
gie die zeewater in van het voor-
jaar tot de herfst opneemt, zorgt
in de wintermaanden tot afgifte
van warmte. Zie daar de oorzaak
van het gematigde klimaat in
onze contreien: milde zomers,
milde winters. Maar ook in huis is
dit gegeven van belang. Door de
hoge warmtecapaciteit kost het
opwarmen van water relatief veel
energie. Het is dus pure energie-
verspilling eenmaal opgewarmd
water als warm afvalwater weg te
laten spoelen. Hetzelfde geldt
voor het laten ontsnappen van de
warmte onderweg, doordat leidin-
gen niet zijn geïsoleerd of onno-
dig lang zijn.

Bij hotfill is het van belang dat
de warmwaterleiding tussen de
boiler en de wasmachine niet
langer is dan tien meter. Bij
grotere lengtes koelt het water
teveel af. In alle gevallen kan het
interessant zijn warmwaterlei-
dingen in huis te isoleren. Het
verkort de wachttijd op warm
water iets - ons geduld schijnt na
circa 20 seconden op te zijn. Het
spaart water uit omdat minder
koud water verdreven hoeft te
worden. Isolatie beperkt tevens
de afkoeling naderhand. In het
algemeen is het van belang
afstand tussen warmwatertoe-
stel en de tappunten in de keu-
ken en de douche zo kort moge-
lijk te maken. Installateurs en
bouwwinkels hebben diverse
isolatiematerialen op voorraad,
voor verborgen leidingen tot
leidingen in het zicht of in de
buitenlucht.

Een badkamer lijkt zo normaal,
maar pas in 1965 schreef de
overheid voor dat ieder nieuw-
bouwhuis een aparte badkamer
moest krijgen. Voor een ligbad
was vaak geen ruimte. Wel voor
een douche, vaak ruimtebespa-
rend opgehangen boven een
lavet, waarin op wasdag een
machinale wasdraaier kon wor-
den geplaatst. De geschiedenis
van de douche gaat volgens de
Amsterdamse winkel Affaire
d’Eau terug naar het begin van
de vorige eeuw, toen installa-
teurs stromend water wisten te
verwarmen met behulp van een
kachel. Tot die tijd was de zinken
teil of - in rijkere gezinnen - de
koperen badkuip in zwang, te
vullen met ketels warm water.
Volgens de 19de eeuwse Beierse
priester Sebastian Kneipp was
een harde koude straal water
gezonder voor lijf en geest. Op
een hete dag is mandiën interes-
sant. Volgens dit Oosterse ge-
bruik worden bakjes koud water
over het lichaam gegoten. Een
effectieve en waterzuinige ma-
nier om af te koelen.
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http://youtu.be/siidPIg3yRk

