
284

De hr-ketel werd omstreeks 1980 in Nederland geïntrodu-

ceerd. Met de toen ontwikkelde techniek werd het ineens 

mogelijk (aard)gas ruim 15 procent beter te benutten. Je 

zou verwachten dat hiermee de hr-ketel een ‘warm’ onthaal 

kreeg. De werkelijkheid laat echter het tegenovergestelde 

zien; de ketel werd met wantrouwen bekeken. Zo zou hij 

storingsgevoelig zijn, zou de warmtewisselaar wegrotten en 

zou hij veel te duur zijn. 

Het gevolg was dat van de zeven aanbieders die Nederland 

in 1982 telde, er tussen 1982 en 1986 zes stopten met de 

productie van hr-ketels. Slechts één fabrikant hield vol. In 

1991 werd er een subsidieregeling voor hr-ketels van kracht 

waardoor de verkoop fors toenam. Veel ketelfabrikanten re-

ageerden door ook weer een hr-ketel in het assortiment op 

te nemen. 

Na de introductie van de hr-ketel met een rendement dat 

we nu als hr100 kenmerken, bleef de techniek niet stilstaan. 

De hr-ketel werd aangevuld met nieuwe technieken om de 

rendementen te verbeteren en de emissies van stikstofoxiden 

en koolmonoxide te minimaliseren. Maar daarmee werd de 

ketel in de ogen van veel afnemers te duur. Opnieuw kwam 

de overheid in 2001 te hulp met een subsidieregeling op zo-

wel verhoogde rendementen als op verminderde emissies. 

Het gevolg was een massale ontwikkeling en verkoop van een 

nieuwe techniek: de modulerende hr-ketel op basis van een 

gasluchtsturing. Deze ketel kennen we nu als de hr107-ketel. 

Binnen twee jaar was de hr100-ketel uit het verkoopassorti-

ment van fabrikanten verdwenen.

De ontwikkelingen zijn weergegeven in figuur 2, waarin zicht-

baar is gemaakt welke invloed de verkoop van hr-ketels op 

het totale Nederlandse ketelbestand heeft gehad. Met een 

klein uitstapje naar de nabije toekomst worden in dit figuur 

tevens de verwachtingen aangegeven tot rond 2020. Neder-

land heeft hiermee een unieke situatie binnen Europa.

Invloed op gemIddeld rendement

Het isoleren van nieuwbouwwoningen werd in het midden 

van de jaren zeventig wettelijk verplicht en daarna opge-

voerd. In 1994 werd de totale nieuwbouwwoning op ener-

giegebruik onder de loep genomen door de komst van de 

Energie Prestatie Norm (epn). Voor de bestaande bouw 

werden er incidentele stimuleringsmaatregelen voor na-iso-

latie genomen. 

Door de toepassing van isolatie en het gebruik van de hr-

ketel is er een continue daling geweest van het gemiddelde 

gasverbruik van woningen. De invloed van de individuele 

maatregelen op het dalende gasverbruik is echter via cbs-cij-

fers nooit zichtbaar gemaakt. Met gegevens van de Vereniging 

van Fabrikanten van Ketels (vfk) over de verkoop van ketels 

kon echter in combinatie met gegevens van het cbs en an-

dere openbare bronnen iets meer duidelijkheid komen. De 

invloed van de inzet van hr-ketels (met een verbetering op 
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verwarming Succesvol vervolg op hr-ketel kan niet zonder stimulans

De hr-ketel, 
een Nederlands feestje

Dankzij enkele innovatieve fabrikanten heeft Nederland de afgelopen 
vijftien jaar een behoorlijke sprong voorwaarts kunnen maken. Door de 
hr-ketel wordt in 2020 circa 20 procent op het gasverbruik bespaard in 
vergelijking met 1992. Een belangrijke les: subsidiëring en aanscherping 
van de normen maakten massaproductie en grootschalige introductie 
mogelijk. Dit geldt ook voor mogelijke opvolgende technieken.

1. Overzicht typen geïnstalleerde verwarmingsinstallaties.

2. Overzicht typen geïnstalleerde cv-toestellen.
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zowel het rendement voor verwarming als op het rendement 

voor de warmtapwaterbereiding) is weergegeven in figuur 5. 

Deze figuur laat zien dat de stijging van het rendement voor 

verwarming wordt veroorzaakt door de inzet van eerst de 

hr100-ketel en daarna de hr107-ketel. De stijging van het 

warmwaterrendement werd voornamelijk veroorzaakt door 

overschakeling naar het Gaskeur-HRww-Label. Toepassing 

van ketels met dit label werd ook op basis van een subsidie-

regeling gestimuleerd. 

Opgemerkt wordt dat in figuur 5 zichtbaar is dat zowel het 

rendement voor verwarming als het rendement voor warm 

water een S-vormige kromme hebben met een horizontaal 

vanaf 2017. Reden hiervan is dat er rond 2020 een vrijwel 

volledige verzadiging zal zijn van de markt (zie ook figuur 2 

en 3). De trend tot het niet verder stijgen van de gemid-

delde rendementen kan alleen worden doorbroken door een 

grootschalige introductie van nieuwe technieken, of anders 

gesteld: de ‘opvolger’ van de hr107-ketel. 

Warmtebehoefte

Aan de hand van openbare statistische gegevens (waarvan de 

belangrijkste cbs en tns Nipo) in combinatie met vfk-cijfers, is 

een analyse uitgevoerd naar de gemiddelde warmtebehoeften 

voor verwarming en warm water. De resultaten van de bere-

keningen zijn in figuur 4 weergegeven.

De warmtebehoefte voor warm water is vrijwel stabiel tot 

licht stijgend. Het is een gegeven dat de warmwaterbehoefte 

per persoon stijgend is, maar dat de gemiddelde bezettings-

graad van woningen afneemt. De warmtebehoefte voor ver-

warming is dalend. Een onderscheid tussen de daling door 

verscherpte epn-nieuwbouweisen en door na-isolatie is hierin 

niet gemaakt vanwege gebrek aan gegevens.

De inzet van hr-ketels is uniek voor Nederland. Wanneer 

deze trend niet was doorgezet, dan zou ook Nederland al-

leen conventionele ketels en vr-ketels hebben gekend. Aan 

de hand van de berekende warmtebehoeften voor ver-

warming en warm water in combinatie met de beschikbare 

rendementsgegevens van het toestellenpark, is de besparing 

door de hr-ketel bepaald (zie figuur 5). In figuur 6 is zichtbaar 

gemaakt wat de invloed is geweest van de inzet van hr-ketels 

als gemiddelde besparing. Op het te verwachten verzadigings-

punt rond 2020 is door de hr-ketel een besparing van bijna 

20 procent gerealiseerd. 

Een opmerkelijke prestatie, wanneer dit wordt afgezet tegen 

de meerprijs van de hr-ketel ten opzichte van de niet-con-

denserende ketels. Na een korte meerprijs bij de introduc-

tie van de hr100- en hr107-ketel, is de uiteindelijke ketelprijs 

van de hr-ketel verhoudingsgewijs niet hoger dan die van de 

conventionele ketel. Met andere woorden: voor deze bespa-

ring was nauwelijks een extra investering nodig. Een belang-

rijke verklaring hiervoor is dat de overheid door stimulerende 

maatregelen (via subsidie voor bestaande woningen en aan-

scherping van de eisen voor nieuwbouw) een overschakeling 

naar nieuwe technieken in massafabricage mogelijk heeft ge-

maakt.
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3. Overzicht typen geïnstalleerde warmwatertoestellen.

4. Gemiddelde warmtebehoefte voor verwarming per woning met individuele cv.

5. Overzicht gemiddelde rendementen voor cv en warm water van geïnstalleerde combi-

toestellen.
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maatschappelIjke Invloed

In figuur 7 is de cumulatieve besparing weergegeven van de 

kosten voor verwarming en warm water door eindgebrui-

kers. Voor dit overzicht zijn de gasprijzen voor de betref-

fende jaren ingezet. Het betreft een besparing in euro’s die 

niet contant zijn gemaakt. In 2011 is er door de inzet van de 

hr-ketel een cumulatieve besparing gerealiseerd van ongeveer 

6 miljard euro, die in 2018 zal zijn toegenomen tot ongeveer 

12 miljard euro. De kosten waren tegelijkertijd vrijwel nihil. 

Stimulerende maatregelen door overheid bleven beperkt tot 

circa 100 miljoen gulden; veel minder dan 1 procent van de 

besparing. De kosten voor ontwikkeling van de technieken bij 

fabrikanten, tot slot, zijn verwerkt in de verkoopprijzen.

Conclusie: dankzij samenwerking tussen overheid en industrie 

is er met inzet van zeer beperkte kosten een energiereductie, 

een CO2-reductie en een reductie op de energiekosten voor 

gebruikers van woningen van bijna 20 procent gerealiseerd.

De introductie van de hr-ketel laat ook een leerproces zien. 

De volgende punten zijn noodzakelijk gebleken voor de intro-

ductie van nieuwe technieken:

•		Er	moet	een	aantrekkelijk	klimaat	zijn	voor	de	ontwikkeling	

van nieuwe technieken. Sterk punt voor de hr-ketel was de 

mogelijkheid tot subsidie op ontwikkelingsprojecten.

•		Er	 moeten	 stimuleringsmaatregelen	 van	 kracht	 zijn	 om	

weerstand tegen nieuwe technieken te doorbreken. Sterke 

punten voor de hr-ketel waren de herhaalde subsidies op 

nieuwe energiebesparende en emissiereducerende technie-

ken. Sterk punt was ook de aanscherpingen via de epn.

•		Besparende	technieken	kunnen	alleen	tot	uitdrukking	wor-

den gebracht (en worden gewaardeerd) via objectieve be-

palingsmethoden. Voor de hr-ketel was deze bepalingsme-

thode onder het door Kiwa en vfk ingestelde kwaliteitslabel 

‘Gaskeur’ essentieel. Opname van de Gaskeurmethode in 

de epn heeft een verdere stimulans gegeven.

de toekomst

Er zijn enorme stappen gezet om het energiegebruik in wo-

ningen te reduceren. De consequenties van deze stappen zijn 

echter pas op langere termijn van minimaal twintig jaar volle-

dig zichtbaar. Een vooruitziende blik is dus noodzakelijk.

De hr-ketel heeft laten zien dat een succesvolle introductie 

van nieuwe technieken zonder stimulatie door de overheid 

niet vanzelfsprekend is. Vertaald naar de markt voor verwar-

mings- en warmwatertoestellen voor woningen, betekent dit 

dat de trend tot verbetering van de rendementen op ver-

warming en warm water, zoals door de inzet van de hr-ketel 

is ingezet, niet vanzelfsprekend doorzet. Voor een verdere 

De hr-ketel heeft vanaf de introductie begin jaren tachtig in Nederland een cumulatieve 

besparing voor verwarming en warm water van 6 miljard euro opgeleverd.

6. Landelijk besparingspercentage door hr-ketels voor woningen met cv.
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7. Cumulatieve besparing op gaskosten voor gebruikers van woningen met cv door hr-ketels.
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verbetering van de rendementen moet opnieuw een proces 

worden ingezet op basis waarvan een grootschalige intro-

ductie van de opvolger van de hr-ketel kan plaatsvinden. Het 

leerproces van de oorspronkelijke hr-ketel geeft de voor-

waarden aan voor dit proces.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het proces 

van een grootschalige introductie is de toepasbaarheid in 

zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw. De inzet van 

gas is hierbij onvermijdelijk, omdat er regelmatig een hoog 

piekvermogen voor verwarming beschikbaar moet zijn. Het 

elektriciteitsnet kan dit gewenste piekvermogen onmogelijk 

aan. Een combinatie van de hr107-techniek, aangevuld met 

andere besparende technieken lijkt dus voor de hand te lig-

gen. Bij besparende technieken kan worden gedacht aan op-

wekking van elektriciteit voor eigen gebruik (micro-wkk), inzet 

van duurzame warmte via een warmtepompje of thermische 

zonlichtsystemen en de combinaties met warmteterugwinning 

uit ventilatielucht en douchewater. Door de inzet van een 

combinatie van technieken kan op een eenvoudige manier 

de basislast worden gedekt met de (duurdere) aanvullende 

voorzieningen. Pieklast kan dan worden verzorgd door de 

goedkope hr107-techniek.

Via de inzet van micro-wkk wordt niet alleen de noodzake-

lijke financiële besparing op energiekosten voor de eindge-

bruiker gerealiseerd, maar worden ook andere voordelen 

bereikt. Eén van de belangrijkste voordelen is dat de micro-

wkk-techniek aansluit op de bestaande cv-installaties die ont-

worpen zijn op relatief hoge temperaturen. Een tweede be-

langrijke voordeel is dat de ‘oude’ hr-ketel simpel kan worden 

vervangen door een ‘nieuwe’ hr-ketel. Aanvullende kennis 

van installateurs wordt hierbij nauwelijks gevraagd en andere 

ingrijpende aanvullende voorziening in de woning zijn niet 

noodzakelijk. 

Inzet van warmtepompen en thermische zonlichtsystemen 

voor dekking van de warmtevraag voor verwarming vragen 

om een aanpassing van bestaande cv-installaties. Dit kan een 

grootschalige introductie van deze technieken in de weg staan. 

Met dit inzicht heeft de cv-industrie de ontwikkeling ingezet 

van een combinatie van hr107 en micro-wkk, de hre-ketel. 

Deze ketel heeft dezelfde besparingspotentie (circa 20 pro-

cent) als door de normale hr-ketel al bijna is gerealiseerd. 

Toch is het allerminst zeker dat de hre-ketel de gedoodverf-

de opvolger is van de hr-ketel. Vooral door het wegvallen van 

de subsidieregeling, die een extra stimulans was tot verkoop, 

biedt op dit moment slechts een klein aantal fabrikanten een 

micro-wkk aan op de Nederlandse markt; te weten Remeha, 

Whispergen, Viessmann en KDNavien. Een nieuwe stimule-

ringsregeling lijkt nodig voor een nieuwe impuls voor hre. 

Tegelijkertijd staan de ontwikkelingen niet stil. Er zijn volop 

combinaties die gemaakt worden met de hr-ketel om tot 

energiezuinige en duurzame oplossingen te komen. Denk 

hierbij aan zonnepanelen, warmtepomp en warmteterugwin-

ning. Hiermee blijft Nederland investeren in energiebesparing 

en duurzaamheid. Dit alles kan Nederland weer een kans bie-

den om, Europees gezien, voorop te (blijven) lopen. Duits-

land is echter, door een gunstig subsidieklimaat en hogere ac-

ceptatie, bezig met een inhaalslag. Hier wordt zowel de hre 

als ook zonnepanelen veelvuldig toegepast. In landen waar 

het ontbreekt aan een uitgebreid gasnetwerk zal het altijd een 

minder interessante optie zijn. Maar bijvoorbeeld in Engeland, 

België en Frankrijk biedt onder andere de hre-ketel goede 

mogelijkheden. Bovendien zijn er extra grote (energie)voor-

delen te behalen daar waar van vr de stap wordt gemaakt 

naar hre of naar hr gecombineerd met zonne-energie of een 

warmtepomp. En dit doet zich nog in vele gevallen in Europa 

en in Nederland zelf voor.
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Vereniging van fabrikanten van ketels
De vfk is een brede branchevertegenwoordiger met naast hr-ketels ook 

hre-ketels, thermische zonlichtsystemen en warmtepompen. Integratie 

met duurzame technieken zal uiteindelijk de voorwaarde vormen voor een 

nog verdere reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Kijk voor meer informatie op www.vfk.nl
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