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Het optimaliseren van alle onderdelen van je CV-installatie leidt tot een aanzienlijke besparing op 
energiekosten van je huis.  
De sleutel voor het verlagen van je gasgebruik ligt bij het verlagen van de watertemperatuur in de 
installatie.  En dat hoeft echt niet door inlevering op wooncomfort! 
 
Op twee vlakken kun je behoorlijk besparen: 

• Zuiniger instellen van de CV-ketel  

• Opkrikken van de efficiency van de radiatoren  
 

Op pagina 5 en 6 nog een aantal bijkomende aandachtspunten voor energiebesparing.  
 

De CV-ketel  
 
Waar moet je naar kijken?  

1. Heb je een hoogrendement ketel (HR-ketel)  
2. Moduleert de ketel  
3. Aanvoertemperatuur naar radiatoren verlagen 
4. Tapwater temperatuur verlagen 
5. Weersafhankelijke regeling  

 
Een CV-installatie is best ingewikkeld. Er zijn veel verschillende modellen ketels, uiteraard nieuwere 
en oudere modellen, met meer of minder instelmogelijkheden.  
 
Volgens de Consumentenbond worden bij een nieuwe installatie de optimalisatie mogelijkheden van 
de ketel (en de radiatoren) door de installateur niet of nauwelijks benut: men is veelal benauwd dat 
de offerte prijs daardoor dusdanig stijgt dat voor een andere leverancier wordt gekozen.  
Het goede nieuws is dat je als leek ook zelf veel verbeteringen kunt doorvoeren. 
 
Ad 1: HR-ketel.  
 
Hoog rendement ketels zijn tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. Deze ketels worden ook wel 
‘107 ketels’ genoemd, omdat via het HR-proces (warmteterugwinning via condensatie van 
verbrandingsgassen) een gas-rendement van meer dan 100 % is te behalen.  
Als het buiten niet erg koud is (en het huis niet veel warmte nodig heeft), en de aanvoertemperatuur 
(de watertemperatuur waarmee de ketel het CV-water naar de radiatoren stuurt) is hoog, leidt dit 
tot een hoge retourtemperatuur van het water wat weer bij de ketel terugkomt.  
Dit condensatie-effect werkt alleen bij een retourtemperatuur van tussen 20 en 50 ⁰C. Bij een 
retourtemperatuur van 50 ºC werkt dit principe niet en daalt het rendement naar 74 %.  
Voor het verlagen van je gasverbruik is het doel om de retourtemperatuur zo dicht mogelijk bij 20 ⁰C 
te krijgen.  
 
Het Duurzaam Bouwloket geeft aan dat het gemiddelde rendement van HR-ketels 104 % is. Dit hoge 
rendement geldt echter alleen als de ketel stookt voor verwarming. Voor verwarming van tapwater 
hebben HR-ketels een veel lager rendement: ca 74 %.  
 
Ad 2: Modulerende centrale thermostaat + CV-ketel 
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De centrale thermostaat (op een centrale plek in de woonkamer) bepaalt wanneer de CV-ketel 
aanslaat.  
 
Modulatie betekent dat de ketel op het moment dat er warmtevraag is (bijvoorbeeld overgang van 
nacht – naar dagtemperatuur) de gasbrander in kleine stapjes hoger schakelt, en bij het naderen van 
de gewenste kamertemperatuur ook weer langzaam afbouwt. En als de warmtevraag beperkt is 
(klein verschil tussen feitelijke en gewenste temperatuur) volstaat de ketel met ‘op een laag pitje’ 
branden. 
De thermostaat meet de tijd die het kost om het huis te verwarmen nadat de warmtevraag ontstaat. 
Als deze opwarmtijd erg lang is, verhoogt hij de temperatuur van het CV-water.  
Dit modulatie principe bespaart gas. 
 
Vrijwel alle ketels die de laatste 15 – 20 jaar geplaatst zijn, zijn modulerend. Ketels die dat niet zijn, 
werken volgens het aan/uit principe. Als er warmtevraag is gaan ze meteen op volle kracht werken 
en stoppen pas als de gewenste temperatuur is bereikt. Als je nog zo’n ketel hebt moet je deze 
meteen vervangen, ze zijn extreem onzuinig. 
 
Ad 3: Aanvoertemperatuur  
 
De ‘aanvoertemperatuur’ van de ketel (van het water wat naar de radiatoren wordt gestuurd) staat 
meestal op de fabrieksinstellingen van 85 of 90 ⁰C. De installateur wilde geen klachten over een te 
langzaam opwarmend huis.  
Door de aanvoertemperatuur lager in te stellen ‘verbiedt’ je een modulerende ketel dergelijke hoge 
(= kostbare) watertemperaturen te gebruiken.  
In de lente is een aanvoertemperatuur tussen de 48 en 65 ⁰C vaak al voldoende. Dit kun je 
proefondervindelijk vaststellen door de aanvoertemperatuur met stapjes van 5 ⁰C lager te zetten.  
In de periode herfst / winter zal er een moment komen dat je ketel met een lagere temperaturen het 
huis niet meer comfortabel warm krijgt. Dat is het moment om de aanvoertemperatuur weer 5 of 10 
⁰C hoger te zetten.   
 
Deze aanvoertemperatuur kun je instellen op het bedieningspaneel van je CV-ketel, soms op de 
kamerthermostaat. Haal de handleiding uit de kast! 
 
Ad 4: Verlagen tapwater temperatuur. 
 
Ook de temperatuur van het tapwater staat soms te hoog ingesteld.  Als je het niet erg vindt om 10 à 
15 seconden langer te wachten totdat de douche warm is, kun je deze temperatuur lager instellen op 
het bedieningspaneel van de ketel of kamerthermostaat. MAAR, niet lager dan 60 ⁰C, want anders 
loop je het risico dat er legionellabacteriën overleven in je voorraadvat en/of leidingen, wat kan 
leiden tot heel nare longproblemen.  
Als de ketel de optie legionella beveiliging heeft (warmwaterboiler wordt 1*/ week opgestookt naar 
65 ⁰C) kun je de tapwatertemperatuur verder verlagen naar bijv. 43 ⁰C (geverifieerd bij Remeha).  
 
Op sommige ketels zit een tapwater functie die je aan of uit kunt zetten. Staat deze aan dan komt er 
meteen warm water uit de kraan (ketel springt geregeld aan om het water constant warm te 
houden). Staat deze uit bespaar je gas, het duurt wel langer voordat er warm water uit de kraan 
komt. Op een aantal merken ketels kan nachtverlaging voor de tapwaterfunctie worden ingesteld.  
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Zijstapje: de verhouding van gasgebruik voor verwarming, tapwater en koken is in Nederland 
gemiddeld 70% – 20% – 10%.  
Het loont de moeite om een douchekop te gebruiken die zo weinig mogelijk water nodig heeft. 
“Normale” spaardouchekoppen gebruiken 9 à 10 liter water per minuut, stort/regen douches ca 20 
liter/minuut. Er zijn ook (prijzige) douchekoppen met een doorstroming van 4,5 à 5 liter water per 
minuut. Ten opzichte van een reguliere spaardouchekop bespaart dit dus 50 % van je gasverbruik 
(oftewel op jaarbasis 10 % van je totale gasverbruik). 
 
Ad 5: Weersafhankelijke regeling (WAR) 
 
Voor WAR is het nodig dat je beschikt over  

1. Een buitensensor (veelal optioneel bij aanschaf van de ketel, kan ook later) 
2. Thermostaatkranen op alle radiatoren 

 
Met een WAR wordt de aanvoertemperatuur van de ketel bepaald door de buitentemperatuur. 
Naarmate de buitentemperatuur daalt verhoogt de WAR de aanvoertemperatuur van het CV-water 
dat de ketel produceert om de thermostaatkranen de kamers te laten verwarmen.  
WAR is bedoeld voor panden zonder een referentieruimte (waar je een ruimtethermostaat hangt), 
zoals kantoorgebouwen, scholen of studentenhuizen.  
 
In de handleiding van de ketel vind je de benodigde instellingen. In gewone eengezinswoningen heeft 
WAR eigenlijk geen meerwaarde.  
 
 

De radiatoren 
 
Er zijn radiatoren in alle soorten en maten, en idem radiatorkranen. Wat kun je doen om deze meer 
efficiënt te laten werken:  
 

1. Waterzijdig inregelen 
2. Benodigd ventiel in de radiator  
3. Automatische ontluchters  
4. Ventilators op een radiator 
5.  Vernieuwing van radiatoren bij renovatie 

 
 
Ad 1: Waterzijdig inregelen 
 
Het waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat elke radiator het juiste volume water krijgt. Bij het 
waterzijdig inregelen wordt de hoeveelheid CV-water die door de radiator stroomt geoptimaliseerd. 
Een radiator ver van de cv-ketel heeft een grotere doorstroming nodig (liter water / minuut) dan een 
radiator dichtbij de ketel. De juiste instelling bepaal je met waterzijdig inregelen. 
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Je kunt je voorstellen dat als je naast de groene radiator zit in het linkse plaatje, de thermostaat een 
graadje hoger gaat!  Een goed ingeregelde CV-installatie biedt de mogelijkheid om de 
aanvoertemperatuur van de ketel naar beneden bij te stellen, en dus een lager gasverbruik. De 
Consumentenbond spreekt over een besparing van 10 à 20 % van je gasverbruik: minimaal € 100 per 
jaar.  
 
Het inregelen van een radiator wordt gedaan door de doorstroming van elke radiator zodanig in te 
stellen dat de temperatuur van het uitgaande water 0,8 maal de temperatuur van het inkomende 
water is. De meting wordt uitgevoerd als de cv-ketel in bedrijf is. Deze methode kan je goed zelf 
uitvoeren.  
 

 
 
Wat je nodig hebt is een temperatuur sensor (zie bovenstaand plaatje) en de mogelijkheid om de 
waterstroom door de radiator bij te regelen. Voor het bijregelen is een doorstroom ventiel nodig (zie 
ad 3). 
 
Ad 2: Benodigd ventiel in de radiator 
 
Zijn er in alle soorten en maten. In het plaatje links schroef je het dopje van het voetventiel af en kunt 
dan met een inbussleutel de instelling aanpassen. Voetventielen zijn niet altijd even makkelijk 
herkenbaar (en niet altijd met een inbussleutel bij te stellen). Bij oudere radiatoren zijn voetventielen 
veelal niet aanwezig en moeten achteraf worden gemonteerd. 
 
Sommige modellen radiatorkranen (plaatje rechts) hebben ook de optie om de doorstroming van de 
hoeveelheid water/minuut aan te passen. Soms heel simpel (verstellen met een schroevendraaier of 
palletje), bij andere merken is een speciaal sleuteltje nodig. N.B. dit is een tweede regeling naast de 
normale functie om de ruimte temperatuur in te stellen. 
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Het achteraf aanbrengen van voetventielen en vervanging van thermostaatkranen is i.h.a. niet 
goedkoop, de CV-installatie moet leeglopen en weer gevuld. Een voetventiel moet in een bestaand 
leiding worden aangebracht. Een kostenafweging tussen het plaatsen van voetventielen en het 
vervangen van de radiatorkranen is zeker op zijn plaats.  
 
Ad 3: Automatische ontluchters 
 
Bij het periodiek bijvullen van de installatie komt soms ongewenste lucht in de CV-installatie. Deze 
lucht hoopt zich veelal op in de bovenste radiatoren, die daardoor niet meer goed functioneren. De 
controle (met zo’n sleuteltje links) wordt soms achterwege gelaten, wat het wooncomfort niet ten 
goede komt. Een optie is om automatische ontluchters te laten plaatsen, waardoor dit niet meer 
voorkomt.  

                                                                                                                                                                             
 
 
Ad 4: Ventilators op je radiator 
 
Oudere huizen zijn gebouwd op basis van bouwvoorschriften met nauwelijks aandacht voor isolatie, 
en daarin zijn later CV-installaties geplaatst met voldoende capaciteit om deze slecht geïsoleerde 
huizen te verwarmen. Als er later na-isolatie heeft plaatsgevonden (dubbele ramen, muur-, dak- 
en/of vloerisolatie) is daarmee overcapaciteit qua verwarming ontstaan. Verwarming met een lagere 
watertemperatuur (en dus lager gasverbruik) is daarmee - binnen zekere grenzen – al mogelijk.   
Om bestaande radiatoren efficiënter te maken kun deze voorzien van een of twee ventilatorblokken 
die de circulatie van verwarmde lucht in de kamer aanjagen. De warmteafgifte van de radiator wordt 
hoger (en je kunt de aanvoertempratuur van de ketel weer wat laten zakken).  
 
 

 
 
Ad 5: Vernieuwing van radiatoren bij renovatie 
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Bij renovatie van het huis (of de CV) kun je overwegen te investeren in radiatoren die werken met 
(veel) lagere CV-temperaturen:  
 

1. Vloerverwarming, die toch al werkt met water begrensd tot 40 ⁰C 
2. Extra grotere radiatoren met een hoger afgiftevermogen   
3. Speciale LTV-radiatoren (Lage Temperatuur Verwarming) 

 
 

Ook belangrijk voor energiebesparing (1) 
 
Radiatorfolie 
 
Een heel simpele manier om gas te besparen is natuurlijk het plaatsen van radiatorfolie achter elke 
radiator. Er gaat minder warmte verloren door de muur achter de radiator. 

      
Isolatie van leidingen 
 
Bij elke bouwmarkt is isolatiemateriaal van CV-leidingen te koop. Op elke plek die niet verwarmd 
hoeft te worden – en waar je bij kan – kunnen de leidingen worden geïsoleerd. 
      

 
 

Ook belangrijk voor energiebesparing (2)  
 
Periodiek onderhoud van de ketel 
 
Laat om de 1 of 2 jaar (afhankelijk van het merk) een onderhoudsbeurt uitvoeren. De monteurs 
hebben speciale sets onderdelen bij zich die periodiek vervangen moeten worden.  Ook kleine 
mankementen kunnen leiden tot een hoger gasverbruik.  
 
Magneetfilter in leiding 
 
Als je metalen leidingen hebt (bij koperen leidingen is dit minder nodig) is het aanbrengen van een 
magneetfilter nuttig. In metalen leidingen kan roestvorming optreden, roestdeeltjes gaan zweven in 
het CV-circuit. Bij ontluchting van een radiator zie je zwart water verschijnen. Deze roestdeeltjes 
leiden tot extra slijtage van de diverse kleppen in de installatie of zelfs tot verstoppingen in kranen.  
Bij een magneetfilter gaat het water door een apart circuitje waarin een zware magneet zit, die de 
roestdeeltjes uit het water vasthoudt. Een fabrikant claimt 5 - 7 % lager gasverbruik.  
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Met dank aan:  
 
https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/afstellen-van-je-cv-ketel 
http:/www.bekijkeencvketel.com 
https://www.duurzaambouwloket.nl/ 

https://www.cv-inregelen.nl/waterzijdig-inregelen 
 
 

https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/afstellen-van-je-cv-ketel
http://www.bekijkeencvketel.com/
https://www.cv-inregelen.nl/waterzijdig-inregelen

