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Met een mix van installatietechnieken mag de nieuwe

brandweerkazerne van Emmen wellicht de meest

energiezuinige van Nederland worden genoemd. Micro-WKK,

warmtepomp met WKO, warmtewielen, lagetemperatuur-

(vloer)verwarming/koeling en – heel opmerkelijk –

elektrische naverwarming van ventilatielucht. 

Na de bouwvak betrekt de brand-

weer van Emmen een gloednieuwe

kazerne, pal aan de rondweg. Het wordt

niet alleen een remise voor de stalling

van elf brandweerwagens, maar er

komen ook werkplaatsen, kantoren en

slaapvertrekken en ontspanningsruim-

tes voor de beroepsbrandweerlieden.

“Dertien slaapvertrekken in totaal”, ver-

telt Mark Winkelman van adviesbureau

Deerns, verantwoordelijke voor het

opvallende duurzame installatie-

concept. Aanvankelijk zag het daar niet

naar uit, want het budget was in eerste

instantie passend voor een traditionele

koel- en verwarmingsinstallatie. Niet

echt iets waar ontwerper Winkelman

warm voor loopt. Tijdens de fase van

het voorlopig ontwerp wist Deerns de

opdrachtgever te overtuigen om iets

meer te investeren in een duurzame 

klimaatinstallatie zodat de exploitatie-

kosten lager kunnen uitvallen. Dat pas-

te prima in de beleidsdoelstellingen van

de gemeente en die was dan ook bereid

extra budget te verstrekken.

Laag vermogen

Bij het maken van het definitief ontwerp

en de definitieve bestekken kreeg Deerns

de ruimte om dieper in de  warmte -

opwekking te duiken met als doel de

meest gunstige installatie te ontwer-

pen. Het is een opvallende mix gewor-

den van op de markt zijnde nieuwe en 

al gangbare technieken. Dat vertelt

Winkelman al lopend door de in aan-

bouw zijnde remise en met een schets

van de jaarbelastingduurkromme

� De drie luchtbehandelingskasten zijn voorzien van een warmtewiel en ‘change-over’-batterij voor verwarmen en koelen. De

in-geblazen ventilatielucht heeft een temperatuur van 18 °C. 
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Brandweerkazerne met 

opvallende installatiemix
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(JBDK) in de hand. “De meeste verwar-

mingsuren maak je met een laag ver-

mogen. Vervolgens heb je een midden-

gedeelte en tenslotte een piek van maar

enkele uren in de winter.” Het onderste

gedeelte van de JBDK wordt ingevuld

met twee HRe-ketels van Remeha

(Evita). “Om de basiswarmtevraag van

ruim 7000 uur per jaar in te vullen.”

Deze micro-WKK draait daardoor grote

delen van het jaar en dat is gunstig voor

de stirlingmotor die nu continu elektri-

citeit opwekt (maximaal 2 kWh). Samen

met de ingebouwde HR-ketels in de

Evita is er in totaal 50 kW beschikbaar.

De volgende stap is het inschakelen van

de warmtepomp van Geveke van ruim

50 kW. En voor de echt koude dagen

staan er nog twee Quinta’s Pro van

Remeha (45 en 65 kW) standby. De

warmtepomp is gekoppeld aan gesloten

bodemcollectoren met zestien lussen.

Deze WKO zorgt in de zomer eveneens

voor de basislast qua koeling via de

vloerverwarming en ventilatielucht.

Minstens 70% van de koude komt uit de

WKO, verduidelijkt Winkelman. “De ove-

rige 20% tot 30% compenseren we met

een traditionele koelmachine op het

dak.” Koeling in het gebouw was vanaf

het begin een eis. “De brandweerlieden

moeten wel in fatsoenlijke kamers

 slapen om goed uitgerust te zijn. De

temperatuur moet echt goed zijn.”

Lagetemperatuurverwarming

De brandweerkazerne bestaat uit een

hoofdgebouw met twee remises en een

achtervleugel. In het hoofdgebouw

komen de brandweerwagens te staan.

De achtervleugel bevat werkplaatsen

met daarboven de slaapvertrekken. 

De kantoren komen boven de remises.

Het worden kantoortuinen met hier en

daar een spreekruimte of afzonderlijke

werkruimte. Vloerverwarming zorgt hier

voor de basisverwarming en koeling.

Deze vorm van LTV komt hier in een

ideale situatie, vindt Jack Beneker, pro-

jectverantwoordelijke bij Deerns “We

hebben te maken met een beroeps-

korps in 24-uursbedrijf zonder nacht- 

of weekendverlaging. We kunnen alles

op één temperatuur houden en dat is

ideaal voor vloerverwarming.” Voor de

kantoren geldt een hoog klimaatniveau.

In alle ruimtes moet de temperatuur

individueel regelbaar zijn. De naregeling
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� Boven de remises van het hoofdgebouw komen kantoren waar LTV zorgt voor de basisverwarming en koeling.

Meeste verwarmingsuren 
in laag vermogen

� Jaarbelastingduurkromme van de totale 

verwarming met inzet warmte-opwekkers.
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op vertrekniveau wordt in combinatie

met vloerverwarming meestal gedaan

met ventilatielucht. Een extra batterij in

de uitblaaskanalen naar de vertrekken

is dan een veel gebruikte oplossing.

Maar niet in het ontwerp van Deerns

waar de kanaalbatterijen zijn vervangen

door elektrische elementen. Elektrische

naverwarming? 

Elektrisch naverwarmen

Ja, inderdaad met een kanaalnaverwar-

mer met een eenvoudige elektrische 

spiraal. Een kwestie van een  kosten -

batenanalyse maken, motiveert Deerns-

projectleider Jack Beneker. Er is in de

praktijk in het goedgeïsoleerde gebouw

zo weinig naverwarming nodig, dat het

duurder is om dat met een watervoe-

rend systeem te doen. Niet alleen qua

aanleg maar ook exploitatietechnisch. “Je

hebt gewoon veel meer onderhoud aan

bijvoorbeeld pompen, afsluiters en het

vervangen van pakkingen. Kosten die je

tijdens de levensduur allemaal maakt.

Met eenvoudige elektrische elementen

heb je die niet.” Elektrisch naverwar-

men kan alleen als er maar een be-

perkte temperatuurvariatie mogelijk is

van maximaal 1 à 2 °C. “We verwachten

dat de naregeling minimaal aangespro-

ken zal worden.” Belangrijk is wel dat

de vloerverwarmingsgroepen goed zijn

ingeregeld, vult Winkelman aan. 

De elektriciteit voor de naverwarmers

wordt deels zelf opgewekt door de 

stirlingmotoren in de HRe-ketels.

Winkelman verwacht het principe van

elektrische kanaalverwarmers vaker te

kunnen toepassen. Sterker nog, hij ver-

wacht dat in goedgeïsoleerde kantoren

met een goede kierdichting dit als enige

warmtebron kan dienen, zeker in situa-

ties met veel computers en beeldscher-

men. “Het hele CV-systeem met radia-

toren of vloerverwarming kun je dan

wellicht achterwege laten.” <<
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� Verdelerverzamelaar in het ketelhuis met daaronder een vloerverwarmingsverdeler.

� Elektrische 

naverwarmer in het 

uitblaaskanaal naar 

het plafondrooster.

Brandweerkazernes zijn lastige gebouwen

Nu de bouw het einde nadert, zijn de twee Deerns-medewerkers tevreden

over de gang van zaken. Het installatiewerk door Homij verliep voorspoedig.

Knelpunten waren er niet of nauwelijks, hooguit moest Deerns-projectleider

Beneker het verloop van de kanalen wat laten aanpassen, meestal om esthe-

tische redenen. Deerns is zeer content met het gewillige oor dat is gevonden

bij de gemeente Emmen waarmee de switch gemaakt kon worden naar een

duurzaam klimaatsysteem. Het leverde ook nog eens een gunstige score op 

in de EPC-berekening. Het is bij dit soort gebouwen sowieso al lastig om met

conventionele installaties aan de wettelijke EPC-eis te voldoen, verklaart

Beneker. “Brandweerkazernes zijn vaak wat langwerpige, platte gebouwen 

en energetisch gezien wil je eigenlijk graag compact bouwen. We hebben nu

een EPC die 30% lager is dan de eis.”
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