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Henk Meijer, directeur bij Aalbers Installatietech-

niek: “Steeds vaker kregen we vragen over een 

nieuwe oplossing voor een dakbehuizing van 

warmtepompen. Hoe en wat? Geluid, onderhoud, 

veiligheid, service … Noem alles maar op. Nu ken-

nen we Burgerhout al heel lang en dat leek ons, 

als specialist, een prima partij om hier mee aan de 

slag te gaan. Dat was in 2018. De vraag was simpel: willen jullie 

meedoen, meedenken? Ruim twee jaar verder zijn er inmiddels 

de nodige units geplaatst.” Michiel Wagelaar, Product Manager 

Burgerhout (onderdeel van de M&G Group) vult aan: “Er komt 

natuurlijk heel wat kijken bij zo’n proces met als uiteindelijk doel 

ontzorgen van de installateur met een maximaal resultaat en een 

tevreden opdrachtgever. Kijk je dan naar deze Delta-Discovery 

Air, dan mogen we stellen dat we daarin goed zijn geslaagd.”

Modulaire opbouw

Het is evident dat uitvoerig testen nodig is voordat je seriematig 

bezig kan. En dat is hier ook gebeurd, inclusief een proefopstel-

ling op een woning. Michiel Wagelaar: “Het moet uiteraard wel 

aan alle kanten kloppen. Of het nu gaat over materiaalkeuze, 

geluidsniveau of onderhoud … met altijd oog voor de prakti-

sche toepasbaarheid. Deze warmtepompbehuizing wordt er van 

de buitenkant opgezet en dat is gelijk de laatste keer dat je er 

van buitenaf bij hoeft. De behuizing is modulair op te bouwen. 

Het indekstuk en de tussenkast kunnen direct aan de aannemer 

worden geleverd om de dakconstructie te maken. De bovenkast 

wordt bijvoorbeeld aan de installateur of prefab-afdeling van de 

technische groothandel (bij dit project is dat Rensa) geleverd en 

daar wordt dan het monoblock of de split unit ingebouwd. Het 
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Slim en efficiënt! Prettig voor installateur en consument!

Warmtepompbehuizing  
op hellend dak
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HET OP DE MARKT BRENGEN VAN DE DELTA-DISCOVERY AIR WARMTEPOMPBEHUIZING ILLUS-

TREERT OP TREFFENDE WIJZE WAAR EEN NAUWE SAMENWERKING TUSSEN DIVERSE PARTIJEN 

TOE KAN LEIDEN. VOOR BURGERHOUT EN INSTALLATIEBEDRIJF AALBERS BETEKENT INNOVEREN 

OP DE EERST PLAATS INSPELEN OP VRAGEN UIT DE MARKT. 

“ Door de modulaire opbouw is 
er slechts één kraanbeweging 
per woning nodig. De unit blijft 
volledig buiten de isolatieschil 
van de woning.”
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geheel (bovenkast inclusief geïnstalleerde warm-

tepompunit) wordt op de bouwlocatie direct op 

het reeds geplaatste indekstuk en de tussenkast 

gemonteerd. Door de modulaire opbouw is er 

slechts één kraanbeweging per woning nodig. De 

unit blijft volledig buiten de isolatieschil van de wo-

ning. Geen verlies van EPC-waarde dus. Ook blijft 

de leefruimte op de zolder gelijk en is er weinig 

leidingwerk nodig.” Naast Aalbers en Rensa trekt 

Burgerhout bij dit project ook samen op met ATAG, 

die de warmtepompen voor dit project levert. 

  

Universeel

Henk Meijer wijst nog op een paar andere belang-

rijke voordelen van de Delta-Discovery Air: “Te 

plaatsen op een hellend dak en, heel belangrijk, 

geschikt voor zowel monoblock als split unit sys-

temen en dat maakt hem universeel. Verder hoeft 

de installateur voor het jaarlijkse onderhoud niet 

meer het dak op. Ook kan er door plaatsing op 

het dak worden volstaan met korter leidingwerk 

waardoor de efficiency van de warmtepomp ver-

betert. Onnodig hier voor te rekenen wat al deze 

voordelen aan tijd en vooral aan kosten schelen. 

Prettig voor de installateur en de eigenaar/huur-

der/consument.” Op alle fronten is gekeken naar 

het installatiegemak voor de installateur. Dat zien 

we niet alleen terug door de modulaire opbouw 

en de prefab mogelijkheden, maar tevens door 

de toepassing van Leadax, een duurzame en milieuvriendelijke 

loodvervanger die zich gemakkelijk laat verwerken.

Asselyn

Op schootsafstand van de vestiging van Burgerhout wordt mo-

menteel hard gewerkt aan de nieuwe woonwijk Asselyn. In het 

centrum van Assen. We nemen een kijkje op de bouwplaats. 

Uiteraard met inachtneming van de coronaregels. Michiel Wa-

gelaar: “Het gaat hier om een project van 67 woningen en we 

zijn uiteraard zeer ingenomen met het feit dat we hier dit  nieuwe 

product kunnen toepassen.” Op het hellend dak van de wonin-

gen is de Delta-Discovery Air goed te zien. Niet storend maar 

geheel passend in het beeld van de woningen. Robuust en so-

lide zijn twee woorden die prima passen bij de Delta-Discovery 

Air. Een hoogwaardige én esthetisch verantwoorde oplossing. 

“Naast dit project en gelijktijdig lopend project in Appingedam 

(ruim 200 aardbevingsbestendige woningen) merk je dat de be-

langstelling vanuit de markt groeit. Niet zo vreemd natuurlijk als 

je alle voordelen op een rij zet en die vervolgens afweegt tegen 

de investering.” Henk Meijer knikt instemmend: “Kijk, het is na-

tuurlijk niet voor niets dat we bij Burgerhout hebben aangeklopt. 

Zij zijn eigenlijk net als wij: specialisten die weten waar ze het 

over hebben. Geen houtje/touwtje knoopwerk maar kwaliteit en 

deskundigheid zoals je dat van zo’n club mag verwachten.” Mi-

chiel Wagelaar benadrukt nog maar eens het belang van samen 

optrekken bij dit soort ontwikkelingen. “Het is mooi maar vooral 

nuttig om te zien hoe eenieder met zijn eigen expertise er het 

beste weet uit te halen.” Tot slot: warmtepomp na 15 of 20 jaar 

vervangen? Een fluitje van een cent: geen gebreek en geen ge-

doe. Schroeven losmaken, oude unit er uit, de nieuwe er in en 

dat was het dan.      

NIJHOFecotec 
 Beltrumseweg 28 •  7151 EW  Eibergen
 t: 05454 78184 •  info@nijhofecotec.nl
 www.nijhofecotec.nl

“MAATWERK BLIJFT DE NORM, 
GEEN COMPROMIS”

WARMTEPOMPEN

NIJHOFecotec levert 
warmtepompen en 
warmtepompinstallaties 
op maat. Tot 160kW met 
scrollcompressoren en 
tot zelfs 1100kW met 
schroefcompressoren!

Naast onze maatwerk 
warmtepompen, hebben 
wij nu ook een brede 
range standaardwarmte-
pompen in ons pakket, 
van 2,5 tot 30kW, voor 
toepassingen in de 
woningbouw, kleine 
utiliteit en in bivalente 
systemen.TTulpe® The new standard for heating water.  

                         
De nieuwe TTulpe® 
C-Meister 13, low 
NOx, ErP. Gesloten 
bad/keuken-geiser, 
tot 13 liter per mi-
nuut, 26 KW. Naar 
keuze in propaan of 
aardgas uitvoering. 
Goedgekeurd voor de 
Nederlandse markt. 

www.ttulpe.com  

Tel.: 0226 428877 

Importeur/groothandel: 

KIIP B.V. Hoogwoud 

www.propaangeiser.nl 

“Warmtepomp na  
15 of 20 jaar vervangen?  
Een fluitje van een cent: geen 
gebreek en geen gedoe.”

Nieuw 
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Michiel Wagelaar, Product Manager bij Burgerhout en Henk 

Meijer, directeur bij Aalbers Installatietechniek


