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‘Welkom op de mooiste werkplek van Ne-

derland’, zo begroet Pedro Canters, manager 

wonen, werken en welzijn van ABC-Zorg-

comfort ons in het torentje van het stijlvol-

le gebouw aan de Europakade. En Canters 

heeft niets teveel gezegd; het uitzicht over 

de Rijn en de uitgestrekte uiterwaarden is 

adembenemend mooi. Met schepen die 

langsvaren, camperaars die genieten van 

het uitzicht en wandelaars die voorbijko-

men. ABC-Zorgcomfort huurt het torentje 

met de twee verdiepingen van Vryleve en 

gebruikt dit als kantoor en overlegruimte. 

‘De torenkamer had de bestemming woon-/

zorgappartement, maar is nooit verkocht en 

stond leeg’, vertelt Pedro Canters. ‘Voor mij is 

het een ideale plek. Samen met zo’n 80 zorg-

medewerkers ben ik verantwoordelijk voor 

de realisatie van een kwalitatief goede zorg- 

en dienstverlening. Naast de aansturing van 

het team houd ik me bezig met het ontwik-

kelen en uitvoeren van het woon-, zorg- en 

welzijnsbeleid. Dan is het prettig om dichtbij 

de medewerkers te kunnen werken en te 

overleggen. Ik ben twee dagen in de week 

op deze locatie aanwezig. De andere dagen 

werk ik vanuit onze locaties in Angerlo en 

Westervoort.’

Verloren warmte
Een gezond klimaat en een comfortabele 

leefomgeving zijn niet alleen van belang 

voor de appartementen, het is ook nood-

zakelijk voor een werkplek om 

beter te kunnen functione-

ren. Hoewel de vloer van 

het torentje in Rijnzicht 

voorzien is van vloer-

verwarming, bleek 

dat niet toereikend 

te zijn toen Canters 

zijn intrek erin nam. 

‘In de winter was het 

écht heel koud, de tem-

peratuur kwam niet boven 

de veertien graden. De ruimte op 

de tweede verdieping heeft een hoog pla-

fond, dat in een punt loopt. Hierdoor gaat 

de warmte verloren. Samen met Vryleve 

hebben we gekeken naar mogelijke oplos-

singen. Zij kwamen met het idee van de in-

fraroodpanelen van Heatfun, die gebaseerd 

zijn op stralingswarmte. De panelen zijn te 

gebruiken wanneer je ze nodig hebt. Dat 

kwam goed uit want de ruimtes in het to-

rentje hoeven uiteraard niet permanent ge-

bruikt te worden. Bovendien zijn infrarood-

panelen goedkoper in aanschaf 

dan een cv-installatie met 

radiatoren en zuinig in 

verbruik.’

Koude voeten?
Infraroodverwar-

ming is in opmars 

voor het duur-

zaam en gezond 

verwarmen van 

een gebouw of voor 

plaatselijk verwarmen. 

Het systeem werkt door mid-

del van panelen die op verschillende 

manieren zijn te bevestigen. Tegen de wand, 

maar ook in of aan het plafond. In het torentje 

van Rijnzicht zijn boven de vergadertafel en 

ABC-Zorgcomfort werkt al een aantal jaren met veel plezier in het klassieke, 

 statige gebouw Rijnzicht in Tolkamer. En het comfort in de kantoorruimte in 

het torenkamertje is er sinds afgelopen jaar alleen maar beter op geworden. 

KANTOOR ABC-ZORGCOMFORT IN TOLKAMER DUURZAAM EN GEZOND VERWARMD

      ‘Infraroodverwarming biedt directe warmte      
                   en voelt heerlijk comfortabel aan’



15

het bureau van Canters op maat gemaakte 

hangende plafondpanelen ontworpen met 

geïntegreerde ledverlichting. Ten opzichte 

van traditionele verwarming heeft infrarood 

tal van voordelen, zo ervaart ook Canters na 

de eerste winter achter de rug te hebben. 

‘De panelen bieden directe warmte en het 

voelt heerlijk comfortabel aan. Wel heb je te 

maken met een opwarmtijd en moet je eraan 

denken de panelen tijdig aan te zetten. Het 

paneel wordt eerst opgewarmd waarna het 

omgevingswarmte verspreidt. Natuurlijk, als 

ik de hele dag achter mijn bureau zit in de 

winter krijg ik op een gegeven moment toch 

nog wat koude voeten. Maar het is uiteraard 

belangrijk en gezond regelmatig te bewe-

gen en af en toe aan de wandel te gaan. Bo-

vendien kan ik altijd nog een mobiel paneel 

plaatsen onder het bureau. Het is echt een 

ideale oplossing als bijverwarming!

Totaalconcept zorg
Samen met Vryleve biedt  ABC-Zorgcomfort 

in Rijnzicht zorg op maat en zelfstandig, 

 comfortabel en betaalbaar wonen met 

een huurtoeslagmogelijkheid voor senio-

ren en mensen met een zorgindicatie. Zij 

kunnen van 07.00 tot 23.00 uur een beroep 

doen op de aanwezige zorg en ’s nachts bij 
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In 2018 gaan wij op kleine schaal testen doen 

in bestaande huurwoningen met infrarood (IR) 

verwarming om te kijken of we dit gefaseerd in 

onze huurwoningen gaan aanbrengen in de 

toekomst. Infraroodverwarming is een effectie-

vere en goedkopere manier van verwarmen. De 

aanleiding hiervoor is dat we voorbereid willen 

zijn op het moment dat de aardgasvoorraad 

uitgeput is, naar schatting rond 2040. De gas-

gestookte CV-ketel verdwijnt de komende de-

cennia dus uit onze woningen. We zijn op zoek 

naar een effectievere en daardoor goedkopere 

manier van verwarmen. We doen testen met IR 

om te kijken of we deze verwarming gefaseerd 

in onze huurwoningen gaan aanbrengen in de 

toekomst. 

Hoe werkt infraroodverwarming?

De elektrische straling vanaf een IR-paneel in de 

ruimte verwarmt lichamen en  objecten zoals 

muren, meubels en plafonds. Het is te vergelij-

ken met de stralingswarmte van een houtka-

chel of open haard. De  warmte die het paneel 

uitstraalt dringt praktisch  zonder verlies door de 

lucht en verwarmt de  aanwezige objecten. 

Wat is het verschil met de CV met ketel 

en radiatoren of elektrische kachel?

Een CV-systeem en elektrische kachels verwar-

men de lucht in huis. Bij het CV-systeem stroomt 

er heet gestookt water door een gesloten circuit 

van radiatoren en leidingen.   Via geleiding, ook 

wel convectie genoemd, wordt de lucht opge-

warmd. Is de lucht op temperatuur, dan pas ne-

men lichamen en objecten ook de warmte aan. 

Waarom kiest Vryleve 

voor praktijktesten met IR? 

Met IR is de warmte per ruimte te regelen en is 

het vertrek snel warm. Het systeem is onder-

houdsarm en werkt  goed op opgewekte zon-

ne-energie. Prettig is dat er geen radiatoren 

en leidingen op vaste plekken meer nodig zijn. 

Lekkage van water is voorbij. Omdat er minder 

luchtverplaatsing is, dwarrelt er bovendien min-

der stof rond.

Hoe zien de IR-panelen eruit?

IR-panelen zijn dun en vallen bijna niet op. Ze 

komen voor als wandpanelen, hangende pla-

fondpanelen of als mobiele staande panelen. In 

allerlei uitvoeringen en maten, zelfs in de kleur 

van de muur of als schilderij. Het is ook mogelijk 

er lampen in te integreren. De staande panelen 

worden nu vaak als bijverwarming gebruikt. In 

onze testen gebruiken we vooral wandpanelen.

Wat verwachten we van de stookkosten?

De hoogte van de kosten voor verwarming bin-

nenshuis hangt af van het stookgedrag van de 

bewoners. Vryleve verwacht dat de stookkosten 

verlagen omdat het systeem per ruimte te rege-

len is.  Zeker in combinatie met een elektrische 

boiler, die rechtstreeks op een zonnepaneel aan-

gesloten is, kan kan de afname van elektriciteit 

op het elektra netwerk minder zijn.

Meer weten?

Op internet kunt u veel informatie over 

 infraroodverwarming vinden. Wij kunnen u 

ook meer vertellen. Stel uw specifieke vraag 

via  wonen@vryleve.nl. Bent u als woning-

eigenaar benieuwd naar de testen? Onze 

 ervaringen en voorbereidingen leest u in 

 Welkom Thuis en op onze site www.vryleve.nl.

 calamiteiten op de slaapdienst. Het wel-

zijn van de be woners staat centraal bij 

de  complete zorgaanbieder. Canters: ‘Het 

gaat om service, zorg en comfort, waar-

bij  mensen de regie over hun eigen leven 

behouden. Niet alleen hier, ook op andere 

locaties zijn we bezig om met woningcor-

poraties en project ontwikkelaars invulling 

te geven aan de scheiding van wonen en 

zorg. Ons totaalconcept is afgestemd op 

persoonlijke wensen van de zorgafnemers 

in de omgeving die zij wensen. Dat bete-

kent dat we ook thuiszorg en dagbesteding 

bieden. Mensen kunnen  samen eten en we 

organiseren activiteiten.’ 

www.abc-zorgcomfort.nl

Krijgt u infraroodverwarming in huis?
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‘Het gaat om service, zorg en
comfort, waarbij mensen de regie 
over hun eigen leven behouden. 




