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• klimaatinstallaties; 
• sanitaire installaties; 
• elektrotechniek; 
• service & onderhoud;
• duurzame technieken.

Totaal Installateur 

Tekst: Lieke van Zuilekom    Beeldmateriaal: DUWO vestiging Leiden

‘MINIMAAL 
ENERGIEVERBRUIK, 

MAXIMAAL 
COMFORT’

Het door architectenfamilie Van der Laan 
ontworpen ziekenhuisgebouw aan de Hooi-
gracht in Leiden is van grote emotionele 
waarde voor menig Leidse familie. Men 
zegt wel: wanneer je er niet bent geboren, 
dan heb je er vast wel gestudeerd, gewerkt, 
gewoond of in ieder geval gelegen. In 1972 
verhuisde het Sint Elisabeth Ziekenhuis naar 
een grotere locatie in Leiderdorp, waarna het 
complex in eigendom kwam van de Rijksuni-
versiteit Leiden en een aantal andere eige-
naars. In 2007 is het pand – in opdracht van 
de lokale overheid en de Stichting Leidse 
Studentenhuisvesting (SLS) Wonen – gron-
dig gerenoveerd en getransformeerd tot een 
studentenhuisvesting voor internationale 
studenten en docenten.

In het karakteristieke pand zijn hiertoe 205 studio’s 
ingericht, variërend in grootte van 19 m² tot 80 
m², inclusief een eigen wc, douche en keuken. Het 
gebouw en alle kamers zijn toegankelijk met een 
elektronische sleutel, die ook de verwarming en 
elektriciteit reguleert. Beiden worden automatisch 
uitgeschakeld wanneer een bewoner zijn kamer 
verlaat en bij binnenkomst weer ingeschakeld. 
Verder schakelt de verwarming automatisch uit 
wanneer er een raam wordt opengezet. Zo wordt geen energie verspild.

APARTE CV- EN TAPWATERINSTALLATIE 
Voor de centrale verwarming en de verwarming van het warme tapwater werd 
tot vorig jaar gebruikgemaakt van een gecombineerde cv-tapwaterinstallatie, 
vertelt Anton Schouten, opzichter Installatietechniek bij DUWO vestiging 
Leiden, een fusie tussen SLS Wonen en studentenhuisvester DUWO. “Het 
nadeel van deze installatie was dat ook in de zomermaanden redelijk hoog 
gestookt diende te worden, om de bewoners van voldoende warm tapwater 
te voorzien. Niet heel energetisch. Toen de installatie mankementen begon te 
vertonen en de onderhoudskosten stegen, hebben we er dan ook voor gekozen 
de cv- en tapwaterinstallatie los te koppelen.”

Vink Installatie Groep BV, één van de huisinstallateurs van DUWO vestiging 
Leiden, kreeg de opdracht om samen met leverancier Elco Heating Solutions 
een passende tapwaterinstallatie te engineeren. Een bewuste keuze, aldus 
Schouten. “In tegenstelling tot de ketels van collegabedrijven beschikken de 
ketels van Elco Heating Solutions over RVS warmtewisselaars en aansluit-
stukken. Dit maakt de ketels niet alleen zeer duurzaam, drinkwater kan ook 
rechtstreeks door de ketel worden gevoerd. Dubbele scheidingen zijn niet meer 
nodig. Inmiddels zijn in onze studentenwoningen al zo’n veertig cv- en tapwa-

terketels van Elco Heating Solutions voorzien. De komende maanden komen er 
daar nog zeker tien bij. Dat zegt wel iets.”

KLEINER GEDIMENSIONEERD
In opdracht van Vink Installatie Groep BV heeft Elco Heating Solutions een 
tapwaterberekening gemaakt, aan de hand van onder andere het aantal bewo-
ners, de bezettingsgraad en de gelijktijdigheidsfactoren in het gebouw. “Aan 
de hand van de berekende vermogens en watervoorraden is gekozen voor twee 
Thision tapwaterketels van 120 kW en drie buffervaten van 1.000 liter”, vertelt 
Cor Hilhorst, Accountmanager bij Elco Heating Solutions. “Tussen de tapwa-
terketels hebben we een bypasspomp voorzien, waardoor de buisdiameters 
van de ketels naar de buffervaten aanzienlijk kleiner gedimensioneerd konden 
worden. In- en uitschakeling van de ketels geschiedt eenvoudig via sensoren in 
de vaten.” 

PASSEN EN METEN
De levering en montage van de installatie en alle leidingwerk is verzorgd door Vink 
Installatie Groep BV. Service-/Commercieel Manager Jan Hoppers kijkt terug op 
een geslaagd, maar ook uitdagend project. “Maar het resultaat mag er zijn”, vertelt 
hij. “Door de installatie af te stemmen op de juiste tapwaterbehoefte, wordt niet 
langer onnodig veel warm water op temperatuur gehouden. Energetisch levert dit 
een flinke besparing op, terwijl bewoners hetzelfde comfort blijven ervaren.”

Als totaalinstallateur biedt Vink Installatie Groep BV een compleet pakket. Van 
klimaat-sanitaire installaties tot elektrotechniek, service en onderhoud en duur-
zame oplossingen. De installateur werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers in 
onder andere de utiliteit, zorg en horeca, evenals voor verschillende woning-
bouwverenigingen.   ❚


