
“Met het oog op een zo goed mogelijk energielabel stelden 
we een alternatief voor met de installatie van de Remeha 
GAS 610 ECO Pro in combinatie met de Remeha gas- 
absorptiewarmtepompen.”

De heer F. Kuijpers - Fraku Installaties B.V. 

Project in Beeld

Woningcorporatie Woonwenz, Venlo 
GAS 610 ECO Pro, GAS HP, CWH en GAS 220 Ace met aansluitset



DOELSTELLING RESULTAAT

CWH

Met ongeveer 8.500 woningen en 1.800 andere vastgoed-
objecten in haar vastgoedportefeuille is Woonwenz de grootste 
woningcorporatie in Venlo en omgeving. De woningcorporatie 
koos bij de renovatie van drie van haar appartementen-
complexen voor de duurzame warmtepompen van Remeha.

Het energielabel  
van de Casinoflat is 
opgewaardeerd van 

energielabel F-G naar 
energielabel A.

REALISATIE
Casinoflat: 2015 

Wiener-/Ruysdonckflat: 2018 

GEPLAATST 
Casinoflat
1x GAS 610 ECO Pro 

3x GAS HP 35 

Ruysdonkflat 
4x GAS 220 Ace met hydr.  

aansluitset met open verdeler  

5x GAS HP 35 

2x CWH

Wienerflat 
3x GAS 220 Ace met hydr.  

aansluitset met open verdeler 

5x GAS HP 35

Project in beeld
 

In de missie van Woonwenz komt het 

thema duurzaamheid expliciet naar voren: 

‘Goed en betaalbaar wonen voor iedereen 

in gevarieerde en duurzame wijken in een 

vitale regio.’ De woningcorporatie investeert 

dan ook voortdurend in energiebesparende 

maatregelen, het reduceren van CO2 en het 

toepassen van duurzame materialen en 

installaties.

Woonwenz streeft ernaar om met al haar 

huurwoningen gemiddeld energielabel B te 

behalen. Dit is ook de achterliggende 

gedachte bij de renovatiewerkzaamheden 

van de Casinoflat en de Wienerflat in Venlo 

en de Ruysdonckflat in Blerick. De 

warmtepompen van Remeha pasten precies 

in het plaatje dat opdrachtgever Woonwenz 

voor ogen had bij het instrueren van 

installatiebedrijf Fraku. 

Bij alle drie de woningflats is de doelstelling 

om een verduurzamingsslag te maken 

zonder in te leveren op wooncomfort.

Het energielabel F-G 
van de Casinoflat 

opwaarderen  
naar tenminste  
energielabel B.

GAS 220 Ace



Installateur Frans Kuijpers is met zijn 

installatiebedrijf Fraku Installaties B.V. 

verantwoordelijk voor de renovatie-

werkzaamheden binnen de drie flat-

gebouwen. “Het is een leuke en uitdagende 

klus”, geeft Kuijpers aan. “Tijdens de 

werkzaamheden voor de Casinoflat pasten 

we voor de eerste keer een gasabsorptie-

warmtepomp toe in de bestaande bouw, 

dus dat vergde een aantal aanpassingen in 

de werkwijze. In dat opzicht was dit ook een 

leerzame klus voor ons.” 

Fraku verving de bestaande collectieve 

cv-ketels van de Casinoflat voor een 

Remeha GAS 610 ECO Pro met drie Remeha 

gasabsorptiewarmtepompen. 

“Oorspronkelijk wilde Woonwenz alleen de 

ketels vervangen” zegt Kuijpers. “Met het 

oog op een zo goed mogelijk energielabel 

stelden we een alternatief voor met de 

installatie van de Remeha GAS 610 ECO Pro 

in combinatie met de Remeha GAS HP”. 

 

De werkzaamheden aan de Casinoflat 

bleven niet beperkt tot het vervangen van 

de cv-ketels. De woningstichting voerde een 

complete renovatie uit voor de Casinoflat, 

waardoor het appartementencomplex nu 

energielabel A heeft. In het eerste volledige 

stookjaar na de renovatie gebruikten de 

bewoners van de flat daardoor gezamenlijk 

25,8% minder gas dan voor de renovatie.

De renovatiewerkzaamheden voor de 

Wienerflat in Venlo en de Ruysdonckflat in 

Blerick zijn momenteel in volle gang. In  

beide flats vervangt Fraku de bestaande 

cv-ketels door Remeha GAS 220 Ace 

toestellen en plaatst het installatiebedrijf GAS 

HP’s. Verder vervangt Fraku de regelinstallaties 

van beide appartementencomplexen en 

optimaliseert het de verdelers. Bij de 

Ruysdonckflat vervangt Fraku daarnaast ook 

de collectieve tapwatervoorziening door 

Remeha CWH directgestookte 

warmwaterbereiders. Deze boilerinstallatie 

geeft een maximaal rendement met hetzelfde 

comfort.

Kuijpers geeft aan dat Woonwenz bij de 

renovatiewerkzaamheden in de Wienerflat en 

de Ruysdonckflat nadrukkelijk voor de beste 

toestellen koos. “Het Remeha GAS 220 Ace-

toestel en de nieuwe GAS 220 hydraulische 

aansluitset vormen samen een zeer 

betrouwbare combinatie”, aldus Kuijpers. “De 

systemen samen functioneren goed in een 

cascade-opstelling; dat was erg belangrijk in 

dit project.” 
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