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Energiebesparing door Luchtgordijnen  

 
Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijke maatregel om de CO₂-reductie 
doelstellingen van het klimaatakkoord te realiseren. Een belangrijk onderdeel van verduurzaming is 
energiebesparing. Dat kan met isoleren, slim gebruik van een gebouw en efficiënte installatietechniek. 
Een veel voorkomend onderwerp in de discussie is energieverlies via toegangsdeuren in de detailhandel 
en industrie. Het doel van een toegangsdeur is om mensen en goederen binnen en buiten te laten. 
Toegangsdeuren zullen om die reden altijd geopend moeten worden. Dit leidt tot verlies van energie, 
waarbij de hoeveelheid afhangt van de frequentie van het openen van de deuren. De noodzaak tot 
energiebesparing is duidelijk. Het is daarom van belang om, gegeven dit feit, maatregelen toe te passen 
die effectief en efficiënt energie kunnen besparen bij toegangsdeuren.  

De toepassing van een luchtgordijn is een van deze belangrijke maatregelen. Een luchtgordijn is een 
luchttechnisch apparaat dat fungeert als een klimaatscheiding tussen twee zones met een verschillende 
temperatuur. Er wordt letterlijk een ‘gordijn van lucht’ voor een opening gecreëerd die ervoor zorgt dat 
warme lucht in de winter zo veel mogelijk binnen en in de zomer buiten blijft (figuur 1). De (correcte) 
toepassing van een luchtgordijn kan circa 60% á 90% energie besparen*, juist wanneer er gekoeld of 
gestookt wordt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Voorbeeld deuropening zonder luchtgordijn (boven) en deuropening met luchtgordijn (onder) 

Binnenklimaat Nederland wil detailhandel, utiliteit, industrie en professionals de juiste middelen geven 
om de te verwachten besparing  te berekenen door het toepassen van luchtgordijnen en de juiste 
toepassing te controleren volgens de actuele kwaliteitseisen. Deze tools worden nader toegelicht.  

 

*Afhankelijk van het type luchtgordijn  
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1. De Rekentool Energiebesparing Luchtgordijnen 

Binnenklimaat Nederland heeft de Rekentool Energiebesparing Luchtgordijnen1 2022 ontwikkeld. 
Deze rekentool is gebaseerd op de ISSO-110 norm. De rekenkern is geprogrammeerd door TNO, 
waarbij de tool in zes eenvoudige stappen een berekening maakt van de besparing op energie, 
energiekosten en CO₂-uitstoot. Deze gebruiksvriendelijke, veelzijdige tool maakt de berekening op 
basis van de ingevoerde gebouweigenschappen. Hierbij kun je denken aan omvang en soort opening, 
hoe vaak deze open is, het type verwarmingssysteem van een gebouw, maar ook de energieprijzen. 
Experts kunnen zelfs dieper de rekentool in en technische parameters aanpassen.  
Bij een winkel waarbij de deur standaard gesloten is zal bij een gemiddelde openingstijd van 9 uur de 
effectieve tijd dat de deur open is circa 2 uur bedragen. In bijlage I is een  voorbeeldberekening 
gemaakt van een veel voorkomende winkeldeur die 2 uur per dag geopend wordt, bij een 
gemiddelde openingstijd van 9 uur per dag, 6 dagen per week. De gebruikstijden in de tool zijn 
conservatief. Bij drukkere winkels zal het aantal uren dat de deur open is stijgen en de besparing 
verder toenemen. De berekening laat zien dat de investering in een luchtgordijn al zinvol is bij de 
energietarieven van 2021, maar zeker bij de huidige energietarieven.  
 
2. Ontwerp, realisatie en onderhoudsvoorschriften 

Voor luchtgordijnen in het algemeen is de ISSO 110 ontwikkeld2. Binnenklimaat Nederland heeft in 
samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) handige en pragmatische richtlijnen ontwikkeld, 
getiteld: 

 Richtlijn Ontwerp en Realisatie Luchtbehandelingssystemen Utiliteit3 
o Zie pagina 35 voor comfort luchtgordijn. 

 Richtlijn Beheer en Onderhoud Luchtbehandelingssystemen Utiliteit4 
o Zie pagina 29 voor comfort luchtgordijn. 

 
Goed ontwerp, realisatie en onderhoud is namelijk een voorwaarde voor een goede prestatie en 
levensduur van de installatie en het luchtgordijn. Met deze samenwerking komt de kennis van de 
markt samen met de kwaliteitsbehoefte van de praktijk. Het RVB verwijst bij ontwerp, beheer en 
onderhoud van bestaande en nieuw te ontwerpen installaties naar deze documenten. 

3. Entreecheck Luchtgordijnen 

Bij het toepassen van luchtgordijnen is het van belang dat deze correct worden ontworpen, 
geïnstalleerd en onderhouden. Als dat niet gebeurt kan het besparend effect van luchtgordijnen 
dalen of erger nog, het energieverbruik kan toenemen. Binnenklimaat Nederland heeft daarom de 
Entreecheck met scorekaart ontwikkeld. Met deze handige en zeer eenvoudige tool kunnen 
gebruikers op een laagdrempelige manier het functioneren van een bestaand luchtgordijn 
beoordelen.  

 
Alle tools zijn vrij toegankelijk op het kennisplatform Binnenklimaattechniek. 
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Goed ontworpen en geplaatste luchtgordijnen (met automatische regeling) zijn in veel gevallen waarbij 
deuren geopend worden een belangrijke maatregel om energie te besparen. De rekentool overtuigt 
geïnteresseerden van de besparing, maar er is ook stimulans nodig. Zeker na de moeilijke coronajaren 
waarmee winkeliers te maken hebben gehad. Die stimulans is er: luchtgordijnen met automatische 
regeling komen in aanmerking voor de Energieinvesteringsaftrek5 (EIA). Dit is een fiscale regeling die het 
mogelijk maakt om 45,5% van de investeringskosten in een duurzaam bedrijfsmiddel van de winst af te 
trekken.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenklimaat Nederland onderschrijft de doelstelling om energieverbruik te reduceren. Een realistische 
analyse en haalbaarheid staan daarbij centraal. Daarbij pleiten wij voor aandacht en toepassing van 
luchtgordijnen, die een welkom ontvangst bieden voor consumenten en energie besparen voor de 
ondernemers. Dit is ook een maatregel die onderdeel is van het 54puntenplan6 van Urgenda om de CO₂-
uitstoot te reduceren: “Maatregel 46 stelt voor winkeldeuren en andere bedrijfsdeuren verplicht te 
sluiten, tenzij deze zijn voorzien van een voorziening die energieverspilling vermindert, zoals een 
luchtgordijn of een combinatie met draaideuren, tochtsluizen en slimme schuifdeuren.” Luchtgordijnen 
openen de deuren van winkels energiezuinig en uitnodigend.  

 

 

Referenties:  

1. Rekentool Energiebesparing Luchtgordijnen 
https://www.energiebesparingluchtgordijnen.nl/  

2. ISSO Publicatie 110 Luchtgordijnen 
https://isso.nl/publicatie/isso-publicatie-110-luchtgordijnen/2014  

3. Richtlijn Ontwerp en Realisatie Luchtbehandelingssystemen Utiliteit 
https://www.binnenklimaattechniek.nl/kenniscentrum/publicaties/  

4. Richtlijn Beheer en Onderhoud Luchtbehandelingssystemen Utiliteit 
https://www.binnenklimaattechniek.nl/kenniscentrum/publicaties/  

5. Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers 
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers  

6. 54 maatregelen voor 17 mton co₂-reductie – Urgenda 
https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/  

  

Bereken je energiebesparing Beoordeel je eigen luchtgordijn Bespaar op je energie investering 
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Bijlage I – Rekenvoorbeeld energiebesparing luchtgordijn  
 

Situatie 1a: Gasgestookte CV-ketel prijspijl 2021  
 

UITGANGSPUNTEN   ENERGIE  
Breedte deuropening 2 meter  Energieverlies zonder 

luchtgordijn uitgedrukt in 
m3 gas 

3080 m3  

Hoogte deuropening 2,5 meter  Kosten energieverlies € 2.005,- 
openingsuren per 
deur, per dag 
 

2,25 uur effectief open per 
dag* 
 

 Energieverlies met 
luchtgordijn 

1109 m3 

   Energiebesparing door 
luchtgordijn in m3 gas 

1.971 m3 

Gebruiksdagen per 
week 

6 dagen    

Type deur 
 

Schuifdeur    

Verwarming Gasgestookte CV  Jaarlijkse kostenbesparing €1281,- 
Energieprijs 0,65 €/m3  Jaarlijkse CO₂--besparing 2322 kg 

 
Situatie 1b: Gasgestookte CV-ketel prijspijl september 2022 
 

UITGANGSPUNTEN   ENERGIE  
Breedte deuropening 2 meter  Energieverlies zonder 

luchtgordijn uitgedrukt in 
m3 gas 

3080 m3  

Hoogte deuropening 2,5 meter  Kosten energieverlies € 11.795,- 
openingsuren per 
deur, per dag 
 

2,25 uur effectief open per 
dag* 
 

 Energieverlies met 
luchtgordijn 

1.109 m3 

   Energiebesparing door 
luchtgordijn in m3 gas 

1.971 m3 

Gebruiksdagen per 
week 

6 dagen    

Type deur 
 

Schuifdeur    

Verwarming Gasgestookte CV  Jaarlijkse kostenbesparing €7549,- 
Energieprijs 3,83 €/m3  Jaarlijkse CO₂--besparing 2322 kg 

   

Outside 
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Situatie 2a: Warmtepomp (COP 3,5) prijspeil 2021 
 

Uitgangspunten   Energie  
Breedte deuropening 2 meter  Energieverlies zonder 

luchtgordijn uitgedrukt in 
kWh 

6877 kWh 

Hoogte deuropening 2,5 meter  Kosten energieverlies € 1.170,- 
openingsuren per 
deur, per dag 
 

2,25 uur effectief open per 
dag* 
 

 Energieverlies met 
luchtgordijn uitgedrukt in 
kWh 

2476 kWh 

Gebruiksdagen per 
week 

6 dagen  Energiebesparing door 
luchtgordijn  

4401 kWh 

Type deur 
 

Schuifdeur    

Verwarming Warmtepomp  Jaarlijkse kostenbesparing € 748,- 
Energieprijs  0,17 €/kWh  Jaarlijkse CO₂-besparing 1.780 kg 

 
 
Situatie 2b: Warmtepomp (COP 3,5) prijspeil september 2022 
 

Uitgangspunten   Energie  
Breedte deuropening 2 meter  Energieverlies zonder 

luchtgordijn uitgedrukt in 
kWh 

6877 kWh 

Hoogte deuropening 2,5 meter  Kosten energieverlies € 5.915,- 
openingsuren per 
deur, per dag 
 

2,25 uur effectief open per 
dag* 
 

 Energieverlies met 
luchtgordijn uitgedrukt in 
kWh 

2476 kWh 

Gebruiksdagen per 
week 

6 dagen  Energiebesparing door 
luchtgordijn  

4401 kWh 

Type deur 
 

Schuifdeur    

Verwarming Warmtepomp  Jaarlijkse kostenbesparing € 3.785,- 
Energieprijs  0,86 €/kWh  Jaarlijkse CO₂-besparing 1780 kg 

 
 
*Uitgangspunt: deur is circa 25% van de bedrijfstijd werkelijk open. Bedrijfstijden 9 uur gemiddeld in 6 bedrijfsdagen  (5 dagen per week 8,5 uur  

en 1 dag per week 12 uur). Daarmee is de deur effectief 2,25 uur open per dag.  
 

 


