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Een warmtepomp, waarom zou ik dat willen?

https://youtu.be/MN3FrWsOKuw


Een warmtepomp, waarom zou ik dat (niet) willen?

Nadelen

• Niet iedere woning is geschikt. Slecht advies geeft problemen;

• Verbouwen is soms nodig;  

• De investering is aanzienlijk groter dan een cv-ketelvervanging;

• Terugverdientijd is onduidelijker en minder gunstig dan ‘7 jaar bij zonnepanelen’;

• Ook vaak gehoord: Geluid? Experimentele technologie? Waterstof? 

Voordelen

• Elektrisch alternatief voor aardgas dat géén CO2 uitstoot;

• Maandelijkse besparing op de energiekosten - afhankelijk van woning en stookgedrag;

• Comfort – o.a. koelen met een warmtepomp;

• Stijging van het energielabel en de waarde van de woning. 



Hoe werkt een warmtepomp?

https://youtu.be/_vr_CVTTGNM


(Hoe) werkt een warmtepomp?

• Als een koelkast. Maar ga niet zelf aan de slag ☺

• Geen nieuwe technologie: de standaard in Scandinavië sinds de jaren ‘80

• In Zweden is het koud – daar werkt het ook

• Waterstof?

• Koelkast = lucht naar lucht. 

• Ook andere opties zijn mogelijk



Welke soorten warmtepompen zijn er?

https://youtu.be/XbgVG1FmlMk


Welke soorten warmtepompen zijn er?

• Lucht-water warmtepomp
• Warmte uit de lucht → warm water voor centrale verwarming;

• Buitenlucht of ventilatielucht uit de woning;

• De buitenunit maakt geluid. Eis: maximale geluidsdruk is 45 dB(A) op de erfgrens.

• Bodemgebonden warmtepomp
• Duurder in aanschaf, maar wel de hoogste energiebesparing + en gratis passief koelen;

• De bodembron maakt tuin tot een vereiste, maar geen buitenunit = geen geluid;

• Diepte van de bodembron (tot 200 meter) afhankelijk van vermogen (~40 Watt per meter)

• Lucht-luchtwarmtepomp
• Een airco die ook kan verwarmen, per ruimte, geen centrale verwarming

• Géén ISDE-subsidie
Bron: schoonenberg.nl



Wat is een hybride warmtepomp?

https://youtu.be/-hqnPy7uOcQ


Wat is een hybride warmtepomp?

Bij een All-Electric warmtepomp

• Warmtepomp voor (1) de volledige verwarming en (2) warmtapwater;

• Géén cv-ketel meer. Ook géén gasaansluiting meer; 

• Stelt hoge eisen aan isolatie. Aanpassingen een must bij C-label;

• Warmtapwater is boiler van circa 200 liter (= ruimtevraag koelkast).

Bij een Hybride warmtepomp

• Kleinere warmtepomp levert verwarming op 80%-90% dagen (tenzij te koud);

• Geen grote bouwkundige ingrepen, met tot 80% minder gas als resultaat;

• Je houdt de kosten van de gasaansluiting (€200 per jaar);

• Cv-ketel levert nog altijd het warmtapwater → geen tapwaterboiler nodig.



Wat zijn de kosten van een warmtepomp?

• Warmtepomp + monteur + aansluitmaterialen

• Bij grondgebonden warmtepomp ook een bodemboring

• ISDE-subsidie  - verlengd tot 01-01-2026

• Energiebespaarlening - €2.500 tot €65.000 financieren tegen 1,5 - 2,0%

• Duurzaamheidslening Gemeente Zuidplas

• Offerte is maatwerk – ieder huis is anders

• Aanpassingen aan isolatie, afgiftesysteem en meterkast



Wat zijn de kosten van een warmtepomp?

Hybride lucht-water warmtepomp van 4kW

Zonder warmtapwaterboiler

All Electric lucht-water warmtepomp van 7kW

Inclusief warmtapwaterboiler

Grondgebonden warmtepomp van 8kW

Exclusief grondboring (+ minimaal €5.000)

+ €5.000 voor bodembron



Is mijn woning geschikt voor een warmtepomp?

https://youtu.be/uP-UfqN_vVU


Is mijn woning geschikt voor een warmtepomp?

• Woning niet altijd geschikt. 

• Warmtepomp maakt warm water tot maximaal 55C.

• Afgiftesysteem (radiatoren) stelt eisen aan de minimale watertemperatuur

• 50C aanvoertemperatuur bij -10C als lakmoesproef. Niet haalbaar?

• Betere isolatie;

• Extra (LT-)radiatoren of convectoren of vloerverwarming;  

• Isolatie is belangrijk, maar “altijd isoleren” is een misvatting;

• A- of B-label ná 2000 is warmtepomp-ready, maar 35C is cruciaal voor besparing

• De ‘Hybride Route’ voor woningen met C-label of minder: 



Hoeveel kan ik besparen? Het belang van COP.

https://youtu.be/60IRX9XbQ7k


Hoeveel kan ik besparen? Het belang van COP.

• COP drukt het ‘energieverbruik’ van de warmtepomp uit (oranje balkje);

• Brochure is A7/W35, maar dit is niet representatief. SCOP beste indicator;

• Zie hier het belang  van vloerverwarming (LTV) voor halen van besparingen;

• Vergelijk: 7C naar 35C (COP > 5,0) versus  -7C naar 55C (COP < 2,5)

• In de bodem is het altijd 10C-12C;



Hoeveel kan ik besparen? Rekenvoorbeeld

All Electric - radiatoren 
Aanvoertemperatuur 55C – SCOP = 3,3

All Electric - vloerverwarming 
Aanvoertemperatuur 35C – SCOP = 4,6

Hybride - radiatoren
Aanvoertemperatuur 55C – SCOP = 3,3

Terugverdientijd

• Hoeveel aanpassingen zijn nodig – hoe hoog is de investering?
• Wat is het huidig gasverbruik?
• Hoe ontwikkelen gas- en elektraprijzen zich? 


