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Een warmtepomp haalt via een warmtewisselaar en een compressor warmte uit de natuur 
(bijvoorbeeld buitenlucht, bodem of grondwater) en geeft dit af op een hogere temperatuur. 
Deze afgifte kan gebeuren aan water (voor vloerverwarming, radiatoren en tapwater) of aan 
lucht voor een luchtverwarmingsinstallatie. 
Het grote voordeel is dat een warmtepomp warmte opwekt door verplaatsing van energie 
en niet door verbranding. Het warmtetransport gebeurt via een vloeistof/gas en aangezien 
deze techniek eerst werd gebruikt voor koel toepassingen zoals een diepvriezer of koelkast 
wordt dit meestal aangeduid als koelmiddel. Bovendien kan een warmtepomp met behulp 
van een omkeerventiel ook warmte afvoeren en dus gebruikt worden als een airconditioning 
unit, in dat geval spreekt men van actief koelen. 
 
Een warmtepomp gebruikt energie uit buitenlucht of bodem plus elektrische energie om het 
apparaat te laten functioneren en is daarmee een duurzaam alternatief voor een 
verwarmingsketel die werkt op gas, olie of hout. De warmtepomp kan gebruikt worden voor 
de normale verwarming, verwarmen van water voor douche, bad en keuken maar ook voor 
het koelen van het huis, actief (met gebruik van de compressor) of passief (zonder gebruik 
van de compressor). Doordat huizen steeds beter geïsoleerd worden lijkt het belang van  
koelen een steeds grotere rol te gaan spelen . 
 
 
Welke soorten warmtepompen bestaan er? 
 
Lucht-water warmtepomp 
Een lucht-water warmtepomp gebruikt buitenlucht (soms lucht van binnen) om energie aan 
te onttrekken. De warmtepomp verwarmt daarmee het water voor de centrale verwarming 
en eventueel het tapwater. 
 
Lucht-lucht warmtepomp 
Een lucht-lucht warmtepomp haalt energie uit binnen of buitenlucht, verwarmt of koelt de 
lucht en blaast deze de ruimtes in via ventilatie units. Ook hier bestaat de mogelijkheid om 
tapwater te produceren. 
 
Bodem-water warmtepomp 
Bij een bodem-water warmtepomp wordt de energie uit de grond gehaald. Door een 
ondergronds netwerk van verticale of horizontale leidingen, die via graven of boren in de 
bodem zijn aangebracht, wordt een vorstvrij mengsel van water met glycol rondgepompt. 
Dat mengsel wordt in de grond opgewarmd, waarna die energie vervolgens wordt gebruikt 
in de warmtepomp voor het verwarmen van de woning en het verwarmen van het tapwater.  
Hierbij kun je het bodem-water ook direct gebruiken voor koeling van de woning zonder 
gebruik van de compressor: Passief koelen  
 
 



 

 
 
 
 
Water-water warmtepomp 
Een water-water warmtepomp haalt warmte uit het grondwater of oppervlakte water. Voor 
dit systeem moeten twee putten worden geboord: 
• Een put waarin grondwater wordt aangezogen met een onderwaterpomp. Uit dit 
grondwater wordt door de warmtepomp de warmte gehaald. 
Via een tweede put wordt het koude water teruggegeven aan het grondwater. Deze put kan 
in de zomer ook gebruikt worden voor passief koelen. 
 
Bodem-water en water-water warmtepompen zijn zeer energie-efficiënt maar wel duur. De 
installatie van lucht-water en lucht-lucht warmtepompen is minder omslachtig en 
goedkoper, maar deze technieken zijn wat minder energie-efficiënt. 
In de woningbouw worden vooral lucht-water, bodem-water en water-water 
warmtepompen gebruikt, meestal in combinatie met vloerverwarming of laag temperatuur 
radiatoren en een boiler voor warm tapwater. 
Lucht-lucht warmtepompen worden vooral gebruikt als bijkomende verwarming of koeling 
in woningen, of in kantoorpanden en dergelijke. 
 
 
Hoe werkt een warmtepomp precies? 
 

 
 
 
Een warmtepomp is gebaseerd op het feit dat een voorwerp dat warmer is dan de 
omgeving, warmte afgeeft aan die omgeving. Een koelkast bijvoorbeeld neemt de warmte 
van de inhoud op en geeft die aan de achterkant af.   
 
Een warmtepomp werkt volgens hetzelfde principe: het koelelement van de buitenunit 
neemt de warmte uit de buitenlucht op en geeft die af in de vorm van warme lucht of warm 
water. Dankzij een omkeermechanisme kan een warmtepomp ook koelen (airconditioning). 
 
Werkt een warmtepomp als het buiten vriest? 



 

Bijna alle warmtepompen werken ook bij lage buitentemperaturen maar afhankelijk van de 
temperatuur van de warmtebron (bodemwarmte of luchtwarmte) zal het rendement 
verminderen. Bij extreme vorst is de opbrengst van de lucht warmtepomp natuurlijk een 
stuk lager. Immers hoe lager de buitentemperatuur, hoe meer vermogen de warmtepomp 
moet gebruiken om de gevraagde binnentemperatuur te leveren. 
Als vuistregel geldt dat systemen die werken met lucht als warmtebron een COP (zie onder) 
hebben die 1 vol punt lager liggen dan vergelijkbare systemen gebaseerd op bodemwarmte. 
 
Extreme vorst is echter meestal van korte duur en heeft daarom slechts een kleine invloed 
op het jaarrendement van de warmtepomp (Seasonal Performance Factor). Als je het over 
een heel jaar bekijkt, is een warmtepomp aanzienlijk energiezuiniger dan een HR-ketel. 
Het geleverde warmtevermogen is ook afhankelijk van de gevraagde afgiftetemperatuur. 
Meestal geeft men aan wat de warmtevermogens zijn bij 10°C temperatuur van de bron en 
bij een afgiftetemperatuur van bijvoorbeeld 35°C. 
 
Hoe wordt het energierendement van een warmtepomp beoordeeld? 
Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Coëfficiënt of Performance). 
Dit is de verhouding tussen de verbruikte elektriciteit en de afgegeven energie in de 
vorm van warmte. Een COP van 3,5 wil dus zeggen dat de warmtepomp 3,5 kWh aan warmte 
produceert voor elke kWh die uit het elektriciteitsnet komt. 
 
Warmtepompen halen een COP van 3 tot 6, afhankelijk van het type en gemeten bij een 
aanvoer brontemperatuur van 10°C. Dit is de temperatuur die alle fabrikanten moeten 
gebruiken bij de COP-meting van hun toestellen. 
Je kan warmtepompen het best vergelijken op hun Seasonal Performance Factor (SPF). Dit is 
de verhouding tussen de opgenomen energie en de nuttig geleverde warmte over een 
volledig jaar of stookseizoen (oktober-april). 
 
Hoe kan je het rendement van een warmtepomp en een HR-ketel vergelijken? 
Dat kan dankzij het energielabel. Sinds 26 september 2015 worden alle nieuwe 
verwarmingstoestellen met water als warmte dragend medium ingedeeld volgens energie-
efficiëntie van A++ tot G. Bijna alle warmtepompen hebben een A+ label voor verwarming. 
 
Is de keuze van afgiftesysteem belangrijk? 
Zeker! De beste keuze is een laag-temperatuur verwarmingssysteem (LTV), zoals 
vloerverwarming of ventilator convectoren. Immers, hoe lager de benodigde 
watertemperaturen voor een aangenaam binnenklimaat, hoe minder vermogen er nodig is. 
De volgende afgiftesystemen worden daarom aangeraden: 

• Vloerverwarming (watertemperaturen tot 30°C) 
• Ventilatorconvectoren (watertemperaturen tot 35°C) 
• LT-radiatoren (watertemperaturen tot 40°C) 

Kan je ook tapwater verwarmen met een warmtepomp? 
Uiteraard kan dat. Door toevoeging van een goed geïsoleerde boiler kunt u ook 
energiezuinig baden en douchen.  
 



 

Is het koelmiddel in een warmtepomp schadelijk voor het milieu? 
De Cfk’s en HCfk’s die vroeger gebruikt werden als koelmiddel in airco’s, waren schadelijk 
voor de ozonlaag. Sinds de jaren negentig gebruiken de betere airco- en 
warmtepompfabrikanten HFK’s zoals R407c en R410a. Deze tasten de ozonlaag niet aan, 
maar vallen wel onder de categorie van de broeikasgassen.  Dankzij de strenge wetgeving op 
verwerking en terugwinning van deze gassen, zijn er geen schadelijke gevolgen voor het 
milieu. 
 
Aanvullende informatie is te vinden op de onderstaande websites: 
https://warmtepomp-weetjes.nl/ 
https://warmtepomp.startpagina.nl/ 
http://www.platformwarmtepompen.nl/Links 
 
Met vriendelijke groet,  Reinier ten Kate, Bart Hoekstra, Lambert van den Hoven en Harry 
Brugman  
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