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Minder Gas
Lambert van den Hoven

Introductie -> Warmtepompen

225-2-2021 Avondje Duurzaam



Cijfers jan-2018 
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Waarom minderen

Gaswinning oorzaak toenemend schade, productie omlaag

Geen aantrekkelijk alternatieve bron (Rusland!)

Gasverbranding draagt bij aan CO2 productie (en NOx)

Draagt bij aan klimaatverandering (opwarming)

Beschikbaarheid fossiele brandstoffen beperkt (40-50 jaar)

Transitie naar alternatieven noodzakelijk

Gasprijs zal gaan stijgen

➔ Gasgebruik reduceren en waar mogelijk vervangen 

door alternatieven
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CO2 meetmethode
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CO2 uitstoot per sector
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Bron: CBS, RIVM/Emissieregistratie (megaton CO2-equivalent)      rapport: www.cbs.nl



Reductie mogelijkheden gas

1 - Minder energie/gas verstoken

Isolatie verbeteren: vloeren, wanden, dak en ramen

Minder gas verwarming: CV ketel vervangen, lagere temp

Discipline/gedrag verbeteringen, verlichting, temperatuur

...

2 – Gas gebruikers vervangen door electrische alternatieven

Inductie koken

Warmtepomp
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Warmtepompen

Principe warmtetransport

Werking (compressor) - CV

Werking WP – tapwater

Rendement of COP

Soorten warmtepompen

Diverse uitvoeringen

Hybride warmtepomp

Geluidsproductie 

Vergelijking & toepasbaarheid

ATAG monoblock
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Principe
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• Door middel van een compressor wordt 
warmte getransporteerd !      

-> Bij een CV ketel wordt warmte

geproduceerd !

• Bij een verwarmingssysteem met 
warmtepomp is dat transport van buiten 
(buitenshuis) naar binnen, bij een koelkast 
van binnen naar buiten (binnenkant koelt af, 
achterkant wordt warm). 

• Technologie bestaat al lang!



Werking (compressor) - CV
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10 °C 40 °C

5 °C 20 °C

Temperatuur bronvloeistof Temperatuur CV water 



Werking WP - tapwater
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10 °C 50 °C

5 °C 40 °C

Temperatuur bronvloeistof Temperatuur tapwater/boiler 



Rendement / COP
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Vermogen bron          +          opgenomen vermogen       =      Vermogen warmtepomp 

COP = Coefficient of Performance = vermogen/opgenomen vermogen = 22 / 5 = 4,4



Soorten warmtepompen
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• Lucht – Lucht (L-L): 
– bv airco

• Lucht – Water (L-W): 
– pompt warmte uit de buitenlucht

en voegt dit toe aan cv water

• Water – Water (W-W): 
– pompt warmte uit de bodem

en voegt dit toe aan cv water

– in combinatie met zonnepanelen (PVT)



Diverse uitvoeringen

Monoblock - Alles in een behuizing – Eenvoudig plaatsen

Levert warm of koud water voor verwarming of koeling

Wordt aangesloten op reguliere CV systeem

Split unit - Unit buiten en binnen – F-gassen installateur

Buitenunit levert via “koelmiddel” energie aan binnenunit

Binnenunit is afgiftesysteem voor water of lucht

Hybride Warmtepomp – Combinatie van electrische WP en

gasgestookte CV ketel

NB Bij electrische verwarming zoals een WP hoort altijd een boiler
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Hybride warmtepomp
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CV ketel 

– Helpt als buitenlucht erg 
koud is (< 5 graden)

– Warmwater voorziening 
via kleine (5 of 10 l) of 
zonder boiler

Klein (50 l) buffervat nodig!



Geluids productie (hybride wp, airco)
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Buitenunit produceert geluid door de
Compressor en de ventilator bij zowel 
verwarmen als koelen . 

Opstelling erg belangrijk:
- Niet bij open ramen of deuren,
- dicht bij de buren of
- boven slaapkamer of terras

Let op geluidsproductie getallen!
Wetsvoorstel: <40 dB! op erfscheiding



Vergelijking
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Lucht-Lucht (airco) Lucht-Water Water-Water

Goed rendement Goed rendement Hoogste rendement

Relatief goedkoop Duur Erg Duur

Los van CV Gekoppeld aan LTV/CV Gekoppeld aan LTV/CV

Simpele installatie Flinke ingreep Grote ingreep

Kost veel ruimte voor 
afgifte deel

Binnen-unit + grote 
buiten-unit

Grote binnen-unit met 
boiler/buffer

Buiten: Enig geluid
Binnen: Enig geluid 

Enig geluid (<40 DB)
Geluidloos

Geluidloos
Geluidloos

Kan warm water 
verzorgen (duur)

Kan warm water 
verzorgen (duur)

Kan warm water 
verzorgen

Kan koelen (duur) Kan koelen (duur) Kan koelen (‘gratis’)



Toepasbaarheid

Nieuwbouw: Water / water warmtepomp + passief koelen,

boiler (150 l), buffervat en vloerverwarming (RC ca 6).

Bestaande bouw: Mogelijkheden afhankelijk van:

- Lage temperatuur verwarming, is noodzakelijk

Bij voorkeur vloerverwarming of  LTV radiatoren / lucht

- Isolatieschil / laag gasverbruik (< 1500 m³)

Capaciteitstest door verlagen CV temperatuur tot 50 °C

- Veelal hybride oplossing beste keuze 

Geeft besparing van ca 40 % op gasgebruik (wel extra kWh)
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Conclusies
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✓ Warmtepomp is alternatief voor een CV ketel
✓ Voor nieuwbouw is de oplossing bekend, 10-14 k
✓ Goede isolatieschil nodig voor bestaande bouw
✓ Is de ketel versleten, overweeg all-electric
✓ Is je ketel nog goed, overweeg hybride
✓ Niet elk huis is geschikt, doe eerst quickscan
✓ Leden Best Duurzaam kunnen advies vragen (DWA)
✓ Indicatie all electric L/W 7–10 k
✓ Indicatie kosten hybride installatie 5–7 k
✓ Subsidie voor installatie beschikbaar 2-5 k



Additionele informatie

https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-
woningeigenaren/warmtepomp

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-
huis/financiering-energie-besparen/subsidie-warmtepompen

https://bestduurzaam.nl/energiebesparen

https://warmtepomp-weetjes.nl

www.cbs.nl
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https://warmtepomp-weetjes.nl/


Dank voor Uw belangstelling
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Heeft U vragen?
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