
----- 01 ----- 

Hoe zit het met de geluidsproductie van een warmtepomp en dan met name voor de buren? 

Elke warmtepomp maakt geluid, dat geldt voor apparaten die compleet in huis worden opgesteld en ook voor 

apparaten die voor een deel of compleet buiten worden opgesteld. Het luidruchtigste deel is veelal de ventilator. 

Deze zorgt ervoor dat er voldoende energie aan de buitenlucht wordt onttrokken om de warmtepomp goed te laten 

functioneren. Vanaf 1 april 2021 zijn er regels voor de geluidsproductie van deze warmtepompen. In het Bouwbesluit 

is opgenomen dat zo’n warmtepomp, gemeten op de perceelgrens, niet meer dan 40 Decibel geluid mag 

produceren. Dit is vergelijkbaar met zacht fluisteren op 5m afstand. 

----- 02 ----- 

Waarom is een buffervat nodig? Kan het ook zonder? 

Ja, soms kan het ook zonder. Een buffervat kan nodig zijn voor een goede werking van de warmtepomp.  De warmte 

uit de buffer kan gebruikt worden om schommelingen in de vraag naar warmte te leveren zonder dat de compressor 

vaak aan en uit moet schakelen. Ook kan het warme water uit het buffervat gebruikt worden om ijsafzetting te 

ontdooien in de buitenunit tijdens koude winterdagen. 

Zo’n vat zal 50 tot 100 liter water bevatten.   

Raadpleeg uw installateur of in uw geval een buffervat nodig is. 

Meer info hierover kunt u vinden op:  https://warmtepomp-weetjes.nl/uitleg/buffervat-warmtepompinstallatie/ - 

more-67 

----- 03 ----- 

We zijn een VVE. We willen van het gas af en overgaan op een warmtepomp. Hoe zouden we dit aan kunnen 

pakken? 

Aangezien in situaties met een VVE een algemeen besluit nodig is, zou een eerste stap kunnen zijn om een 

vergadering bijeen te roepen waar deze oplossing besproken wordt. Daar zou ook Best Duurzaam aan mee kunnen 

werken om de belangrijkste vragen te beantwoorden. In dat geval even contact opnemen via info@bestduurzaam.nl. 

----- 04 ----- 

Wat zijn de ervaringen met all-electric wanneer het 10 graden vriest? 

Indien een warmtepompinstallatie goed is ontworpen en aangebracht, is zij berekend op deze condities. Hiertoe 

wordt door de installateur een warmteverliesberekening gemaakt. Deze geeft aan wat de capaciteit van de 

verwarmingsinstallatie moet zijn om de woning comfortabel te houden. Hierbij moet een richtlijn worden gevolgd 

voor woningen en woongebouwen (ISSO 51). Om een indruk te krijgen van het vereiste vermogen onderstaand een 

eerste richtgetal.  

 

 

----- 05 ----- 

Hoeveel kWh elektriciteit verbruik ik met een warmtepomp om 1m3 gas te kunnen vervangen? 

Richtgetal vermogen in Watt per m2 gebruiksoppervlak

Bouwjaar 1965  t/m 1975 t/m 1995 t/m 2000 t/m 2011 t/m 2016 t/m 2019 t/m 2021

1974 1994 1999 2010 2015 2018 2020

met WarmteTerugWinning 80 70 60 40 35 30 25

Mechanische ventilatie 95 90 80 70 50 45 40 25

CO2 gestuurde ventilatie 85 75 65 45 40 35 25

https://warmtepomp-weetjes.nl/uitleg/buffervat-warmtepompinstallatie/#more-67
https://warmtepomp-weetjes.nl/uitleg/buffervat-warmtepompinstallatie/#more-67


Energetisch komt 1 m3 gas (ca 80 cent) overeen met 10 kWh warmte. 

Een warmtepomp gebruikt echter maar 2,5 kWh elektrisch (ca 2,5x 20=50 cent) om 10 kWh warmte af te geven. 

Een warmtepomp die deskundig is geïnstalleerd is in het gebruik dus goedkoper als gas.  

 

----- 06 ----- 

Zijn er kosten voor leden voor een Duurzaam Woon Advies? 

Voor leden van Best Duurzaam is een DWA (Duurzaam Woon Advies) gratis. 

----- 07 ----- 

Ik hoorde dat mensen die een warmtepomp hebben toch nog een extra elektrische verwarming op de badkamer 

hebben geïnstalleerd omdat de warmtepomp het alleen onvoldoende warm kreeg. 

Mogelijk is de installatie niet goed gedimensioneerd. Waarschijnlijker is het dat er behoefte ontstond aan een 

hotspot! De Lage Temperatuur Verwarming zorgt in de regel voor een gelijkmatigere temperatuur in alle vertrekken 

maar dat kan leiden tot een onbehaaglijk gevoel in een ruimte als de badkamer omdat het daar net iets warmer 

moet zijn als in de rest van het huis. Zo’n hotspot is prima in te richten met een extra verwarming zoals een 

elektrische kachel of een infrarood-straler of paneel. 

----- 08 ----- 

Is de prijs (€10.000-€14.000) voor water/water warmtepomp inclusief de boringen? 

De totaalprijs van een warmtepompinstallatie is sterk afhankelijk van de samenstelling. Daarbij spelen het type 

warmtepomp, het vermogen, de bron en het afgiftesysteem allemaal een rol. Voor het warmtepomp gedeelte 

(inclusief de bron) ligt de prijs ongeveer op €4.000 tot €10.000 oor lucht/water systemen en €10.000 tot €20.000  

voor bodem warmtesystemen. De hiergenoemde kosten zijn afhankelijk van type woning,  (tussenwoning, 

tweekapper, vrijstaand). De subsidie is meegerekend.  

----- 09 ----- 

Wat is de ervaring met de energievoorziening voor een (all-electric) water/lucht pomp via zonnepanelen? 

In plaats van bodemenergie is het ook mogelijk om energie te gebruiken die wordt aangeleverd door een bron te 

monteren achter zonnepanelen, de zogenaamde PVT (Photo Voltaic & Thermal) panelen. Deze panelen leveren 

zowel stroom als warmte door middel van collectoren die achter het paneel zijn gemonteerd. Deze oplossing is 

(nog?) niet erg populair omdat het concurreert met de bodemenergie-oplossing die in dezelfde prijsklasse ook de 

mogelijkheid van passief koelen biedt.    

----- 10 ----- 

Hoe zit het met terugverdientijden? Ik hoor jullie daar altijd fel op reageren en waarom is dat? 

De klimaatdoelen zijn gesteld in verband met de noodzaak tot aanpassing van ons gedrag omdat anders op langere 

termijn de klimaatverandering onomkeerbare schade toebrengt aan onze omgeving. Daarom is de 

terugverdienperiode van ondergeschikt belang zolang de kosten van de aanpassingen redelijk zijn en op termijn 

voordeel op gaan leveren. Vergeet niet dat duurzaamheid -investeringen leiden tot een hogere (verkoop)waarde van 

de woning. 

----- 11 ----- 

Wat moet ik doen om een DWA aan te vragen? 

Een verzoek sturen aan info@bestduurzaam.nl 

----- 12 ----- 



Hoe bepaal je de keuze lucht/water versus water/water warmtepomp. Dit gezien de hoge kosten voor het boren van 

een bron en hogere kosten voor de pomp (dus investering in verhouding exploitatie)? 

Bij nieuwbouw is de beste keuze een warmtepomp met boiler en/of buffervat gebaseerd op bodemenergie in 

combinatie met vloerverwarming, CO2 gestuurde ventilatie met WTW en koelmogelijkheid. Voor bestaande bouw is 

vrijwel altijd de lucht/water warmtepomp de favoriete oplossing tenzij er een duidelijke koelvraag is. 

----- 13 ----- 

Als Gasunie waterstof bij het aardgas gaat mengen dan daalt het gasverbruik toch ook? 

Dat klopt, maar de hoeveelheid die bijgemengd kan worden op ons laagcalorisch gas is ca 20 %. Bovendien kan het 

zijn dat op zo’n leiding fabrieksprocessen zijn aangesloten die geen waterstof verdragen en dat moet dan middels 

een lastig (en duur) procedé worden gescheiden.  

----- 14 ----- 

Welke kamertemperatuur bereik je met een warmtepomp? 

De capaciteitsberekening van de installatie dient te gebeuren op basis van een temperatuur van 21 graden in het 

woongedeelte, 18 graden in het slaapgedeelte en 23 graden in de badkamer bij een buitentemperatuur van – 10 

graden. Mocht u een hogere binnentemperatuur willen hebben kunt u de installateur altijd vragen deze 

temperaturen aan te passen met als mogelijke uitkomst een zwaardere (duurdere?) installatie.  

----- 15 ----- 

De Consumentenbond heeft hybride pompen getest. Kent Best Duurzaam die? Zo ja wat vinden jullie van die test? 

Met enige regelmaat verschijnen er nieuwsberichten en testen over warmtepompen bij de Consumentenbond. De 

test van december 2020 vergelijkt een zestal hybride oplossingen en concludeert dat ze allemaal tot een behoorlijke 

(€200 - €600) besparing op de energienota leiden. Ook wordt er geen “Beste Getest” uitgedeeld omdat de keuze op 

een bepaalde oplossing/merk te veel afhangt van de woonsituatie, maatwerk dus!     

----- 16 ----- 

In Zwitserland kunnen ze warmte uit de lucht halen tot - 15 graden (is het verhaal), is dit mogelijk? 

Dat is technisch zeker wel mogelijk maar vereist speciale daarvoor geschikte (lucht) warmtepompen (geen enkel 

probleem voor bodem energiesystemen!) om een redelijk rendement te halen. Deze warmtepompen zijn wat 

duurder dan de meest gangbare modellen in Nederland. Zo is bijvoorbeeld de Mitsubishi Hydrolux geschikt gemaakt 

voor temperaturen tot -20 (COP onbekend) de Nibe F2120 tot -25! 

----- 17 ----- 

Waarom niet elektrisch verwarmen in plaats van een warmtepomp? 

Elektrisch verwarmen (dus zonder warmtepomp) blijft natuurlijk een goede mogelijkheid bijvoorbeeld voor kleine, 

goed geïsoleerde ruimtes. Maar voor een normaal gebruikt (groter) woonhuis wordt het een dure oplossing in 

verhouding tot een oplossing door middel van een warmtepomp. Stel date er 10.000 kWh warmte nodig is om een 

woonhuis te verwarmen dan kost dat met een elektrische verwarming ook inderdaad 10.000 kWh (ongeveer € 

2.100) terwijl met een warmtepomp met een COP = 4 dit slechts 10.000/4 = 2.500 kWh aan energiekosten oplevert 

(ongeveer € 525). 

----- 18 ----- 

Wanneer heb je een verzwaring van je elektrische aansluiting nodig. Komt dat met een wat groter ouder huis in 

beeld? 

Veel woningen hebben nog een enkelfase-inrichting met een aansluiting van maximaal 35 of 40 Ampère.  



Daarmee kan je maar een beperkt  thermisch vermogen aan (ongeveer 10 kilowatt bij een COP van 3!). Als dit 

onvoldoende blijkt te zijn bijvoorbeeld voor een warmtepompinstallatie in een wat oudere woning dan is het advies 

om een 3 fase inrichting te laten plaatsen met een aansluiting van 3*25 ampère. Deze is qua vastrecht even duur 

maar geeft veel grotere mogelijkheden om een warmtepomp aan te sluiten.  

----- 19 ----- 

Zijn er vanuit jullie ook tips voor goede en betrouwbare installateurs? 

Dat is een lastige vraag! Het aanbod is beperkt, de vraag (zeker in een koude periode) is groot en de ervaringen 

wisselend. Advies is ook om vooral zelf op zoek te gaan naar een installateur die u voldoende vertrouwen geeft om 

een warmtepompinstallatie te plaatsen en te onderhouden (service) wanneer dat nodig is. Een goede start kan zijn  

om via een tussenpersoon een aantal bedrijven uit te nodigen een offerte te maken. Dit kan bijvoorbeeld via deze 

website: https://www.warmtepomp-info.nl/home/contact/ 

----- 20 ----- 

Wij hebben geen achterom; kan er dan op een of andere manier toch geboord worden? Zo niet kan dat dan in de 

voortuin? 

Het is tegenwoordig mogelijk om dit in een gesloten achtertuin te doen maar dat blijft een lastige klus. Indien een 

voortuin beschikbaar is, verdient dit de voorkeur: zeker ook met het oog op de kosten! 
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