Alles wat je moet weten over:

Warmtepompen
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In 2016 heeft de verkoop van warmtepompen een enorme vlucht genomen. Het aantal
woningen in Nederland waar een warmtepomp is geïnstalleerd, is enorm gegroeid. De kosten
zijn gedaald, de overheid heeft een flinke subsidie beschikbaar gesteld en daardoor is het
financieel rendement op de investering in een warmtepomp flink verbeterd. Maar hoe weet je
of een warmtepomp voor jouw woning geschikt is? En wat kost een warmtepomp eigenlijk en
wat levert het op? Waar moet je op letten als een warmtepompsysteem overweegt?

In dit ebook vind je antwoord op dit soort vragen. Een warmtepomp koop je immers niet iedere
dag. Met dit ebook krijg je de belangrijkste zaken in het vizier en voorkom je onnodig uitzoekwerk
en veelgemaakte fouten.
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De warmtepomp
De warmtepomp is voor steeds meer woningen een alternatief op de cv-ketel. Het aantal verkopen
stijgt explosief en de overheid stimuleert het gebruik van warmtepompen met aantrekkelijke
subsidies. Waarom is de warmtepomp in trek? Wist je dat je met een warmtepomp een enorme
verbetering maakt in je CO2 footprint? Je geen aardgas meer nodig hebt? In combinatie met
zonnepanelen energieneutraal kan worden?

De warmtepomp is voor Nederlandse begrippen een nieuwe techniek. De warmtepomp bestaat
echter al langer in het buitenland. In Noorwegen of Frankrijk gebruiken ze de warmtepomp al veel
voor centrale verwarming van huizen. Dit wordt gedaan in afgelegen dorpen omdat ze anders veel
geld moeten investeren in een leidingnet. Het is dus geen nieuwe techniek, maar wel een nieuw
alternatief voor de Nederlandse markt. Met dit ebook kom je alles te weten over warmtepompen en
waarom dit ook voor jouw huis een mooi alternatief is op de cv-ketel.

De combinatie van een warmtepomp met laagtemperatuur
verwarming zoals vloerverwarming zorgt voor een hoog
rendement!
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Wat doet een warmtepomp?
Een warmtepomp is een elektrisch verwarmingssysteem voor het verwarmen van huizen en het
maken van warm water. Een warmtepompsysteem transporteert warmte van A naar B. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een bron die deze warmte vrijwel ‘onbeperkt’ kan afgeven. Deze
bron kan bijvoorbeeld de buitenlucht, bodem, ventilatielucht of (grond)water zijn. Ook als het
buiten vriest kan een warmtepomp toch energie uit de bron halen. Hierbij geldt hoe hoger de
temperatuur van de warmtebron, hoe efficiënter de warmtepomp werkt. Technisch gezien is
een warmtepomp eigenlijk een omgekeerde koelkast of airconditioning.

Een warmtepomp haalt ‘gratis’ warmte uit een bron en zet deze om in nuttige warmte die je kan
gebruiken om een huis mee te verwarmen of om te douchen. Een warmtepomp heeft de mooie
eigenschap dat hij buitenlucht van bijvoorbeeld 5⁰Celsius kan gebruiken om water te maken van 50⁰
Celsius. Dit is de temperatuur die in veel huizen nodig is om de radiatoren in mee te verwarmen. Dit
doet een warmtepomp door middel van een compressor. De compressor brengt de warmte uit de
bron naar een hogere temperatuur.

De benodigde aanvoertemperatuur van de verwarming is afhankelijk van het gebruikte
verwarmingssysteem. Als je oude radiatoren hebt dan vragen deze vaak een aanvoertemperatuur
van boven de 70⁰ Celsius. Vloerverwarming heeft daarentegen een lagere aanvoertemperatuur
nodig. Een temperatuur van 35⁰ tot en met 50⁰ Celsius is dan voldoende. Een warmtepomp heeft
een hoog rendement wanneer de aanvoertemperatuur onder of tot 50⁰ Celsius is. Een warmtepomp
in combinatie met een lage aanvoertemperatuur voor verwarming, zoals vloerverwarming, is een
voorwaarde voor een goed rendement.
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Hoe werkt het?
Een warmtepompsysteem bestaat uit verschillende onderdelen die het mogelijk maken om warmte
te maken.
Warmtebron

Condensor

Dit is de plek waar het warmtepompsysteem zijn

De condensor is een warmtewisselaar waar het

warmte aan onttrekt. Dit kan de buitenlucht,

koudemiddel de warmte afgeeft aan het cv-

bodem of ventilatielucht zijn.

water voor verwarming of warm water gebruik.

Verdamper

Expansieventiel

De verdamper is een warmtewisselaar gevuld

Hier wordt de druk eraf gehaald waardoor

met koudemiddel die de warmte van de bron

het koudemiddel in temperatuur daalt. Het

overneemt.

koudemiddel kan nu weer de warmte opnemen
in de verdamper.

Compressor
In de compressor wordt het koudemiddel uit
de warmtewisselaar onder hoge druk gezet
waardoor de temperatuur van het koudemiddel
stijgt.

Vloerverwarming

Warmtepomp
Compressor

Verdamper

Warmtebron

Condensor

Expansie ventiel

Warm water
Boiler
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COP & SCOP
De Coëfficiënt of Performance (ook wel afgekort COP genoemd) is een getal dat aangeeft hoe
efficiënt een warmtepomp werkt.

Het geeft de verhouding weer tussen de energie die nodig is om warmte op te pompen uit een bron
ten opzichte van de warmte die het systeem produceert. Stel je voor dat je 1 kW aan elektriciteit
gebruikt en je hier 4,5 kW warmte voor terug krijgt. Dat is een rendement van 4,5 oftewel de COP is 4,5.
Voor alle warmtepompen die verkocht worden in Nederland wordt getal onderzocht. Dit onderzoek
wordt gedaan door TNO, een onafhankelijk onderzoeksbureau. De S van SCOP staat voor ‘Seasonal’
oftewel seizoensgebonden en dit betekent dat het rendement over het hele jaar berekend is.

Wil je meer weten over COP, SCOP en alles over het rendement van warmtepompen?
Ga naar www.greenhome.nl/warmtepomp voor meer informatie.

Wist je dat..
als je een warmtepompsysteem installeert met een COP/SCOP van boven de 2,9, je
financieel gunstiger uit bent dan met een moderne Hr-ketel? Het omslagpunt ligt in de
meeste situaties tussen de 2,7 en 2,9. Dat komt omdat elektriciteit duurder is dan gas per
eenheid energie.
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Boilervat/voorraadvat
Een warmtepomp wil je net als een dieselmotor het liefst heel gelijkmatig laten draaien. Om de
vergelijking door te trekken: een auto draait optimaal als hij met ‘cruise control’ stabiel 50 km per uur
kan rijden. Toch zal de warmtebehoefte pieken en dalen kennen. Om de aanvoer zo stabiel mogelijk
te houden is een buffer in de vorm van een voorraadvat noodzakelijk. Dit voorkomt het continu aanen afslaan van de compressor van de warmtepomp. Dit wordt ook wel pendelen genoemd.

Het voorraadvat moet voldoende inhoud hebben om warmte voor verwarming en warm tapwater
op te slaan. De warmtepomp moet anders grillig aan het werk met veel starten en stoppen als gevolg.
Een te groot voorraadvat is ook niet goed want het warm houden van het water in het voorraadvat
kost energie. Een ander belangrijk aspect is de technische levensduur van de warmtepomp. De
levensduur is afhankelijk van het aantal start/stoppen per jaar. Opletten dus! Zorg voor een goed
voorraadvat als buffer. Als vuistregel kan je zo’n 20 liter buffer per kW warmtepompvermogen
aanhouden. Bespreek dit met de installateur want dit kan per huis en gezin afwijken.

Waarom een warmtepomp?
De warmtepomp wordt elektrische aangedreven en zorgt er voor dat het gebruik van gas in je huis
flink omlaag gaat. In sommige gevallen kan de warmtepomp de gasgestookte cv-ketel volledig
vervangen. Warmtepompen verwarmen soms zo effectief dat de kosten voor het verwarmen van een
huis veel lager is dan met een moderne Hr-ketel. Hiermee is de warmtepomp een milieuvriendelijk
en financieel aantrekkelijk alternatief op de Hr-ketel.

Het verstoken van aardgas heeft een negatief effect op het milieu. Door de CO₂ uitstoot die daarmee
gepaard gaat. Daarnaast worden ook de negatieve effecten van de gaswinning in Groningen steeds
duidelijker. De overheid heeft daarom besloten dat in 2050 alle huizen in Nederland aardgasvrij
moeten zijn. Om deze doelstelling te halen zijn er subsidies beschikbaar voor energie besparende
maatregelen. Zo is er bijvoorbeeld een interessante subsidie beschikbaar voor warmtepompen.
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Type warmtepompen
Warmtepompen zijn er in verschillende soorten en maten. Waarom zijn er zoveel verschillende
soorten warmtepompen? Wat zijn de verschillen tussen de warmtepompen? Wat zijn
goedkoopste warmtepompen en welke beloven het hoogste rendement?

Bodem-water (horizontaal)

Bodem-water (verticaal)

(grond)water - water

Ventilatiewarmtepomp

Lucht-water (hybride optie)

Lucht-lucht
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De bron en het soort warmtepomp hebben veel invloed op de prestaties en mogelijkheden van het
systeem. De bron bepaalt in grote mate de efficiëntie van een warmtepomp. Hoe stabieler en warmer
de bron, des te effectiever de warmtepomp kan verwarmen. Hier zit echter ook een prijskaartje aan.
Een stabiele en warme bodem- of grondwaterbron kost aanzienlijk meer geld dan warmte uit de
buitenlucht halen.

Een warmtepomp kan het warmtemiddel veranderen zoals met een lucht/water warmtepomp. Dit
betekent dat buitenlucht omgezet wordt in warm water. Hierdoor kan het verwarmingssysteem met
warm water aangevoerd worden met water uit de warmtepomp. Met lucht kun je geen cv-ketel of
buffervat verwarmen.

Hieronder zijn voor jou de meest voorkomende warmtepompsystemen op een rij gezet en met elkaar
vergeleken. Belangrijk om te weten is dat de verschillen soms zo groot zijn als de verschillen tussen
met auto’s. Denk aan het verschil tussen een hybride Toyota Prius en een dure Ferrari.

In onderstaande tabel kun je de vijf meest voorkomende warmtepompen met elkaar vergelijken. De
namen zijn afgeleid aan de techniek waarbij het eerste staat voor de bron en het tweede voor het
soort afgifte (bron-afgifte).

		Ventilatie

Lucht-water

Lucht-water

			

(hybride)		

(standalone)

Bodem-water

(grond)Water-water

Koelen		

Nee		

Actief		

Actief		

Passief

Passief

Subsidie		

Ja		

Ja		

Ja		

Ja

Ja

COP		

4,0-4,5		

4,0-4,5		

3,5-4,5

4,5-5,0

5,0-6,0

Gasbesparing

30-50%		

50-70%		

100%

100%		

100%

Geschikt voor?
		
		

Woningen met
mechanische
ventilatie

Voldoende
geïsoleerde
woningen

Goed
geïsoleerde
woningen

Goed
geïsoleerde
woningen		

Goed 		
geïsoleerde
woningen
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Kosten en opbrengsten
De hoogte van de investering in een warmtepomp zijn voor een groot deel afhankelijk van het type
warmtebron dat gebruikt wordt. Het type warmtebron bepaalt ook de mate waarin een hybride
optie mogelijk is. Een hybride systeem maakt gebruik van een elektrische warmtepomp en een
gasgestookte cv-ketel. Een hybride oplossing is vaak een goedkopere oplossing voor huizen die nog
niet zo goed geïsoleerd zijn en gebruik maken van een laagtemperatuur verwarmingssysteem. De
gasbesparing met deze warmtepomp systemen zijn echter ook lager.

Daarnaast is de optie om te kunnen koelen met een warmtepomp een overweging. Daarbij is er een
onderscheid tussen actief en passief koelen. Actief koelen tijdens de zomermaanden vraagt een
aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit. Daarentegen verhoogt passief koelen het elektriciteitsverbruik
van de warmtepomp nauwelijks. Voor veel huiseigenaren is dat een belangrijke reden om voor een
bodembron te kiezen.

		Ventilatie

Lucht-water

Lucht-water

			

(hybride)

(standalone)

Investering

€2.500-€4.000

€3.700-€7.000

€7.000-€10.000

€10.000 - €15.000

€15.000 of meer

Koelen		

Nee		

Actief		

Actief		

Passief		

Passief

Subsidie		

€1.100-€1,600

€1,100-€4,000

€1.100-€4.000

€2.800-€3.800

€2.800- €3.800

Terugverdientijd 5-7 jaar		

7 -10 jaar		

10-15 jaar

10-15 jaar

15-20 jaar

Gasbesparing

50-70%		

100%		

100%		

100%

30-50%		

Bodem-water

(grond)water - water

In bovenstaande tabel wordt uitgegaan van warmtepompen met een maximaal vermogen van 20kW.

De prijs voor gas is de afgelopen tien jaar fors gestegen. Met een
warmtepomp maak je jezelf minder afhankelijk van de stijging van de
gasprijs. En je CO2 uitstoot daalt ook flink. Wel zo prettig!
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Hybride of combinatie warmtepomp
Wat betekent de term hybride en in welke situatie spreken hiervan? Hybride betekent een combinatie
van twee verschillende technieken. In het geval van verwarmen spreek je over een combinatie van
een warmtepomp en cv-ketel. Een ‘standalone’ warmtepomp, zonder cv-ketel, is voor veel woningen
nog een brug te ver. In deze situatie kies je voor een hybride oplossing waarbij een warmtepomp
aangesloten wordt op de cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor de verwarming van het huis en de cvketel voor warm tapwater. Tijdens de piekmomenten, de zeer koude dagen, springt de cv- ketel ook
bij in het verwarmen van de woning.

Wist je dat..
de levensduur van de cv-ketel verlengt wanneer je een warmtepomp in combinatie met een
cv-ketel gebruikt? Dit betekent dat de cv-ketel minder hard hoeft te werken. De levensduur
van de cv-ketel wordt daardoor met ongeveer 3 tot 5 jaar verlengd.

Hybride
Een hybride oplossing wordt toegepast in situaties waar je huis voldoet aan een aantal minimale eisen.
Dit betekent dat je huis een Hr-ketel heeft en voldoende geïsoleerd moet zijn. Tijdens koude dagen
krijgt een standalone warmtepomp je woning niet warm genoeg. Daarom wordt de warmtepomp
in combinatie met een cv-ketel gebruikt. Gemiddeld genomen is een koude dag een dag met een
temperatuur onder de 4⁰ Celsius. Als de temperatuur hieronder komt gaat het rendement van de
warmtepomp flink omlaag. In sommige gevallen wordt het financieel minder interessant om de
warmtepomp te gebruiken. In andere situaties maakt de warmtepomp je huis niet warm genoeg
waardoor het comfort daalt. In deze gevallen is een hybride systeem de oplossing. Je maakt gebruik
van de financiële en milieu voordelen van een warmtepomp en zodra het rendement inzakt, gebruik
je de cv-ketel voor de piekmomenten.
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Is jouw huis geschikt voor een warmtepomp?
Helaas is niet elk huis geschikt voor een warmtepomp. Een aantal factoren zijn van invloed op de
keuze voor een warmtepomp in jouw woning. De volgende factoren beïnvloeden deze keuze:

•

Isolatie			

•

Cv-ketel

•

Verwarmingssysteem		

•

Bouwjaar

Weet je na het lezen van dit hoofdstuk nog niet of je woning geschikt is voor een warmtepomp? Er is
een leuke en makkelijke test, die je zelf thuis kan uitvoeren om te kijken of jouw woning écht geschikt
is. Meer hierover vind je aan het einde van dit hoofdstuk.

Isolatie van je woning
De isolatiewaarde van je huis is misschien wel de belangrijkste factor die invloed heeft op
de keuze voor een warmtepomp. Als jouw huis niet of nauwelijks geïsoleerd is kan deze niet
verwarmd worden met een warmtepomp. De warmtepomp moet in dat geval te hard werken
en het rendement is dan niet gunstig.

Heb je een huis dat gebouwd is na 2000 dan is het vaak erg goed mogelijk om gebruik te maken van
een standalone en hybride warmtepomp. Enige voorwaarde is dat er laag temperatuur verwarming
geïnstalleerd is.

Heb je een huis gebouwd na 1992, dan heeft die de minimaal vereiste isolatiewaarde voor vloer, dak,
muur en glas. Hierbij geldt, dat niet alle warmtepompen automatisch geschikt zijn.

Huizen die tussen 1930 en 1979 zijn gebouwd, hebben vaak wel een spouwmuur. Deze is in de meeste
gevallen niet of niet voldoende geïsoleerd. Dit geldt zowel voor de muur als het dak, de vloer en de
ramen. Deze huizen moeten eerst goed geïsoleerd om met een warmtepomp te kunnen verwarmen.

Huizen gebouwd voor 1930 hebben vaak geen spouwmuur en ook geen isolatie. Wanneer dit het
geval is kun je de binnen- of buitenmuur isoleren. Dit is echter wel een grote ingreep en kostbare
klus.
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Hoe kun je zien of er isolatie in huis is aangebracht?
1. Kijk bij de voordeur, de ramen of andere deuren die naar buiten gaan hoe dik jouw buitenmuur
is. Is de dikte van jouw muur meer dan 24 cm dan is de kans groot dat je een spouwmuur
hebt. Kleiner betekent geen of een te kleine spouwmuur voor isolatie. Als er in de buitenmuur
afwijkende voegdelen zitten kan de spouw later na geïsoleerd zijn. Weet je het niet zeker? Laat
dan door een specialist kijken of dit voldoende is. Een isolatie specialist bekijkt ook of er meer
isolatie toegepast kan worden. Via greenhome.nl/offerte vindt je betrouwbare specialisten die
advies geven en isolatie kan plaatsen.

2. Dakisolatie is lastiger te controleren. De beste manier is om te kijken of er doorvoeren of gaten
in het dak zitten waar leidingen of afvoeren door heen gaan. Bekijk of je deze makkelijk eraf kan
halen. Zo ja dan kun je in de doorvoer vaak zien óf en hoeveel isolatiemateriaal is toegepast. Een
andere manier is om een gaatje te boren in de gipsplaten die aan de binnenzijde van het dak
bevestigd zijn.

3. Het controleren op vloer- of bodemisolatie is eenvoudig te doen door het luik naar je kruipruimte
te openen. Met een zaklantaarn kijk je of er onder de vloer isolatiemateriaal bevestigd zit of op de
bodem van de kruipruimte is verspreid.

4. Glasisolatie controleer je door een vlam (van een aansteker bijvoorbeeld) voor de ramen te
houden wanneer het buiten donker is. Als je goed naar de weerspiegeling kijkt in het raam dan
zie je bij dubbel glas, twee vlammetjes en bij driedubbelglas drie vlammetjes. Is het vlammetje
veranderd van kleur in de weerspiegeling? Dan zit er ook nog een reflecterende laag op het glas.
Dit betekent vaak dat er HR, HR+ of HR++ glas is toegepast.

5. Op www.greenhome.nl kun je meer informatie vinden over alle soorten isolatie. Je kan daar ook
betrouwbare isolatie specialisten vinden uit jouw omgeving die een offerte kunnen op stellen.

Wil je meer weten over bijvoorbeeld spouwmuurisolatie?
Lees hier meer over dit onderwerp: kennis.greenhome.nl/spouwmuurisolatie
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Bouwjaar van woning als indicatie
Let op: de onderstaande tabel geeft een indicatie of je woning geschikt is op basis van het bouwjaar.
Elke woning kan in een later stadium zodanig na-geïsoleerd waardoor een warmtepomp alsnog
toegepast kan worden.
Bouwjaar

Ventilatie

Lucht-water

				 (hybride)

Lucht-water

Bodem-water

Grond(water)-water

(standalone)

<1930		

Nee		

Nee		

Nee		

Nee		

Nee

1930-1979

Nee		

Nee		

Nee		

Nee		

Nee

1979-1992

Ja		

Nee		

Nee		

Nee		

Nee

1992-2000

Ja		

Ja		

Nee		

Nee		

Nee

2000-nu

Nee		

Ja		

Ja		

Ja		

Ja

Huizen uit een bouwjaar waar een ‘Nee’ achter staat zijn vaak wel uit te voeren met een warmtepomp mits er eerst voldoende isolatie
is toegepast en de woning op lage temperatuur kan verwarmen. In het geval van een ventilatiewarmtepomp is een mechanisch
ventilatiesysteem vereist.

Verwarmingssysteem
Naast isolatie is het verwarmingssysteem een ander belangrijk aspect. Er zijn verschillende
verwarmingssystemen: traditionele radiatoren, vloerverwarming, een convectorput,
laagtemperatuur radiatoren, elektrische verwarming of een combinatie van systemen.

Een warmtepomp werkt niet met elektrische verwarming. Een standalone warmtepomp werkt niet
in combinatie met traditionele radiatoren. Verwarm je met een cv-ketel dan is het belangrijk te weten
met welke temperatuur (aanvoertemperatuur) dat gebeurt. Des te lager deze temperatuur is (op of
onder de 500 Celsius), des te beter het rendement van de warmtepomp.

Altijd zekerheid met de GreenHome Garantie!
Als er iets mis gaat bij het uitvoeren van je klus, dan baal je. Met de GreenHome Garantie
voorkom je dit probleem: als er iets mis gaat zorgen wij er voor dat de klus alsnog netjes wordt
afgerond door een (andere) betrouwbare vakspecialist.
Voorkom problemen met de vakspecialist
Tot €5.000 gedekt incl. persoonlijke support
Geldig bij afspraken direct gemaakt via GreenHome
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Nieuwe huizen worden tegenwoordig standaard verwarmd op een lage temperatuur. Met een
watertemperatuur van 25⁰ tot maximaal 50⁰ Celsius verlies je minder warmte tijdens het transport.
Ook is de Hr-ketel of warmtepomp in staat tegen een optimaal rendement te verwarmen.

Een standalone warmtepomp werkt alleen in combinatie met een laag temperatuur
verwarmingssysteem. Bodem- en (grond)water-water en de standalone variant van een lucht-water
warmtepomp vereisen een laag temperatuur verwarmingssysteem.

Cv-ketel
Huizen met een oude cv-ketel kunnen niet gekoppeld worden aan een warmtepomp. Alle cv-ketels
die niet Hoog Rendement zijn kunnen niet gecombineerd worden met een warmtepomp. Een hybride
systeem is in dat geval geen optie. Je kan wel een standalone warmtepomp gebruiken maar dan
vervang je de complete cv-ketel. Voordat je een warmtepomp laat installeren is het verstandig om de
situatie te laten beoordelen door een erkend installateur.
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Een handige do-it-yourself test?
We hebben een leuke test die je als grove quick-scan kan toepassen. Je kunt hiermee testen of jouw
woning geschikt is voor een (hybride) warmtepompsysteem. Deze test kun je het beste uitvoeren op
een winterse dag met een temperatuur onder het vriespunt.

De test gaat als volgt:

1. Stel voor een koude dag de hele dag en nacht de cv-ketel in zodat deze een maximale
aanvoertemperatuur heeft van 500 Celsius. Dit noemen we ‘laagtemperatuur’.

2. Zet de thermostaat op een temperatuur die comfortabel is voor iedereen die in huis woont.

3. Zorg dat de knoppen van alle belangrijke radiatoren volledig opengedraaid zijn.

4. Blijf ventileren, zodanig dat dit tot een gezond binnenklimaat leidt. Heb je een mechanisch
ventilatiesysteem? Dan betekent dit stand 2 voor de tijd dat je wakker bent en stand 3 wanneer
je kookt of doucht.

5. Doe de dingen die je normaal ook doet en probeer zo min mogelijk elektrische apparaten aan te
zetten. Alle apparaten creëren namelijk extra warmte.

6. Na een hele dag op lage temperatuur verwarmen bepaal je of het door iedereen in huis als
comfortabel is ervaren. Daarnaast kijk je of de temperatuur, zoals deze ingesteld staat op de
thermostaat, ook daadwerkelijk behaald is. Zo ja, dan is je huis zeer waarschijnlijk geschikt
voor het toepassen van een warmtepomp. Je kan namelijk op een koude dag, met een lage
aanvoertemperatuur naar de verwarming, je huis toch warm krijgen. Is dit niet het geval, dan
moet je eerst beter isoleren en/of laagtemperatuur verwarming toepassen.

Kijk voor oplossingen voor dak-, spouwmuur- of vloerisolatie op het GreenHome platform:

kennis.greenhome.nl/vloerisolatie
kennis.greenhome.nl/dakisolatie
kennis.greenhome.nl/spouwmuurisolatie
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Kiezen tussen een Hr-ketel en een warmtepomp: een
rekenvoorbeeld
Hieronder staan drie voorbeelden beschreven om je een idee te geven wanneer een warmtepomp
voordelig kan zijn. In de voorbeelden worden een Hr-ketel, hybride warmtepomp en een standalone
warmtepomp toegepast.

Bouwjaar: 		

>2000			

Woonlagen: 		

Type woning: 		

2-onder- 1-kap		

Warm waterverbruik: 200l / dag, 73.000l / jaar

Huishouden: 		

4 personen		

Type verwarming:

vloerverwarming

Woonoppervlak:

130 m²			

Woninginhoud:

450 m³

Energie verwarmen: 13.400 kWh per jaar

2 verdiepingen / schuin dak

Energie warm water: 4.000 kWh per jaar

Om de kosten te berekenen voor de jaarlijkse energierekening mag je uitgaan van de volgende
energieprijzen. De gasprijs is €0,60 per m3 en de elektriciteitsprijs is €0,20 per kWh.

Voorbeeld: HR107 cv-ketel
Een HR107 ketel met het vermogen om bovenstaand huishouden te verwarmen en te voorzien
van warm water valt normaliter in de ‘middenklasse’ ketels. Deze zijn geschikt voor de meeste
eengezinswoningen. De kosten voor aanschaf en installatie van een middenklasse ketel komen
neer op ongeveer €2.500 inclusief BTW. Deze ketel heeft een optimaal rendement van 107%. In
werkelijkheid betekent dit op jaarbasis een rendement van 95% voor verwarming en 80% voor het
maken van warm tapwater.

•

Verwarming rendement: 		

95%

•

Warm water rendement: 		

80%

•

Gasverbruik voor verwarming:

1.446m³

•

Gasverbruik voor warm water:

490m³

Vervolgens bereken je wat de kosten zijn voor het gasverbruik op jaarbasis. De verwarmingskosten
zullen op jaarbasis uitkomen op €867 per jaar en de kosten voor het maken van warm water op €294.
In totaal ben je per jaar dus €1.161 kwijt voor het verwarmen met een cv-ketel.
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Voorbeeld: lucht-water warmtepomp
In plaats van een moderne HR107 ketel gebruik je een standalone lucht-water warmtepomp. De
warmtepomp neemt 100% van het vermogen voor verwarmen voor zijn rekening en zorgt voor warm
water. Een 200 liter boilervat moet ervoor zorgen dat er altijd voldoende warm water aanwezig is. De
aanschafkosten voor de warmtepomp en boilervat komt uit op een bedrag van €7.865 inclusief BTW.
Voor de warmtepomp krijg je van de overheid een subsidie van €2.300. De totale aanschafkosten
komen daarmee uit op een bedrag van €6.238 inclusief installatiekosten.

Omdat je de warmtepomp gebruikt om het huis volledig te verwarmen en van warm water te voorzien
is het rendement iets lager dan wanneer je een cv-ketel zou hebben die bij springt tijdens zeer koude
dagen. Dit leidt tot de volgende prestaties:

•

Verwarming rendement: 			

COP 4,1

•

Warm water rendement: 			

COP 2,9

•

Elektriciteitsverbruik voor verwarming:

3.270 kWh

•

Elektriciteitsverbruik voor warm water:

1.456 kWh

De extra elektriciteit die de warmtepomp verbruikt komt daarmee op 4.726 kWh. Op je jaarlijkse
energierekening betekent dit een bedrag van €945. Naast een mooi voordeel voor het milieu betaal
je jaarlijks bijna €216 minder dan wanneer je gebruik maakt van een gasgestookte cv-ketel.

Financieel rendement warmtepomp
Met deze gegevens kun je nu het financieel rendement berekenen. Je weet de investeringskosten
voor een warmtepomp of cv-ketel en de jaarlijkse kosten voor het gebruik van energie. De totale
kosten voor een Hr-ketel inclusief gasverbruik komen uit op een bedrag van €21.689 over een periode
van 15 jaar. De totale kosten voor een warmtepomp komen neer op een bedrag van €21.158. Dit
maakt dat de duurzame variant uiteindelijk net iets voordeliger is.

Een ontbrekende factor in bovenstaande vergelijking is het afsluiten van je gasleiding. Dit levert je
een extra besparing op omdat je geen vastrecht meer hoeft te betalen. Gemiddeld gezien levert dit
een extra besparing op van €200 per jaar!

18

Milieueffecten van een warmtepomp
De warmtepomp speelt een belangrijke rol in de doelstelling van de Nederlandse overheid
om ons land aardgasvrij te maken. Het is niet voor niets dat er op dit moment een zeer gunstige
subsidieregeling beschikbaar is. Zo gunstig zelfs dat 25% tot 50% van de aanschafkosten worden
vergoed door de overheid.

Met een warmtepomp kun je in ideale gevallen afscheid nemen van de cv-ketel en het gasverbruik
een halt toezeggen. Daartegenover staat een hoger elektriciteitsverbruik. Deze elektriciteit komt uit
het net en is ook niet altijd ‘groen’. Wat is dan het effect op het milieu als je volledig aardgasvrij wordt?

CO₂ uitstoot voorbeeldwoning
Als voorbeeld neem je een gemiddelde huis: een 130 m2 twee-onder-één-kap woning met een
huishouden bestaande uit 4 personen. Het jaarlijkse gasverbruik is 1.907 m3 en het elektriciteitsverbruik
komt uit op 3.300 kWh. Dit huis ga je vervolgens met een verwarmingssysteem uitrusten dat volledig
op een warmtepomp werkt. Deze warmtepomp werkt met een gemiddelde COP (efficiëntie) van 3,6.

De CO₂ uitstoot van de woning zónder warmtepomp:
Gasverbruik: 				

1.907m³ = 3.566 Kg CO₂

Elektriciteitsverbruik: 			

3.300 kWh = 1.200 Kg CO₂

Totaal:					

4.766 Kg CO₂ uitstoot per jaar

De CO₂ uitstoot van de woning mét warmtepomp:
Elektriciteit verbruik warmtepomp:

5.212 kWh = 1.876 Kg CO₂

Elektriciteitsverbruik:			

3.300 kWh = 1.200 Kg CO₂

Totaal:					

3.076 Kg CO₂ uitstoot per jaar

Halvering milieu-impact woning met warmtepomp
Volgens de berekening verminder je de totale CO₂uitstoot van je woning met meer dan een derde
wanneer je volledig overstapt van een cv-ketel naar een warmtepomp.
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Koelen met een warmtepomp?
Met de meeste warmtepompen, uitgezonderd de ventilatiewarmtepomp, kun je ook koelen. Hiermee
je verhoog je in de zomer het comfort in huis. Er zijn twee verschillende manieren van koelen, actief
en passief. Hoe een warmtepomp koelt heeft te maken met het gekozen systeem en wat voor type
bron je gebruikt. Er is daarin een onderscheid te maken tussen ‘passief’ en ‘actief’ koelen.

Passief koelen
Passief koelen betekent dat je enkel door het gebruik van de circulatiepomp, die in de
warmtepomp zit, gebruik maakt van de kou die in de bodem of waterbron zit.

De compressor, een onderdeel van de warmtepomp, die tijdens de wintermaanden gebruikt
wordt om de warmte uit het water te halen heb je hiervoor niet nodig. Daardoor heb je weinig
elektriciteitsverbruik tijdens het koelen. In veel gevallen is het zelfs aan te raden om passief te koelen
zodat de bron op ‘temperatuur’ blijft. Het energieverbruik om te kunnen koelen met een passief
systeem is vrij laag omdat je alleen water rondpompt zonder dat dit naar een lagere temperatuur
afgekoeld hoeft te worden. Met een grond(water) en bodem warmtepompsysteem kun je passief
koelen.

Actief koelen
Actief koelen gebeurt door warme lucht om te zetten in koud water.

Voor dit proces is de compressor in je warmtepomp nodig en dat betekent een hoge vraag naar
elektriciteit van je warmtepomp. Een compressor is namelijk de grootste energieverbruiker in de
warmtepomp. In principe is dit het ‘normale’ airconditioning proces. Met een lucht-water hybride en
lucht-water standalone warmtepompsysteem kun je alleen actief koelen.

Wil je koelen met een ventilatiewarmtepomp? Helaas is de optie om je huis te koelen niet mogelijk
wanneer je gebruik maakt van een ventilatiewarmtepomp.
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Welke warmtepomp is geschikt voor jouw situatie?
Om erachter te komen welk type warmtepomp voor jou geschikt is moet je allereerst weten of
je huis geschikt is. In het vorige hoofdstuk lees je terug waar je dan op moet letten. Wat zijn dan
afwegingen die je moet maken? Welke warmtepomp wil je graag? Met hoeveel personen woon
je in huis? Wil je in de zomer ook kunnen koelen en ben je van plan dit vaak te doen?

Een belangrijk aspect voor veel huiseigenaren is de hoogte van de investering. Gelukkig
zijn

er

mogelijkheden

om,

tegen

aantrekkelijke

voorwaarden,

geld

te

lenen

voor

energiebesparingsmaatregelen. Naast de beschikbaar gestelde subsidie voor warmtepompen heeft
de overheid ook een speciale energiebespaarlening. De energiebespaarlening (maximaal €25.000)
sluit je af tegen een gunstig rente tarief. Daarnaast kun je met de bank in gesprek gaan om te kijken
of een verhoging van je hypotheek tot de mogelijkheden behoort.

Heb je nog geen lage temperatuur verwarming of stook je op een hoge temperatuur (800 Celsius).
heeft jouw huis niet genoeg radiatoroppervlak om op een lagere temperatuur te stoken? In dit geval
kun je geen standalone lucht-water, bodem-water of (grond)water-water warmtepomp gebruiken.
Je moet dan eerst investeren in een modern verwarmingssysteem. Een hybride systeem is dan
misschien wel mogelijk.

Misschien wil je nog niet volledig af stappen van een cv-ketel. In dat geval biedt een hybride
warmtepomp uitkomst.

Hou je van lang douchen en leef je met veel mensen in één huis? Het is dan misschien verstandig om
een groot boilervat te plaatsen zodat je nooit zonder warm water zit.

Als je vaak gebruik wilt maken van de koelfunctie is het investeren in een bodem- of (grond)waterwater warmtepomp een betere optie. Met deze warmtepompen kun je passief koelen. Passief koelen
is erg goedkoop in vergelijking met actief koelen.

Een warmtepomp kies je niet zomaar en het is belangrijk om een goede keuze te maken. Dit kan lastig
zijn en daarom is het verstandig om dit samen met een installateur te bespreken. Een betrouwbare
installateur bij jouw uit de omgeving kun je vinden via www.greenhome.nl/offerte.
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Een overzicht van verschillende typen warmtepompen
		
		Ventilatie
		
(hybride)

Lucht-water
(standalone)

Lucht-water

Bodem-water

Cv-ketel
nodig?

Ja 		

Nee 		

Nee 		

Nee

Aanbevolen

Ja 		

Ja 		

Ja

Ja 		

Laagtemperatuur Niet nodig
verwarming

(grond)water -water

Investering
		

€2.500 tot
€3.700 tot €7.000
€4.000 				

€7.000 tot
€10.000 		

€10.000 tot
€15.000

€15.000 of meer

Koelen 		

Nee 		

Actief 		

Actief 		

Passief

Passief

Aanbevolen
isolatiewaarde
huis

Redelijk 		

Voldoende

Goed 		

Goed 		

Goed

Gasbesparing

30-50% 		

50-70% 		

100%		

100% 		

100%

Verhuizen?
Ga je verhuizen en denk je na over het plaatsen van een warmtepomp? Laat je een bouwkundig
adviseur langskomen voor een bouwkundige keuring? Vraag de adviseur naar de isolatiewaarde
van de woning. Vraag daarnaast of hij een inschatting kan geven of het huis geschikt is voor het
toepassen van een hybride of standalone warmtepomp. Niet alle bouwkundige adviseurs hebben er
verstand van, maar de meeste adviseurs kunnen wel een goed inzicht geven in de mogelijkheden.
Een warmtepomp heeft een zeer positief effect op het energielabel van een huis. Een huis met een
goed label is meer waard. Met deze informatie kun je jouw hypotheekverstrekker vragen om extra
financiering voor het verduurzamen van je nieuwe huis.

Nieuwbouw?
Ben je van plan zelf een nieuw huis te bouwen of een nieuwbouwhuis te kopen? Nieuwe huizen
moeten voldoen aan de laatste bouwbesluit en energieprestatie-eisen en zijn daarom zeer
goed geïsoleerd. Dit is erg gunstig voor het effectief toepassen van een warmtepomp. Belangrijk
is om meteen een verwarmingssysteem in te bouwen dat geschikt is om op lage temperatuur te
verwarmen. Vloerverwarming is een goed voorbeeld daarvan. Daarnaast heb je plek nodig voor
een boilervat. Wanneer de fundering van jouw huis nog gelegd moet worden, denk dan na of een
bodem-water warmtepomp interessant is. Om dit mogelijk te maken moet er een warmtebron
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aangelegd worden in de bodem. In verband met de soms beperkte ruimte wil je dit het liefste doen
voordat de fundering gelegd wordt. Weet je niet waar je moet beginnen? Vraag dan om advies bij je
projectontwikkelaar of architect bij het opstellen van het programma van eisen of het maken van het
ontwerp van je huis.

Plaatsing van de Warmtepomp
Wil je een standalone of hybride warmtepompsysteem? Welke bron kies je om de warmte uit te
onttrekken? Moet je het hele huis gaan verbouwen en hoe lang gaat de installatie duren? Waar vindt
je een betrouwbare installateur?

Wil je een ventilatiewarmtepomp plaatsen dan is dit vaak een klus dat binnen een dag geklaard
is. Ben je van plan om een bodem-water warmtepomp aan te leggen dan is dit ingewikkelder. Je
hebt een vergunning nodig, een grote boormachine, gecertificeerde installateurs en meer. De
werkzaamheden staan hieronder op een rijtje.

Installateur kiezen
Voor het plaatsen van een warmtepomp heb je een installateur nodig die verstand heeft van warmte- en
koudetechniek. Hij is in staat om je huis te inspecteren en uit te rekenen of een warmtepompsysteem
in jouw huis goed zal renderen. De keuze van een installateur is belangrijk en een klus op zich.

Wanneer weet je of een installateur vakkundig is en hij in staat is om jou goed te adviseren? Wat is een
‘erkende’ installateur en welke vakcertificaten zijn er voor installateurs? Er zijn een aantal keurmerken
en certificaten die een indicatie geven over de kwaliteit van een installateur. De belangrijkste op een
rijtje gezet:

•

KvINL erkenning voor warmtepompinstallaties: Dit is een kwaliteitskeurmerk waarbij
installateurs een theorie- en praktijkexamen afleggen.

•

BRL 6000: dit certificaat heeft een installateur nodig wanneer bodem of grond(water) gebruikt
gaat worden als bron voor je warmtepomp.

•

STEK-certificering: dit is nodig wanneer er bij de warmtepompinstallatie met koudemiddelen
gewerkt wordt.
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•

Uneto-VNI: de brancheorganisatie voor installateurs. Het is een goed teken als een warmtepomp
installateur hierbij aangesloten is.

•

Dutch Heat Pump Association: Nederlandse branchevereniging voor warmtepomp fabrikanten.
Kijk of de aangeboden warmtepomp een fabricaat is van een van de aangesloten producenten.

•

OK CV: dit is een keurmerk voor erkende installateurs die veilig met cv-ketels kunnen omgaan. In
het geval van een hybride oplossing en/of onderhoudswerkzaamheden een goed keurmerk om
naar te kijken.

•

NVKL: Nederlandse branchevereniging voor warmtepomp installateurs. Het is een goed teken
als een warmtepomp installateur hierbij aangesloten is.

Via het GreenHome platform kom je eenvoudig in contact met meer dan 100 installateurs,
gespecialiseerd in duurzame technieken. Via www.greenhome.nl/offerte kun je erkende
installateurs vinden in jouw omgeving.

Warmtebron of wisselaar plaatsen (water/ grond/ lucht)
Een warmtepomp heeft een bron nodig waar hij zijn warmte (en soms ook kou) aan kan onttrekken.
De bron heeft een belangrijke functie en bepaalt daarom in grote mate de efficiëntie (de COP of
SCOP) en de investeringskosten in een warmtepomp. Naast de eerder omschreven lucht, bodem
en grond(water) bronnen zijn er ook een aantal alternatieve bronnen die wat minder vaak gebruikt
worden. Hierbij kun je denken aan riothermie, douchewater, biomassa en (diepe) aardwarmte (uit
aardlagen die dieper dan 500m liggen). Deze toepassingen zijn niet beschreven in dit ebook omdat
ze niet vaak toegepast (kunnen) worden.

Wil je een bodem of grond(water) bron laten aanleggen dan kun je een behoorlijke bouwkundige
ingreep verwachten rondom je huis. Er zullen graafwerkzaamheden plaats vinden en een
watersysteem zal in de grond worden geplaatst. Dit betekent een klus van een paar dagen met hoge
kosten. Daarnaast moet er een vergunning worden aangevraagd als je gebruik gaat maken van een
grondwaterbron. Het installeren van een buitenunit voor de aanzuiging van buitenlucht voor een
lucht-water warmtepomp is in één dag geklaard. Bij het gebruik van een ventilatiewarmtepomp
hoeft alleen de mechanische ventilatie vervangen te worden voor een ventilatiewarmtepomp en
aangesloten te worden op je cv-ketel. Beide warmtepompsystemen worden vaak binnen een dag
geïnstalleerd.
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Vervanging cv-ketel of aansluiting op cv-ketel
Heb je een cv-ketel en wil je graag een warmtepomp om je huis mee te verwarmen? Wanneer weet je
of jouw cv-ketel werkt in een hybride oplossing met een warmtepomp?

Als je niet overstapt op het volledig verwarmen met een warmtepomp, is het belangrijk om te
controleren hoe oud je cv-ketel is. Dit is belangrijk om dat dit bepaalt of deze geschikt is in combinatie
met een warmtepomp.

•

Een cv-ketel anders dan een Hr-ketel is niet geschikt om te combineren met een warmtepomp.

•

Is je cv-ketel bijna of meer dan 10 jaar oud, denk dan na over het vervangen van de ketel of het
volledig overstappen naar elektrisch verwarmen met een warmtepomp.

Tips voor de aanschaf van een warmtepomp
•

Heb je een buitenunit nodig en is deze geplaatst in het zicht? Er zijn omkastingen te koop die
de buitenunit op een mooie manier verbergen. Daarmee verminder je ook meteen het geluid
wat door de buitenunit gemaakt wordt. Vraag ernaar bij de installateur. De kosten voor een
omkasting liggen tussen de €200 en €400.

•

Kies één partij voor het ontwerp, uitvoering en in regelen van de installatie. Ook is het belangrijk
om een geschreven handleiding en een mondelinge uitleg te vragen zodat je goed begrijpt hoe
het systeem werkt.

•

Laat de installateur een verwarmingsprogramma op je thermostaat instellen zodat je nooit
in de kou zit. Belangrijk is om ‘s nachts de thermostaat niet handmatig naar beneden te
draaien. Dit klinkt misschien vreemd maar dit zorgt voor minder rendement. In de ochtend
moet de warmtepomp dan veel vermogen leveren om het huis weer op te warmen. Daarom
is de isolatiewaarde van de woning ook belangrijk, zodat het nauwelijks afkoelt. Dan kan de
warmtepomp stabiel en continu blijven verwarmen zodat je een optimaal rendement behaald.

•

Maak met de installateur afspraken over de zorg voor een goede werking van de warmtepomp. Sluit
een servicecontract af en vraag naar de termijn van de installatiegarantie. Een installatiegarantie

26

van 18 maanden is de norm die door de branchevereniging is gesteld. Bedenk daarbij, de
installateur is je grootste vriend in het behalen van een hoog rendement.

•

Vind een betrouwbare installateur. Via www.greenhome.nl/offerte benader je bedrijven die
betrouwbaar zijn en in jouw regio actief zijn. GreenHome heeft een voorselectie gemaakt op
basis van kwaliteitscriteria. Deze bedrijven vallen vaak ook onder de GreenHome Garantie.
GreenHome geeft op opdrachten van betrouwbare installateurs een extra garantie ter waarde
van €5.000. Dit geldt alleen als je een offerte bij hen via het GreenHome platform aanvraagt.

•

Heb je al een waterbesparende douchekop? Warm water maken verbruikt veel energie, meer
nog dan het verwarmen van je huis. Beperk dus zoveel mogelijk het warm water verbruik in huis.
Gebruik je veel warm water in de keuken?

•

Dan kan je ook nadenken over een cooker of keukenboiler (nu heb je eindelijk een goed duurzaam
excuus).

•

Pas leidingisolatie toe. Mocht dit nog niet gedaan zijn dan is dit een gemakkelijke maatregel
om toe te passen. leidingisolatie voorkomt warmteverliezen tussen warmtepomp en
verwarmingsafgifte. In combinatie met laagtemperatuur merk je hier nog meer van dan met een
hoog temperatuur verwarmingssysteem. Doe dit dus voordat je een warmtepomp installeert!

Wil je ook in de zomer kunnen koelen?
Misschien is de investering in een bodem- of misschien wel een grond (water)-water
warmtepomp een betere investering.
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Subsidie aanvragen
De overheid heeft voor warmtepompen een subsidiepot beschikbaar gesteld die tot 2020 loopt. Het is
op dit moment één van de meest gunstige subsidieregelingen die op het gebied van energiebesparing
beschikbaar is. In veel gevallen wordt 25% tot 50% van de aanschafprijs van een warmtepomp
vergoed. De subsidie wordt afgegeven voor warmtepompen die voorkomen op de lijst die door
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerd is. De subsidie kan aangevraagd
worden nadat de installatie heeft plaats gevonden.

Het subsidiebedrag ligt gemiddeld tussen de €1.400 en €4.000 voor de aanschaf van een warmtepomp.
Het exacte bedrag is afhankelijk van het type, vermogen en energielabel van de warmtepomp.

Hopelijk ben je veel wijzer geworden over warmtepompen. De warmtepomp zal een belangrijke rol
spelen in het aardgasvrij en energieneutraal maken van de Nederlandse woningvoorraad. Wil je meer
weten over warmtepompen? Op kennis.greenhome.nl vind je meer informatie over warmtepompen
en andere energiemaatregelen voor je huis.
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Verder lezen over warmtepompen
Dit ebook is slechts een beknopte introductie in warmtepompen. Ben je na het lezen van dit ebook
enthousiast geworden over warmtepompen, en wil je graag meer weten? GreenHome helpt je graag
verder:

1. Lees alles over warmtepompen op onze kennisbank
Ga naar kennis.greenhome.nl/warmtepomp. Hier vind je meer informatie over alle soorten
warmtepompen.

2. Zoek je een betrouwbare installateur en wil je een offerte aanvragen
voor een warmtepomp?
Wil je weten welke bedrijven in jouw omgeving warmtepompen installeren? Via het GreenHome
platform vindt je betrouwbare installateurs die deze klus kunnen uitvoeren.

greenhome.nl/offerte

3. Heb je nog vragen? Onze specialisten staan voor je klaar!

Reinier Schneider			

Theodoor Koelewijn

Specialist Duurzaam Wonen		

Specialist Duurzaam Wonen

088 525 4100				

088 525 4100
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Over GreenHome
Het verduurzamen van je woning is vaak een heel gedoe. Wij geloven dat dit anders kan. Daarom
zijn wij gestart met GreenHome. Als jong team, in samenwerking met 65 gemeenten in Nederland,
bouwen wij aan het grootste onafhankelijke platform voor de verduurzaming van je woning. Ons
doel is om verduurzaming zo transparant en gemakkelijk mogelijk te maken, waarbij wij jou zoveel
mogelijk willen ontlasten: het is tijd om samen de mouwen op te stropen en elkaar te helpen met
energiezuinig en duurzaam wonen.

Ga voor meer informatie naar:

www.GreenHome.nl
GreenHome is partner van ruim 65 gemeenten

Ondanks dat GreenHome veel zorg besteedt aan de inhoud van dit Ebook en de daarin opgenomen gegevens, kan GreenHome niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
voortdurende actualiteit van de gegevens in dit ebook. GreenHome aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dit ebook.
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