
Aardgasloos met hybride warmtepompen
100 woningen bij corporatie Wierden en Borgen



Over Wierden en Borgen

• Werkgebied 7 gemeenten in Groningen

• 7.000 woningen in bezit

• In aardgaswingebied  gevolgen bevingen
• Schade materieel en immaterieel

• Inzet op veilige woningen, die daarnaast duurzaam zijn met lage 
woonlasten
• Voortdurend op zoek om gasverbruik te verlagen i.v.m. bevingen en 

klimaatverandering

• Uiteindelijke doel is gasloos



Over project
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Achtergrond woningen

• Eengezingswoningen voorzien van goede isolatie (investering is geweest labels B/C)

• CV-ketels moesten vervangen worden (natuurlijk punt om te heroverwegen)

• Geen all-electric: 
• Forse investering  niet terug te verdienen

• Krimpgebied  waardestijging toekomst zeer onzeker

• Ruimte in woningen beperkt  concessies voor huurders

• Samen met onderhoudspartners gekeken naar mogelijkheden voor verduurzaming cv-ketels
• Pilot project met 16 hybride warmtepompen kwam naar boven

• Laag storingsgetal voor hybride warmtepompen in de pilot

Afwegingen hybride warmtepompen



Bewonerscommunicatie

4

• Vroeg stadium keukentafelgesprekken 
• samen met aannemers en installateurs

• Bewoners willen weten hoe het systeem werkt, maar is complex systeem

• Geen huurverhoging  lage woonlasten belangrijk voor Wierden en Borgen

• Hierdoor vertrouwen geven aan huurders



Installatie van hybride warmtepompen
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• Plug ‘n play installatie, makkelijk naast bestaande ketel

• Inregelen vraagt extra aandacht en coaching naar bewoners

• Buitendelen voorzien van geluidisolerende kast  uit voorzorg
• Resonantie

• Verfraaiing



Aardgasloos met hybride warmtepompen
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• Hybride warmtepompen zorgen voor circa 50% verlaging aardgasverbruik

• Resterende aardgas vervangen door in Nederland geproduceerd groen gas (cadeau Gasunie)

Door groenversnelling aardgasloos



Eerste reacties en ervaringen!
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• Eerste reacties

• Ervaringen bewoners



Hoe verder
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• Oplossing voor woningen die over 15 jaar niet meer nodig zijn i.v.m. krimp
• In woningen waar de schil al geïsoleerd is

• Directe aardgasbesparing (hoger organisatiedoel)

• Huurders profiteren van lagere woonlasten

• Bij dat proces scherper kijken naar woningbestand
• Leeftijd ketel

• Geschiktheid woning

• Toekomstverwachting woning


