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Handreiking hybride warmtepompen voor woningcorporaties

Hybride warmtepompen bieden de mogelijkheid bestaande woningen op een snelle en effectieve manier te verduurza-
men. Een hybride warmtepomp bestaat uit de combinatie van een warmtepomp en een (bestaande) HR-ketel, die samen 
in een woning geplaatst worden. De woning kan duurzaam worden verwarmd met de warmtepomp en desgevraagd 
levert de ketel pieklast en warm tapwater. Dit principe is toepasbaar in het grootste deel van de bestaande woningvoor-
raad en levert direct een besparing op het aardgasverbruik van circa 50% op. In tegenstelling tot de meeste all-electric 
warmtepompen is er bij de installatie van een hybride systeem geen ingrijpende renovatie van de woning nodig. Op een 
later moment kan dan verder worden verduurzaamd in de richting van all-electric warmtepompen of de toepassing van 
een hybride systeem met duurzaam gas. 

Hybride als kickstarter verduurzaming

Als kickstarter voor verduurzaming maakt een hybride warmtepomp het mogelijk het gasverbruik in bestaande woningen terug 
te dringen. Tegelijkertijd houdt deze oplossing de deur naar verdere innovatie open. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 
netbeheerders en de overheid positief tegenover deze toepassing staan. Inmiddels zijn in de corporatiesector al vele projecten 
met hybride warmtepompsystemen uitgevoerd. 

Deze handreiking legt uit wat een hybride warmtepomp is, wat de voor- en nadelen zijn en hoe het installatietraject kan worden 
vormgegeven in de sociale huursector. 

Overwegingen voor de corporatiesector
De verduurzaming van de woningvoorraad van corporaties versnelt. Daarom heeft de sector afgesproken dat elke corporatie 
eind 2018 een plan heeft waarin de route naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 is geconcretiseerd. Tot 2050 wordt 
van iedere woning gemiddeld nog tweemaal de warmte-installatie vervangen. Op projectniveau kunnen woningen worden 
gerenoveerd naar bijna energieneutrale gebouwen (BENG) of zelfs beter. Daarnaast is het noodzakelijk voor bestaande wo-
ningen in het reguliere onderhoud al zo veel mogelijk duurzame oplossingen te realiseren.

De investeringen bij corporaties staan onder druk. Juist daarom is het aantrekkelijk energiebesparing en een geleidelijke ver-
duurzaming van de warmteproductie te combineren. Met stapsgewijze verbeteringen, zoals een hybride warmtepomp, kan 
de eigenaar goed aansluiten bij de natuurlijke momenten om onderhoud aan de woning te verrichten. Nog meer winst wordt 
geboekt als deze verbeteringen niet als project worden opgepakt, maar onderdeel worden van het reguliere onderhoud. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld ook als gewoon dubbelglas standaard wordt vervangen door HR++-glas.

Wat is een hybride warmtepomp?
Een hybride warmtepomp is de combinatie van een warmtepomp en een HR-ketel. Deze  toepassing is zeer geschikt voor bestaan-
de woningen. Met de warmtepomp wordt duurzame warmte opgewekt. De HR-ketel fungeert als back-up voor zeer koude dagen 
en levert warm tapwater. In enkele gevallen levert de warmtepomp ook een deel van de warmtapwatervraag. 

De warmtepomp maakt de warmtevoorziening een stuk duurzamer, terwijl de ketel garandeert dat de bewoner de gebruikelijke 
zekerheid en comfort ervaart, ook bij zeer lage buitentemperatuur. Afhankelijk van de woning waar het systeem wordt toegepast, 
daalt de gasvraag met ruwweg de helft. Tegelijkertijd verbruikt de warmtepomp elektriciteit. Netto wordt de CO2-uitstoot met 20 
tot 50%  teruggedrongen. 

Een hybride warmtepomp kan in nagenoeg iedere woning worden toegepast. Vloerverwarming of lagetemperatuur-radiatoren 
zijn niet nodig. Het grootste deel van het stookseizoen is het immers niet zeer koud, zodat ook gewone radiatoren bij een relatief 
lage watertemperatuur (kenmerkend voor warmtepompen) ruimschoots voldoende verwarmingscapaciteit hebben. De meeste 
hybride systemen kunnen via het warmtepompdeel het cv-water verwarmen tot 55 °C. Dit is in de regel voldoende om tot 80% 
van de jaarlijkse warmtevraag voor ruimte verwarming te dekken. 
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Beschikbare types hybride warmtepomp
Bijna alle leveranciers van verwarmingssystemen hebben inmiddels een warmtepomp in hun assortiment. Zo zijn er onder-
tussen meer dan twintig verschillende hybride warmtepompen beschikbaar op de Nederlandse markt. Hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste onderscheidende kenmerken. 

Buitenlucht versus ventilatielucht
Hybride warmtepompen halen hun energie uit buitenlucht, ventilatielucht of een combinatie van beide. Welke optie de 
voorkeur heeft, is afhankelijk van de situatie. Systemen die de buitenlucht als bron benutten hebben een groter vermogen 
dan op ventilatielucht gebaseerde systemen. De hoeveelheid warmte die uit ventilatielucht gewonnen kan worden, wordt 
immers beperkt door de ventilatiebehoefte van de woning.

In de meeste gevallen wordt voor het winnen van energie uit de buitenlucht een buitenunit geplaatst, in combinatie met een 
binnenunit of hydrobox bij de ketel. De hydrobox heeft ongeveer dezelfde afmetingen als de HR-ketel. De buitenunit bevat 
de eigenlijke warmtepomp en wint de warmte uit de buitenlucht. In de hydrobox wordt de warmte overgedragen aan het 
cv- of warmwatersysteem.

Systemen die ventilatielucht als bron gebruiken, worden op de plaats van de bestaande ventilatiebox geplaatst. Ze vervan-
gen deze compleet. Naast de hybride warmtepomp is er geen separate ventilatiebox meer nodig.

Een buitenluchtsysteem is geschikt voor woningen waar ruimte 
is voor een buitenunit (bijvoorbeeld een plat dak, tuin of galerij) 
of waar binnen voldoende ruimte is voor een aanzuigunit. Venti-
latiesystemen passen in woningen waar mechanische ventilatie 
aanwezig is.

Cv versus tapwater
Hybride systemen kunnen cv-warmte of warm tapwater leveren, 
of beide. Het is per situatie te bepalen welke keuze optimaal is.  
Voor cv-warmte is de benodigde temperatuur variabel: in voor- 
en naseizoen is een relatief lage temperatuur (ca. 40 °C) in de 
meeste woningen voldoende, ook als er gewone radiatoren han-
gen. In de winter is soms een hogere temperatuur nodig, tot wel 
70 °C. In dat geval wordt de HR-ketel ingezet. Bij een lagetem-
peratuur-afgiftesysteem (zoals vloer- of wandverwarming) is het 
gehele jaar een temperatuur van maximaal 35 °C voldoende.

Een warmtepomp die tapwater kan maken, moet een hogere 
temperatuur kunnen leveren dan een warmtepomp die alleen 
een bijdrage aan de ruimteverwarming levert. Voor warm tap-
water is in principe 55 0C of meer nodig. Daarnaast is voor de 
levering van tapwater een (klein) boilervat nodig. Dit vat is in 
sommige gevallen al in de warmtepomp geïntegreerd. 

Hybride warmtepompen zijn ruwweg te verdelen in twee types. Het eerste type heeft buitenlucht als warmtebron en het andere 
ventilatielucht als warmtebron. Bodemwarmtepompen worden niet in hybride systemen toegepast.

In ons land zijn inmiddels vele duizenden hybride warmtepompen geplaatst. Hiermee is Nederland wereldwijd koploper. De 
meeste van deze systemen staan in particuliere woningen, maar het aantal projecten bij corporaties neemt snel toe. 
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Hybride warmtepompprojecten in de sociale woningbouw

Voordelen
Hybride warmtepompen zijn om uiteenlopende redenen aantrekkelijk. De belangrijkste voordelen op een rij:

Directe daling van het gasverbruik
De plaatsing van een hybride warmtepomp, als toevoeging bij een bestaande ketel of als vervanging van een bestaande ketel, 
levert direct een lager gasverbruik op. De gasbesparing is gemiddeld genomen circa 50%, maar dit kan sterk variëren, afhankelijk 
van het type woning, het type hybride warmtepomp en het bewonersgedrag. 

Geen lock-in
Er is geen sprake van een technology lock-in door het toepassen van een hybride warmtepomp. Integendeel: wanneer op een 
later moment de schil zwaar wordt gerenoveerd of het gasnetwerk wordt opgeheven, kan alsnog de stap worden gezet naar volle-
dig aardgasloze verwarmingstechnieken. Ook houdt een hybride systeem andere verduurzamingsopties voor de toekomst open, 
zoals het toepassen van duurzaam gas.

Verbetering energie-index/labelstappen
Hybride warmtepompen leveren tot wel 80% van de benodigde ruimteverwarming uit het warmtepompdeel. De energieprestatie 
voor dat deel is vergelijkbaar met die van een all-electric warmtepomp. Daarmee levert een hybride systeem een verbetering van 
één tot twee indexklassen op.

Minder CO2-uitstoot
De besparing op het aardgasverbruik levert CO2-besparing op.  Daar staat extra elektriciteitsverbruik tegenover. Bij de huidige 
energie-efficiency van de landelijke elektriciteitsproductie blijft er netto een CO2-besparing van 20% tot 50% over. De bovengrens 
van 50% is te bereiken door CO2-vrije elektriciteit (groene stroom van bijvoorbeeld zon of wind) te gebruiken.

Buitenlucht Aantal
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland  33 
Woningstichting Wierden en Borgen (Winsum) 100
Actium (Assen) 14
Centrada (Lelystad) pilot
Woningstichting Eigen Haard (Amsterdam)   8
Woningstichting Kleine Meijerij (Heeswijk-Dinther) 10
Woningvereniging Nederweert 24

Ventilatielucht
Wooncompagnie (Schagen)  7
Alwel (Breda)  26

Diverse systemen
Christelijke Woningstichting Patrimonium (Groningen) 25 
Woonbedrijf (Eindhoven)   40 

1

2

4

8

9

7

10

11

3

5

6



STRATEGIE IN ENERGIE

Handreiking hybride warmtepompen voor woningcorporaties

Prestaties
De onderstaande tabel geeft een indicatie van de netto prestaties (de balans tussen gasbesparing en extra elektriciteits-
verbruik).

Effect Indicatiewaarde

Besparing aardgas 30% - 70%

Meerverbruik elektriciteit 50% - 150%

Netto besparing CO2 20% - 50%

Labelverbetering 1 tot 2 stappen mogelijk

Betrouwbare verwarming
Een hybride systeem is een goede manier om bewoners te laten ervaren dat een warmtepomp een betrouwbaar verwarmings-
apparaat is. Het huis blijft gegarandeerd warm, ook in een zeer koude winter. Juist voor bestaande woningen is deze garantie van 
belang, want de exacte bouwtechnische eigenschappen, zoals huidige isolatiewaarde, zijn niet altijd nauwkeurig in te schatten.
Tegelijkertijd wordt zowel voor bewoners als voor corporaties duidelijk hoe groot de bijdrage van de warmtepomp aan de totale 
warmtevraag is. 
Bewoners ervaren wat een warmtepomp kan en kunnen wennen aan een mogelijk ander stookgedrag. Door goed te monitoren 
bouwen corporaties ervaring op, op grond waarvan ze in de toekomst kunnen beslissen welke woningtypes geschikt zijn om over 
te stappen op all-electric verwarming met warmtepompen.

Bestaande radiatoren
Voor de toepassing van een hybride systeem is het niet noodzakelijk lage temperatuurverwarming  (LTV, voor een aanvoertempe-
ratuur tot 45 °C)  zoals vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren te hebben. Vaak hebben traditionele radiatoren genoeg 
capaciteit om gedurende het grootste deel van het stookseizoen ook bij een lage watertemperatuur voldoende warmte af te 
geven. De prestaties van de warmtepomp zijn overigens wel beter bij lagetemperatuur-afgifte, omdat een warmtepomp beter 
presteert naarmate het temperatuurverschil tussen aanvoer- en buitentemperatuur kleiner is.

Renovatie niet noodzakelijk
Hybride systemen kunnen over het algemeen worden toegepast zonder dat grote bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Het blijft 
voor de energieprestatie zinvol eenvoudige besparingsmaatregelen (zoals HR++-glas, spouwmuurisolatie of kruipruimte-isolatie) 
door te voeren. Maar het is dus ook mogelijk eerst de bestaande ketel te upgraden met een hybride warmtepomp (add-on) of te 
vervangen door een hybride warmtepomp en in de jaren erna kleine of grote energiemaatregelen te nemen. Door deze maatre-
gelen verbeteren de prestaties van het systeem nog verder. 
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Voorsorteren op de volgende fase
De figuren hieronder geven weer wat het verschil is tussen de ‘traditionele’ aanpak, waarbij projectmatig gerenoveerd wordt, en 
de ‘voorsorteer-methode’ met hybride warmtepompen. Van woningen die niet op korte termijn gerenoveerd worden, wordt nog 
minimaal één keer de installatie vervangen. Wanneer de corporatie op dat moment voor een standaard HR-ketel kiest, wordt er 
tot het moment van de renovatie geen besparing op het aardgasverbruik gerealiseerd. Pas bij de renovatie wordt de aardgasvraag 
naar nul gebracht. Bij de keuze voor een hybride installatie binnen het reguliere vervangingstraject kan het aardgasverbruik al 
direct dalen. Een verdere daling naar nul volgt dan bij de renovatie of eventueel bij de overstap naar duurzaam gas. 
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De hybride weg naar aardgasloos
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De hybride weg naar aardgasloos
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Aandachtspunten
Er zijn verschillende aandachtspunten bij de uitrol van hybride warmtepompen. 

Investering
De investering in een hybride systeem is hoger in vergelijking met een HR-ketel. Vergeleken met de veel ingrijpender Nul-op-de-
meter-aanpak (NOM) is de investering in een hybride warmtepomp echter relatief laag. Bovendien zijn er subsidies beschikbaar 
(zie kader 'Subsidies' op pagina 8). De kosten per installatie zijn enkele duizenden euro’s. De investering geeft direct en aantoon-
baar lagere energielasten voor de huurder en vermindering van de CO₂-uitstoot, maar er moet wel geld voor beschikbaar gemaakt 
worden. Dit is mogelijk niet voorzien in de onderhoudsbegroting.

Split incentive
De meerkosten van een hybride systeem ten opzichte van een HR-ketel kunnen, afhankelijk van het type en de bouwkundige situ-
atie, enkele duizenden euro’s bedragen. De totale energiekostenbesparing is over de levensduur van vijftien jaar in veel gevallen 
voldoende om de installatie terug te verdienen, maar hier is duidelijk sprake van een split incentive. De corporatie doet de inves-
tering, maar de besparing komt bij de huurder terecht. Corporaties kiezen er vaak voor de zittende huurder geen huurverhoging 
of een niet-dekkende huurverhoging in rekening te brengen, waardoor de huurder uiteindelijk bespaart op zijn totale woonlasten.

Inbedding in de onderhoudsplanning
Alleen wanneer duurzaamheid integraal wordt ingebed in de onderhoudsplanning, kunnen hybride systemen effectief en be-
trouwbaar worden ingezet. Dan is immers een zinvolle integrale afweging mogelijk tussen de verschillende verbeteringen aan 
bijvoorbeeld isolatie, installatie, ventilatie en bouwkundig onderhoud. Dit houdt soms een serieuze aanpassing van de onder-
houdsstrategie in.

Installatie complexer dan HR-ketel 
De installatie van een hybride warmtepomp is complexer dan bij een standaard HR-ketel. Er is extra leidingwerk nodig en ook 
het installatiewerk vraagt meer tijd (hooguit een dag). Deze complexiteit speelt een rol bij alle alternatieven voor de HR-ketel. 
Naarmate de installateurs meer ervaring krijgen met installatie en onderhoud en de nieuwe technologie meer standaard wordt, 
neemt het gevoel van complexiteit af.

Ruimtebeslag
Een hybride systeem heeft in de meeste gevallen naast de HR-ketel ruimte nodig voor een binnenunit in de buurt van de ketel. 
Een systeem op basis van buitenlucht heeft extra ruimte nodig buiten de woning. Gebruikelijk is dat aan de gevel of op het dak 
een ‘airco’ unit wordt geplaatst, deze wordt met geïsoleerde leidingen aangesloten op de binnenunit. Naast de ‘airco’ units zijn er 
tegenwoordig oplossingen op de markt waarbij de buitenunit is geïntegreerd in het (schuine) dak of weggewerkt in een schoor-
steenkap. 

Geluid buitenunit
De buitenunit van een warmtepomp op buitenlucht heeft naast een pomp een ventilator. Beide produceren geluid. Vanwege het 
geluid verdient de plaatsing van een buitenluchtunit aandacht.  

Voorlichting huurders
Huurders moeten misschien wennen aan een iets andere stookervaring als bij een HR-ketel. De woning wordt in principe met 
relatief lage aanvoertemperaturen verwarmd. Bewoners kunnen hierop in het begin reageren met klachten over het comfort. 
Goede voorlichting helpt hen om snel vertrouwd te maken met de nieuwe technologie.

Onderhoud    
Ook het onderhoud en de mogelijke storingen wijken licht af van de ervaringen met de HR-ketel. Zeker in de beginfase kunnen 
storingen optreden die horen bij een relatief nieuwe techniek. De warmtepomp zelf bestaat uit een beperkt aantal onderdelen; 
deze moeten periodiek gecontroleerd en onderhouden worden. Het onderhoud van het warmtepompdeel kan in principe gelijk-
tijdig met het onderhoud aan de ketel worden uitgevoerd; de meerkosten zijn beperkt.
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Subsidies 
Er zijn voor corporaties twee subsidies beschikbaar die specifiek betrekking hebben op hybride warmtepompen. Deze twee 
regelingen zijn stapelbaar en kunnen gelijktijdig worden toegepast. Bij projectmatige aanpak kan in specifieke gevallen het 
Fonds energiebesparing huursector (FEH) interessant zijn.

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)
Het STEP-subsidieprogramma stimuleert investeringen in energiebesparing in bestaande huurwoningen. Binnen dit pro-
gramma kunnen besparingen door hybride warmtepompen integraal worden meegenomen in de berekeningen. Wanneer 
één of twee extra labelstappen worden gerealiseerd, kan een deel van de meerkosten direct worden terugverdiend. De 
huidige subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2018.
Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-energieprestatie-huursector-step.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is bedoeld om de aanschaf van duurzame apparatuur in woningen te sti-
muleren. Zowel corporaties als particulieren kunnen van de regeling gebruikmaken. De hoogte van het subsidiebedrag vari-
eert per systeem en is afhankelijk van het vermogen en het energielabel van de installatie. Voor een hybride warmtepomp 
is minimaal € 1.100,- subsidie beschikbaar. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2020. 
Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie.

Fonds energiebesparing huursector (FEH)
Bij een projectmatige aanpak kan voor de financiering van het niet-DAEB-bezit - woningen die niet onder Dienst Algemeen 
Economisch Belang vallen - het Fonds energiebesparing huursector (FEH) worden benut. Aanvragen kunnen ingediend wor-
den tot en met 30 september 2019. 
Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/fonds-energiebesparing-huursector-feh.

Kijk op www.rvo.nl voor de actuele subsidieregelingen.

Financieringsopties
Voor de financiering van hybride warmtepompen zijn verschillende strategieën mogelijk: 

Huurverhoging direct bij oplevering van de installatie
Omdat de bewoner direct profiteert van de besparing op de energiekosten, is huurverhoging een optie. Om de bewoner het 
vertrouwen te geven dat de besparing wordt gerealiseerd kan de corporatie dit doen op basis van een woonlastenwaarborg. 
Met de huurverhoging moet de bewoner instemmen. Dat kan de slaagkans negatief beïnvloeden, zeker als de bewoner het idee 
heeft dat andere (in zijn optiek meer gewenste) verbeteringen niet worden opgepakt. Bovendien moet er met het oog op de 
huurtoeslaggrens voldoende ruimte zijn voor huurverhoging. Vaak hebben corporaties beleidsmatig bepaald hoe om te gaan met 
huurverhoging voor energiebesparende maatregelen.

Huurverhoging bij mutatie
De investering in een hybride systeem verbetert de energie-index van de woning, waardoor het aantal WWS (woningwaarde-
stelsel) punten toeneemt. Dit maakt het mogelijk bij mutatie de huur te verhogen. Ook voor deze aanpak geldt dat er onder de 
huurtoeslaggrens voldoende ruimte moet zijn voor een hogere maandhuur.

Gealloceerd duurzaamheidsbudget
Veel corporaties reserveren specifiek budget voor investeringen in duurzaamheid. Dit kan worden gealloceerd aan specifieke 
projecten, maar ook (deels) toegevoegd worden aan het onderhoudsbudget. In de meerjaren(onderhouds)begroting gaan corpo-
raties bij dakisolatie en glasvervanging vaak al uit van een kwaliteitsverbetering door dikkere isolatie en beter isolatieglas. Deze 
aanpak kan ook gevolgd worden bij vervanging van installaties, bijvoorbeeld wanneer een ventilatiebox wordt vervangen door 
een ventilatielucht-warmtepomp of een cv-ketel door een hybride warmtepomp.

Subsidieregelingen
De dekking kan ook deels komen uit subsidieregelingen, zoals STEP, ISDE of lokale regelingen (zie kader hieronder).

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-energieprestatie-huursector-step
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/fonds-energiebesparing-huursector-feh
http://www.rvo.nl
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De weg naar een nieuwe standaard
In het kader van de energietransitie is een nieuwe standaard nodig voor verwarmingssystemen in woningen: niet de HR-ketel 
maar een selectie van duurzame alternatieven, waaronder de hybride warmtepomp, wordt de standaard.
Bij de uitvoering van hybride projecten is het een groot voordeel als al in een vroeg stadium samenwerking mogelijk is met de 
uitvoerende partij. Duidelijke afspraken over aanpak, garanties en eventuele monitoring zijn daarbij van belang. Omdat hybride 
warmtepompen nog relatief onbekend zijn, is coördinatie veel belangrijker dan bij een standaard HR-project.
Fabrikanten zijn over het algemeen graag bereid mee te denken over de beste werkwijze en zij kunnen vaak ook een opleve-
rings-check uitvoeren. In sommige gevallen eisen fabrikanten zelfs betrokken te worden bij de oplevering. Zo kunnen zij garande-
ren dat de installatie op de juiste manier geplaatst is en dat de maximale besparing gerealiseerd wordt.
Ook betrokkenheid en enthousiasme van bewoners is van groot belang. Het gaat immers niet alleen om een op zichzelf staand 
project met hybride warmtepompen, maar om een eerste grote stap op weg naar een nieuwe duurzame standaard.
Corporaties hebben nog beperkt ervaring met hybride systemen. Het is dan ook van belang vooral de eerste projecten goed voor 
te bereiden en te monitoren, om zo de faalkans te verkleinen. Nadat de eerste projecten geslaagd zijn afgerond, kan de corporatie 
de procedures en voorschriften inbedden in de protocollen voor onderhoud en vervanging van installaties. Daarmee wordt de 
beslissing om een duurzaam systeem te kiezen voor langere tijd verankerd in de uitvoerende organisatie.

Stappenplan voor hybride projecten
Het is relatief eenvoudig om een eerste project met hybride warmtepompen op te zetten. Zowel warmtepomp- als keteltechniek 
hebben zich in de praktijk bewezen en de prestatierisico’s zijn daarmee beperkt. De volgende stappen kunnen helpen om een 
succesvol project te realiseren:

1  Bekijk de woningvoorraad
Kijk goed naar de woningvoorraad binnen de corporatie. Bepaal welke woningen op korte termijn  op de nominatie staan 
voor grondige renovatie of sloop/nieuwbouw. Deze woningen vallen af, omdat daar normaliter wordt gekeken naar all-elec-
tric systemen. Daarna geldt algemeen: in grotere woningen is het eenvoudiger een hybride warmtepomp te plaatsen. Hier 
is meer ruimte voor de binnenunit en de eventuele buitenunit. Bovendien is de realiseerbare besparing doorgaans groter. 
Zoek voor het eerste project woningen uit die toe zijn aan vervanging van de ketel of de ventilatiebox; dan moet de installateur 
toch al in de woning zijn.

2  Overleg met installateur en leverancier
Voor iedere woning is een geschikte hybride warmtepomp te vinden. Zeker voor een eerste project is het belangrijk in een vroeg 
stadium met zowel de installateur als de leverancier te overleggen over de wensen en mogelijkheden. Let wel: veel installateurs 
zijn (nog) niet vertrouwd met hybride warmtepompen. Leveranciers zijn graag bereid installateurs hierin te ondersteunen en waar 
nodig (extra) op te leiden.

3  Start bewonerscommunicatie
Voor bewoners is een warmtepomp een nieuw systeem. Voordat de installatie geplaatst wordt, is het verstandig bewoners uit te 
leggen wat er gaat gebeuren en wat de consequenties zijn voor het gebruik van de installatie en de energierekening. Het kan zinvol 
zijn de bewoners te vragen mee te denken over de plaatsing van de installatie en de eventuele buitenunit.

│9
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Zijn energiebespa-
rende maatregelen 
genomen of ge-
pland?

Is de HR-ketel aan
vervanging toe?

Indien aanwezig: 
is de ventilatiebox
aan vervanging 
toe?

Mogelijke 
warmtepomp

Keuzeschema warmtepomp
in een bestaande woning

All-electric

Ja, ingrijpend

NeeJa

Ja

Ja

Nee

Hybride op 
ventilatie en/of 

buitenlucht

Hybride op 
buitenlucht

Add-on hybride 
op ventilatie-

lucht

Add-on hybride 
op buitenlucht

Nee

Beperkt of niet

4  Bepaal de configuratie
Samen met installateur en leverancier kiest de corporatie de uiteindelijke configuratie. Die keuze bepaalt welk systeem wordt 
geplaatst, waar de buitenunit wordt geplaatst en welke extra maatregelen nodig zijn om bijvoorbeeld leidingwerk aan te leggen. 
In onderstaand figuur staat een keuzeschema dat helpt bij de bepaling van de juiste configuratie.

5  Plaatsing van de installatie en monitoring
Uiteindelijk kan de installatie geplaatst worden. Het is aan te bevelen een eenvoudig monitoringsplan te maken, waarin bewoners 
gevraagd wordt hun ervaringen te delen en de gerealiseerde energiebesparing in kaart te brengen.

6  Opschalen
Wanneer de eerste projecten succesvol zijn, kan de corporatie overgaan op bredere implementatie. Op termijn wordt de HR-ketel 
als standaardtechnologie in de onderhoudsplanning vervangen door duurzamere systemen. De hybride warmtepomp is hiervoor 
een van de kandidaten.
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Ook in slecht geïsoleerde woningen kan een hybride warmtepomp 
geplaatst worden

Waar past welk systeem?
Hieronder een globale beschrijving van toepassingen 
voor de meest gebruikte hybride warmtepompen. In de 
praktijk dient voor iedere situatie een eigen afweging ge-
maakt te worden.

Systeem met buitenunit
Randvoorwaarden:
● Er is ruimte voor het opstellen van de buitenunit: 

plat dak, tuin, schuurdak, galerij, ruimte aan de gevel 
enzovoort.

● Het is mogelijk een leiding tussen de buitenunit en 
de ketel te leggen.

● Er is ruimte voor de hydrobox (binnenunit) bij de 
HR-ketel. 

Voordelig aan te leggen bij:
● renovatie van dak en/of gevel
● vervanging van de bestaande ketel
● renovatie van radiatoren of compleet verwarmings-

systeem

Systeem op ventilatielucht
Randvoorwaarden:
● Er is geen of beperkt ruimte voor het opstellen van 

de buitenunit.
● Er is een ventilatiebox aanwezig, of aanleg van een 

ventilatiesysteem is gepland.
● De ventilatiebox is geplaatst in de buurt van de ke-

telruimte.
● Geschikt voor alle woningen met ventilatiebox.
● Er is ruimte om de hybride warmtepomp te plaatsen. 

De warmtepomp heeft ongeveer dezelfde afmetin-
gen als de HR-ketel.

Voordelig aan te leggen bij:
● renovatie van of nieuwe aanleg ventilatiebox
● vervanging van de bestaande ketel
● renovatie van radiatoren of compleet verwarmings-

systeem

Hybride warmtepomp
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