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Over Ameland en Duurzaam Ameland

• Facts & figures Ameland
• 1 650 particuliere en huurwoningen

• 3 600 inwoners

• 600.000 bezoekers (2 miljoen overnachtingen)

• 28 x 10 kilometer

• Ambitie Duurzaam Ameland
• Een zelfvoorzienend duurzaam Ameland in 2020

• Voorbeeld voor de rest van Nederland

• Experimenteer ruimte voor duurzame energie

Partners Duurzaam Ameland



Waarom hybride warmtepompen?
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• GasTerra is partner van Duurzaam Ameland

• Duurzaam Ameland ziet GasTerra als dé plaats om innovaties te tonen

• Onderdeel van visie gassector, “gas op Maat”

• Direct verlaging van aardgasgebruik (ruim 50% minder), warmtepomp levert deel verwarming, HR-
ketel minder in bedrijf

• Duurzame warmte uit buitenlucht via buitendeel

• Wel meer elektriciteit (voor warmtepomp), duurzaam lokaal opwekken

• Lage impact op huizen en energienetwerken

• Eenvoudig te combineren met bestaande HR-combiketel

• Toekomstvisie Ameland: In toekomst zal aardgas vervangen worden door duurzame vormen van gas, 
zoals biogas en synthetisch gas.



Project hybride warmtepompen op Ameland
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Doelen (en gerealiseerd) voor 2017: 

• 33 hybride warmtepompen bij sociale huurwoningen

• 100 hybride warmtepompen bij particuliere woningen

• Samen bijna 10% van de woningvoorraad op Ameland



Het proces voor de plaatsing in de sociale woningbouw

5

1. Communicatie met lokale installateurs
• Enthousiast ontvangen

• Voorselectie van 3 warmtepompleveranciers

2. Communicatie met huurders
• Persoonlijk contact (brief, telefonisch, huisbezoek)

• Geen kosten voor huurders

3. Installatiegemak testen door installateur en keuze leverancier
• Elke installateur mocht 2 verschillende hybride warmtepompen installeren  leren installeren 

& gemak

• Welke installatie is het gemakkelijkst om te installeren 

• Selectie van hybride warmtepompleverancier voor overige 

woningen

4. Plaatsen van hybride warmtepompen bij sociale huurwoningen

Doel: 30 hybride warmtepompen



Monitoring
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• Direct wat commentaar over het buitendeel
• Maakt wel wat geluid

• Niet erg mooi 

• (maar als er energie wordt bespaard en de woning warm houdt geen groot 
probleem)

• Resultaten interviews en enquêtes met/van bewoners
• Geluid valt mee

• Een zestal installaties zijn voorzien van meetapparatuur en worden 
“actief” gemonitord door BDH

• 2017/2018 eerste winter, dus in voorjaar/zomer 2018 eerste resultaten

Interviews en meetresultaten



Geleerde lessen op Ameland

7

• Voor moment “0” begin te communiceren met alle belanghebbenden (bewoners, installateurs, 
gemeente, woningbedrijf etc.).

• Installatie van hybride warmtepompen is relatief makkelijk.

• Mensen weten niet goed wat (hybride) warmtepomp kan en wat het is dus:
• Eerste modellen plaatsen door en met lokale installateurs

• “Luister”-sessies organiseren

• Actief proces met installateurs en woningbedrijf

• Doen!


