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Versnellingsprogrammma (hybride) warmtepompen

• Installateurs

• Woningcorporaties

• Collectieve verwarmingssystemen

• Communicatie

• Tools

Marktontwikkeling voor warmtepompen versnellen



Versnellingsprogrammma (hybride) warmtepompen

In de loop van 2018 is nog ruimte beschikbaar voor begeleiding en hulp voor 
corporaties

• Analyse woningvoorraad

• De juiste warmtepomp kiezen

• Inschatting kosten en opbrengsten

• Begeleiding overleg met installateur

• 2nd opinion

• Risico’s in kaart brengen en naar mogelijkheid oplossen

• Begeleiden bewonerscommunicatie

• En ook: ‘nee’ zeggen als het moet

Marktontwikkeling voor warmtepompen versnellen



Versnellingsprogrammma (hybride) warmtepompen

Verschillende tools beschikbaar voor snel inzicht:

• ScenarioTool
besparing op blok/wijkniveau

• Warmtepompverkenner
snel de juiste optie kiezen

• WP-verkenner PRO
uitebreide keuze-ondersteuning + checklist voor installatie

Marktontwikkeling voor warmtepompen versnellen



Wie is BDH?

Verduurzaming woningbouw

Strategie Kennis Proces

Warmtepompen Slimme netten IT-tools

FOCUS



Wie is BDH?
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Denkt mee aan de transitie in de woningbouw



Wie is BDH?
Speelveld BDH



Sturen op energielabel
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Slim voorraadbeheer



Sturen op energielabel
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Slim voorraadbeheer

Renoveren!“Klaar”



Sturen op energielabel
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Slim voorraadbeheer

Maat-
regelen?



Waarom aardgasloos?
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Regionale impact - Stoppen met aardgaswinning



Aardgasloze woningbouw
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1. Warmtenet

2. All-electric

3. Duurzaam gas

Drie routes naar aardgasloos



Aardgasloze woningbouw
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Elektriciteit:
• 20% van energieverbruik

• Maximum vermogen: ca. 6 kW

Ruimteverwarming
• 65% van energieverbruik

• Maximum vermogen: 10 kW

Warm tapwater:
• 15% van energieverbruik

• Maximum vermogen: 30 kW

Koken
• 1% van energieverbruik

• Maximum vermogen: 10 kW

Vermogens aansluitingen:
• Gas: 60-100 kW

Aardgasloos brengt uitdagingen met zich mee

Elektriciteit: 6-24 kW

We zijn gewend geraakt aan 
een heel “comfortabele” 

energiebron



Aardgasloze woningbouw
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Gascentrales belangrijkste energiebron voor elektriciteit

Bron: CBS



Aardgasloze woningbouw
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Wat is een warmtepomp?

Warmtepomp
COP = 4

25 MJ elektriciteit

75 MJ 
omgevingsenergie

100 MJ 
warmte



Warmtepompen
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• Netwerk 
• elektriciteit

• (aard)gas

• Bron
• Bodem (open/gesloten)

• Buitenlucht

• Ventilatielucht

• Opwekking (Warmtepomp)
• Verwarmen

• Tapwater

• Koelen

• Afgifte
• LTV (vloer/wandverwarming/lucht)

• HTK (hoge temperatuur koeling)

Ontwerpen - Integrale benadering - NBOA



Aardgasloze woningbouw

17

Bronnen



Aardgasloze woningbouw
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All-electric

Foto’s: Teeken Beckers architecten



Aardgasloze woningbouw
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• Combinatie van warmtepomp en Hr-ketel

• Bron: ventilatielucht en/of buitenlucht

• Bijstook met gas gestookte Hr-ketel die ook tapwater maakt

• Goede (tussen) stap voor bestaande bouw

• Wennen aan een warmtepomp

• Isolatiemaatregelen wanneer het uitkomt

• Gas moet verduurzaamd worden voor aardgasloos

• Hybride kan bijna altijd

Hybride warmtepompen



Aardgasloze woningbouw
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Hybride warmtepompen



Warmtepompen

• Aandrijfenergie
• Elektriciteit

• Gas

• Warmte

• (Geluid)

• Afgiftemedium
• Lucht

• Water

• Uitvoering
• Split

• Monoblock

Typen - Onderscheiding in verschillende categorieën

• Warmtebronnen
• Lucht

• Buitenlucht

• Ventilatielucht

• Bodem
• Gesloten bron

• Horizontaal

• Verticaal

• Open bron (WKO)



Warmtepompen

• Split 
• Een buiten- en binnenunit

• Buitenunit heeft vaak verdamper en compressor

• Binnenunit heeft vaak condensor en pomp voor afgiftemedium

• Units verbonden met koudemiddelleidingen

• F-gassen certificering nodig bij installatie

• Monoblock
• “Alles in één”

• Unit direct verbonden met afgiftesysteem
• Geen F-gassen certificering nodig bij installatie

Typen - Uitvoering



Warmtepompen
Typen - Ventilatielucht als bron



Besparing van hybride
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Versnel de transitie, maar ga niet in de weg staan!



De besparing van een hybride
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Aardgasloze woningbouw
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• Aardgasloos is niet gelijk aan gasloos

• CO2-neutraal is het uiteindelijke doel!

Hybride warmtepompen aardgasloos?



Toepasbaarheid
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Rijwoning

Oude woningen:
• Beperkt ruimte, dus all-electric

moeilijk

• Toch all-electric realiseerbaar bij 
diepe renovatie

• Hybride vaak mogelijk

Jonge woningen:
• Beperkt ruimte, dus 

all-electric moeilijk

• Diepe renovatie 
relatief kostbaar

• Hybride meestal 
mogelijk

Nieuwbouw:
• Eerste keuze zou all-electric of 

warmtenet moeten zijn

• Ook hier vaak HR-ketel toegepast

• Vanaf BENG-niveau sowieso WP



Toepasbaarheid
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Oude woningen:
• Warmtepomp zeer lastig 

toepasbaar

• Diepe renovatie mogelijk 
 vaak HT-afgifte 
installatietechnisch 
(laatste woning moet 
warm) noodzakelijk

• Ook hybride vaak slecht 
toepasbaar

• Bij individuele 
verketeling kan vaak 
ventilatie-hybride wel

Meergezinswoning

Jonge woningen:
• All-electric lastig toepasbaar, enkel na 

diepe renovatie

• Hybride kan bij collectief systeem soms 
wel, door efficiënte afgifte

• Bij individuele verketeling kan vaak 
ventilatie-hybride wel

Nieuwbouw:
• Sowieso vaak al LT-verwarming toegepast

• All-electric in principe goede optie

• Vanaf BENG niveau als standaard te 
verwachten



29



Dank voor uw aandacht!

Vragen?

Paul Friedel
06 4454 2224
friedel@bdho.nl

Martin Horstink
06 2215 6805
horstink@bdho.nl

Albert Koedam
06 5344 4503
a.koedam@ak-consultancy.nl
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