
Ameland kiest voor 
hybride warmtepompen

Hoe kunnen we 240 woningen verduurzamen? Dat was de 
vraag waarmee het gemeentelijk Woningbedrijf Ameland een 
jaar geleden worstelde. Hans Overdiep, manager Energietran-
sitie GasTerra, stelde voor een slag te slaan met hybride warm-
tepompen in combinatie met het isoleren van de woningen. 
GasTerra is een van de ondertekenaars van het Convenant 
Duurzaam Ameland. Luc van Tiggelen, Energietransitiemana-
ger Gemeente Ameland: ‘Hans bracht ons in contact met BDH. 
Samen met de installateurs die werkzaam zijn op ons eiland 
is een brainstorm georganiseerd over de beste oplossing. Dat 
het een hybride warmtepomp moest worden, stond vast. Ook 
al hadden de installateurs geen ervaring met hybride warmte-
pompen, ze waren al snel overtuigd van de combinatie van een 
HR-ketel met een kleine warmtepomp.’

Hybride op basis van buitenlucht
De installateurs hebben met BDH een aantal verschillende 
hybride warmtepompen uitgezocht die geschikt zijn voor Ame-
land. Daarbij moest ook rekening gehouden worden met het 
coaten van het buitendeel. Want door de zoute lucht op Ame-
land is dit deel van de warmtepomp zonder coating snel weg. 
Luc van Tiggelen: ‘We zijn tot één type gekomen; een hybride 
warmtepomp op basis van buitenlucht. Vervolgens hebben 

we een brief gemaakt voor de huurders van het Gemeentelijk 
Woonbedrijf waarin stond wat de plaatsing van een warmte-
pomp inhield. De huurders konden contact opnemen met de 
gemeente of een installateur. Voordeel is dat het de huurder 
niets kost, maar dat met een hybride warmtepomp de energie-
kosten wel omlaag gaan. Dat maakt het aan de man brengen 
veel makkelijker. Elke installateur mocht twee verschillende 
hybride warmtepompen installeren om ervaring op te doen.’

‘Voordeel is dat het de huurder niets kost, 
maar de energiekosten wel omlaag gaan’

Uiteindelijk is in overleg één merk gekozen. Vervolgens zijn der-
tig warmtepompen door drie  installateurs die het onderhoud 
voor de betreffende woningen van het woningbedrijf uitvoeren, 
zonder problemen geïnstalleerd. November 2017 waren alle 
warmtepompen geplaatst. ‘Dat is heel goed gegaan,’ vertelt Luc 
van Tiggelen. ‘BDH is steeds als ‘achtervang’ aanwezig geweest 
bij het proces. Als er vragen waren, konden de installateurs BDH 
bellen. Dat geeft rust. Je hebt de hulp niet altijd nodig, maar het 
is wel fijn dat je weet dat het er is.’ BDH is verder betrokken bij 
het opzetten van een meetprogramma bij zes woningen, doel is 
de prestaties van de warmtepomp in beeld te krijgen. 

Installateurs als ambassadeurs
Daarnaast heeft de Gemeente Ameland een project met hon-
derd hybride warmtepompen bij particulieren gedaan. Luc van 
Tiggelen: ‘GasTerra wilde ook dit project wel ondersteunen. 
Samen met vier  eilandinstallateurs hebben we een reclame-
campagne opgezet en huis-aan-huis folders verspreid. Elke 
geïnteresseerde particulier kon bij zijn huisinstallateur een 
offerte opvragen en het werk laten uitvoeren. De gemeente 
nam de administratieve rompslomp op zich; tot en met het 
aanvragen van de subsidie bij het rijk als dat nodig was. We 
hebben regelmatig overleg gehad. Dit was een goede manier, 
ook voor de installateurs. Binnenkort wordt de laatste warmte-
pomp geplaatst. BDH is betrokken geweest bij het opstellen van 
de subsidieregeling en bij de inventarisatie van de gebruikers- 

De gemeente Ameland loopt graag voorop als het gaat om duurzaamheid en heeft het Convenant Duurzaam 
Ameland in het leven geroepen. Een van de projecten in dit kader is de plaatsing van hybride warmtepompen, 
zowel bij corporatiewoningen als particulieren. BDH heeft in dit proces een adviserende rol gespeeld. Inmid-
dels zijn ruim 130 woningen op het eiland voorzien van een hybride warmtepomp. 
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ervaringen, zowel bij de installateurs als bij de particulieren.
De Energietransitiemanager heeft wel een idee waarom dit 
project zo succesvol is: ‘De truc is om vanaf het begin de instal-
lateurs erbij te betrekken. Die moeten overtuigd zijn van de 
oplossing en worden zo de ambassadeurs. Natuurlijk hebben 
we kennis nodig van organisaties als BDH, GasTerra en RVO, 
maar de installateur is de man die bij de mensen thuiskomt en 
in wie de klant vertrouwen heeft.’ 
Eerst zijn er drie warmtepompen geplaatst. ‘Natuurlijk was er 
bij de bewoners onzekerheid’, vertelt Luc van Tiggelen. ‘Hoe 
groot is dat ding? Maakt ie veel lawaai? Om de kou uit de 
lucht te halen hebben we een paar systemen bij mensen thuis 
geplaatst, die ervoor openstonden dat andere mensen bij ze 
langskwamen. We hebben zelfs luisteravonden gehouden. Als 
iemand het zelf kan ervaren, hoef je er niet veel meer bij te 
vertellen. Behalve het financiële plaatje natuurlijk.’ 

Niet afwachten
Op de vraag of de gemeente bij het plaatsen van warmte-
pompen nog tegenvallers heeft gehad, kan Luc van Tiggelen 
kort zijn. ‘Nee. We hadden alleen gedacht dat die honderd 
warmtepompen bij particulieren storm zou lopen. Dat viel 
tegen. Het blijft een flinke investering voor mensen, ondanks 
dat meer dan de helft wordt betaald door subsidies en bij-
dragen van GasTerra en  de gemeente. Ze doen het pas als 

de ketel aan vervanging toe is of als ze moeten verbouwen.’  
De Energietransitiemanager heeft nog wel een tip voor andere 
gemeentes die aan de slag willen met duurzaamheid. ‘Wacht 
niet af en doe het gewoon! Het is net als met tv’s, er komt 
iedere dag wel een nieuwe op de markt. Wil je het nieuwste 
van het nieuwste, dan koop je nooit iets…’

‘De truc was om vanaf het begin de  
installateurs erbij te betrekken’

Voorjaar 2018 volgt een inventarisatie van wat de plaatsing 
van de warmtepompen heeft opgeleverd. Ondertussen blijft de 
gemeente kijken wat ze verder gaat doen op het gebied van ver-
duurzamen. Op dit moment is het eiland bijvoorbeeld bezig met 
het realiseren van een open energienet, waarin alle technieken 
aan elkaar geknoopt kunnen worden. 

Convenant Duurzaam Ameland
Gemeente Ameland, GasTerra, Eneco, NAM, Philips, TNO, 
Alliander en Hanze Hogeschool Groningen hebben het 
Convenant Duurzaam Ameland ondertekend. Doel van dit 
initiatief is dat het eiland volledig in zijn energiebehoef-
te kan voorzien met onder andere duurzaam opgewekte 
elektriciteit en groen gas. Bovendien wil de gemeente 
Ameland op het gebied van duurzaamheid vijftien jaar 
vooruitlopen op de rest van Nederland. Zo heeft de over-
heidsinstantie samen met inwoners, bedrijven en loka-
le partijen een innovatief energienet ontwikkeld, heeft 
het eiland een eigen zonnepark en wordt een groot deel 
van de woningen inmiddels verwarmd met een (hybride) 
warmtepomp. 
www.duurzaamameland.nl    
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