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Toch wordt deze magie al meer 
dan een eeuw breeduit toegepast. 
Koelkasten en airconditioners 
doen immers hetzelfde, maar dan 
op omgekeerde wijze – zij koelen 
een relatief kleine ruimte door een 
bepaalde hoeveelheid warmte daaruit 
weg te pompen. Voor gebruikers 
van deze apparaten zijn deze 
doodnormaal. Datzelfde geldt voor 
de honderdduizenden Nederlanders 
die naar tevredenheid in een 
nieuwbouwwoning wonen die dankzij 
een warmtepomp gasloos kon worden 
opgeleverd.

De komende decennia moet ook de 
bestaande bouw van het gas af. Indien 
de juiste randvoorwaarden worden 
gecreëerd, kan de warmtepomp 
hierbij een doorslaggevende rol 
spelen. Toch blijft dit een enorme 
opgave, waarbij een stukje magie 
wellicht welkom zou zijn. In plaats 
daarvan zal deze transformatie 
bewerkstelligd worden door de inzet 
van vele beleidsmakers, bestuurders, 
installateurs en andere professionals. 
Zij zullen daarbij perfect op de hoogte 
moeten zijn van de mogelijkheden 
en kansen van alle verschillende 

Een stukje magie
Voorwoord

Sinds wij mensen ontdekten hoe we vuur konden beheersen, verwarmen 
we onze omgeving door zaken te verbranden. Door de geschiedenis heen 
veranderde die warmtebron van hout naar kolen naar aardgas, maar het 
principe bleef hetzelfde. Zo logisch als die methode klinkt, zo bijzonder 
lijkt het principe van de warmtepomp. Warmte uit de lucht, de bodem 
of water halen, zelfs als het buiten steenkoud is, en daarmee je huis 
verwarmen? Het lijkt wel magie!

warmtepompen, zodat de technologie 
zo e�ciënt mogelijk kan worden 
ingezet.

Om te helpen dit doel te bereiken, 
heeft de Vereniging Warmtepompen 
de publicatie gecreëerd die u nu ter 
hand heeft. Wij hopen dat u hiermee 
essentiële basiskennis en nieuwe 
ideeën kunt opdoen over situaties 
waar een warmtepomp kan worden 
ingezet. Wilt u meer weten? Zowel de 
Vereniging Warmtepompen als onze 
leden gaan graag met u in gesprek. 
Wij kijken ernaar uit om samen met 
u de transformatie naar een gasloos 
Nederland mogelijk te maken!
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Een warmtepomp verwarmt een gebouw en 
zorgt voor warm tapwater. Een warmtepomp 
werkt op stroom en haalt warmte uit de 
omgeving. Warmtebronnen zijn bijvoorbeeld de 
buitenlucht, oppervlakte- of grondwater, de zon 
of de bodem. 

Waarom een warmtepomp?
Huishoudens, industrie en landbouw hebben 
allemaal behoefte aan warmte. Dit wordt nu 
grotendeels geleverd door de verbranding 
van fossiele brandsto�en, bijvoorbeeld de 
verbranding van aardgas in een cv-ketel. Hierbij 
komt het broeikasgas CO2 vrij.

De warmtepomp biedt een duurzame aanvulling 
op de cv-ketel, of zelfs een volledig alternatief 
daarvoor. Warmtepompen hebben een zeer hoog 
rendement: ze halen de gevraagde warmte uit 
de omgeving, en gebruiken hiervoor slechts een 
relatief kleine hoeveelheid elektriciteit. Bij gebruik 
van hernieuwbare elektriciteit is dit proces 
volledig energie- en klimaatneutraal.

Wat is een warmtepomp?
De werking

Alles over warmtepompen

Hoe werkt dat?
Een warmtepomp werkt met een koudemiddel:
een vloeibare stof met kookpunt van ruim 
onder de 0 °C. Hierdoor is de warmte die uit 
de bron wordt onttrokken – zelfs in de winter – 
genoeg om het koudemiddel te laten koken en 
verdampen in de verdamper. 

In de compressor wordt deze damp 
samengeperst. De warmte wordt geconcentreerd, 
waardoor de temperatuur stijgt. Deze warmte 
wordt vervolgens afgegeven aan de ruimte- of 
tapwaterverwarming, net zoals een cv-ketel dat 
doet.

De damp heeft zijn warmte afgegeven, is dus 
afgekoeld en weer vloeibaar, net zoals stoom 
bij a�oeling weer waterdruppels vormt. Het 
koudemiddel is terug in zijn oorspronkelijke staat 
en het proces kan weer opnieuw beginnen.

Warmtepomp kan ook koelen
Het proces van de warmtepomp kan omgekeerd worden, 
waardoor de warmtepomp fungeert als airco: hij haalt warmte 
uit een gebouw en zorgt zo dat het a�oelt.  Dit heet actieve 
koeling. Sommige warmtepompsystemen kunnen ook passief 
koelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke 
koelte van bijvoorbeeld de bodem of oppervlaktewater om 
koud water rond te pompen zonder dat de warmtepomp aan 
staat. Dit kost veel minder stroom dan actieve koeling.

Omgevingstemperatuur
Tapwater 55 oC

Verwarmen 
met 35 oC

300% tot 600% rendement 
op elektriciteit

Hulpenergie: 
elektriciteit 
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Voordelen voor 
eindgebruikers

Minder of geen 
aardgas
Een hybride warmtepomp 
gebruikt tot 60% minder aardgas. 
Een all-electric warmtepomp 
gebruikt zelfs helemaal geen 
aardgas! Dit zorgt voor een lagere 
energierekening en minder of 
geen CO2-uitstoot. 

Comfort
Doordat een warmtepomp niet 
alleen kan verwarmen maar 
ook kan koelen, zijn gebouwen 
gelijkmatig warm in de winter en 
comfortabel koel in de zomer.

Beproefde techniek
Warmtepompen worden al 
decennialang geïnstalleerd; het 
is dus een beproefde techniek 
met deskundige leveranciers en 
installateurs. 

Eenvoudige infrastructuur
Warmtepompen zijn inzetbaar 
zonder dat er grote aanpassingen 
aan de infrastructuur nodig zijn 
of grote aanpassingen aan de 
woning. Op nieuwbouwlocaties 
is alleen infrastructuur voor 
elektriciteit nodig.

Subsidiemogelijkheden
De overheid biedt een subsidie 
van 30% op de investering in 
een warmtepomp. Kijk op de 
website van Rijksoverheid
voor meer informatie over de 
subsidiemogelijkheden.

CO2

Geen lokale emissies
Ter plaatse is geen sprake van 
luchtverontreiniging, enkel op de 
plaats van de stroomopwekking. 
In het geval van duurzame 
stroomopwekking zelfs helemaal 
niet.

Waardevermeerdering 
van de woning
De installatie van een 
warmtepomp zorgt voor een 
beter energielabel en daarmee 
voor een hogere waarde van de 
woning.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde


De warmtepomp wordt 
steeds populairder
Sinds 2015 is de warmtepomp in Nederland bezig met een forse opmars. In zes jaar tijd 
vertienvoudigde het aantal jaarlijks verkochte systemen van zo’n 7.000 naar ruim 70.000. Deze groei 
was grotendeels te danken aan het nieuwbouwsegment; een markt waar de warmtepomp inmiddels 
gemeengoed is. 

Sinds 2022 wint de warmtepomp ook bij 
renovatie van bestaande bouw fors aan 
populariteit. De overheid ambieert om van 
2022 tot 2024 125.000 bestaande woningen te 
voorzien van (met name hybride) warmtepompen. 
In 2022 verwacht Vereniging Warmtepompen 
de 100.000 verkochte warmtepompen te 
overschrijden, met zo’n 30.000 in de bestaande 
bouw waarvan de helft hybride. Na 2026 zal de 
groei nog verder versnellen; vanaf dan wordt het 
verplicht om bij vervanging van een cv-ketel in 
een woning over te stappen op een duurzamer 
en zuiniger alternatief. De hybride warmtepomp 
wordt  hierbij de minimale norm.

De overheid ambieert om 
van 2022 tot 2024 125.000 
bestaande woningen te 
voorzien van (met name 
hybride) warmtepompen.

Al vanaf 2026 zullen er zo’n 200.000 
warmtepompen per jaar worden verkocht, 
ongeveer de helft van de historische 
vervangingsmarkt van gasketels in aantallen. 
Hiermee kan de warmtepomp een substantiële 
bijdrage leveren aan de energietransitie. Dit 
gaat echter niet vanzelf, er is nog veel werk aan 
de winkel. Doorpakken met de leverings- en 
installatiecapaciteit is dus het devies!

Hoe helpt de warmtepomp 
de energietransitie vooruit?

De voornaamste energiebron van 
een warmtepomp is de beschikbare 
omgevingswarmte uit bijvoorbeeld de 
buitenlucht, de bodem, grondwater, en/of de 
zon. Een warmtepomp gebruikt een minimale 
hoeveelheid elektriciteit als hulpenergie om met 
deze warmte een gebouw te verwarmen. 

Hoog rendement
Door het minimale gebruik van elektriciteit is 
het rendement op deze hulpenergie 300% tot 
600%. Dat maakt de warmtepomp een belangrijke 
schakel in de transitie naar een maatschappij die 
geen aardgas meer gebruikt en minder 
CO2 uitstoot. Wanneer de benodigde elektriciteit 
van zonnepanelen of windmolens komt, is 
de energieopwekking volledig energie- en 
klimaatneutraal.

Koeling en koudevraag
De vraag naar koeling zal de komende jaren 
stijgen, onder andere door een toename 
van warme perioden als gevolg van 
klimaatverandering en door beter geïsoleerde 
woningen die meer warmte vasthouden. De vraag 
naar actieve koeling wordt momenteel vooral 
ingevuld met losstaande airconditioners, die als 
aanvulling op een bestaande installatie worden 
gekocht. Er valt qua duurzaamheid veel winst te 
boeken door warmtepompen te laten zorgen voor 
zowel verwarmen als koelen.

Financieel
De investeringskosten van een warmtepomp 
liggen weliswaar hoger dan voor een cv-ketel, 
maar de variabele energiekosten gaan per 
direct omlaag. Daarnaast is een subsidie en/of 
een lening tegen een aantrekkelijk lage rente 
beschikbaar. Met de huidige energieprijzen 
verdienen consumenten de aanschaf- en 
installatiekosten vaak al in een paar jaar terug.

Energie-infrastructuur
Warmtepompen zijn inzetbaar zonder dat er 
grote aanpassingen aan de infrastructuur nodig 
zijn of grote aanpassingen aan de woning. Op 
nieuwbouwlocaties kan worden volstaan met 
infrastructuur voor elektriciteit en zijn geen 
gasleidingen of – aansluitingen meer nodig. Wel 
dient de netcapaciteit voldoende te zijn of te 
worden gemaakt. 
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Wat is er nodig om de 
warmtepomp zijn rol te laten 
pakken in de energietransitie?

Volgens het Klimaatakkoord van 2019 
onderzoekt ieder van de dertig energieregio’s 
in een Regionale Energie Strategie (RES) onder 
meer welke warmtebronnen inzetbaar zijn 
om aardgas te vervangen. De ongeveer 350 
Nederlandse gemeenten vertalen dit ieder naar 
een eigen Transitievisie Warmte (TWV). Tot slot 
stellen zij voor ieder van de 14.000 wijken in 
Nederland een wijkuitvoeringsplan (WUP) op.

Van wijk tot wijk verschilt de ideale oplossing. 
Soms is een collectieve oplossing zoals een 
warmtenet de beste keuze, andere wijken lenen 
zich hier niet voor en zullen dus ook niet in één 
keer van het aardgas afgaan. Bij deze wijken kan 
het proces voltrokken worden door individuele 
initiatieven, en kunnen warmtepompen een grote 
rol spelen. Ook in wijken waar wel een collectief 
warmtenet mogelijk is, kunnen mensen tot de 
feitelijke overgang uit de voeten met een hybride 
warmtepomp als ideale tussenstap.

De overgang van 14.000 wijken naar een nieuwe 
manier van verwarmen is met recht een hercules-
klus te noemen. Helaas verloopt dit proces nog 
moeizaam, mede dankzij enkele uitdagingen die 
Nederland moet overwinnen om de energietransi-
tie tot een succes te maken.

Kennis van ambtenaren
Ambtenaren moeten wijkinitiatieven kunnen 
begeleiden, steunen en faciliteren. Zij 
hebben daarbij kennis nodig van de opties 
en randvoorwaarden van aldaar geschikte 
technieken voor verwarming en koeling. Alleen 

Kennis en draagvlak van consumenten
Ook aan consumentenzijde is kennis van belang. 
Dat begint bij de verduurzamingsmaatregelen die 
nodig zijn om een huis geschikt te krijgen voor 
een warmtepomp. Voor een hybride warmtepomp 
moet een huis redelijk tot goed zijn geïsoleerd. 
Voor een all-electric warmtepomp dient de isolatie 
zeer goed te zijn. Consumenten moeten weten 
wat er te koop is en wat de voor- en nadelen van 
een bepaald type warmtepomp zijn, zodat ze 
uitkomen bij de juiste keuze.

Kennis over de financieringsmogelijkheden zoals 
subsidieregelingen en speciale leningen kunnen 
de vraag naar warmtepompen enorm stimuleren. 
Zeker als het rendement ook nog eens de kosten 
overschrijdt of de kosten niet aan de persoon 
maar aan het huis worden gekoppeld, zoals bij 
de Verzilverlening. Deze regelingen kunnen 
helpen om van de aanschaf een laagdrempelige 
beslissing te maken.

Kennis van installateurs
Momenteel zijn er zo’n 20.000 installateurs. 
Dat is onvoldoende voor de opgave waar we 
voor staan. Sinds 2018 zijn er als gevolg van 
een Green Deal tussen de installatiesector 
en de overheid zeven extra opleidingscentra 
opgezet, wat ruim vierduizend additionele 
installateurs van warmtepompen opleverde. 
In de verdere uitwerking van het actieplan 
(hybride) warmtepompen wordt door installateurs 
en leveranciers samengewerkt aan verdere 
opschaling van het aantal en de deskundigheid 
van installateurs. Dit zal tevens leiden tot de door 
Techniek Nederland toegezegde verkorting van 
de installatieduur. 

Levertijden
Net als veel andere sectoren heeft de 
warmtepompsector te maken met groeiende 
wachttijden. Drukte in Chinese havens zorgt voor 
een vertraging van en een tekort aan producten 
uit China, terwijl de oorlog in Oekraïne de 
beschikbaarheid van onderdelen verder onder 
druk zet. Diverse aanbieders van warmtepompen 
communiceren inmiddels wachttijden van 
twee maanden tot zelfs anderhalf jaar naar 
consumenten en installateurs. Tot het aanbod van 
warmtepompen weer in lijn komt met de gestegen 
vraag zullen lange wachttijden helaas blijven 
voorkomen. In de tussentijd is het van belang 
om consumenten goed voor te lichten, zodat ze 
beslagen ten ijs komen op het moment dat ze een 
keuze moeten maken.
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met voldoende kennis bij de gemeenten is het 
mogelijk om de inzet van warmtepompen te 
optimaliseren.

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is een 
initiatief dat voor deze kennis moet zorgen. Het 
is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten 
technisch, economisch en qua duurzaamheid 
ondersteunt bij hun energietransitie. Ook 
doet het ter inspiratie veel communicatie over 
praktijkvoorbeelden. 

Ambtenaren kunnen ook leunen op de kennis 
en eigenaarschap van burgers middels 
energiecoöperaties. Deze bestaan meestal uit 
bewoners die gezamenlijk eigenaar zijn en veel 
(vaak vrijwillige) uren steken in het ondersteunen 
bij het verduurzamen van woningen, straten 
en wijken. Door buurtmeetings te organiseren 
en door te helpen met educatie en hulp bij de 
bestrijding van energiearmoede dragen de 
coöperaties bij aan het creëren van draagvlak 
voor de energietransitie.



Randvoorwaarden
Het gebruik van een warmtepomp moet voldoen aan randvoorwaarden. 
De factoren die een belangrijke rol spelen zijn: geluid, bodemboren, 
netcapaciteit, energiemix en koudemiddelen.

Geluid
De wettelijke geluidsnorm voor buitenunits van 
warmtepompen (en airconditioners) ligt overdag 
op 45 decibel en ’s avonds en ’s nachts op 40 
decibel (db(A)), gemeten op de perceelgrens. Dit 
geluidsniveau is vergelijkbaar met een actieve 
koelkast. Veel leveranciers bieden tegenwoordig 
geluidsarme buitenunits aan, maar ook wordt er 
gekozen voor oplossingen zoals het plaatsen van 
de buitenunits op een dak of het toevoegen van 
een geluidswerende omkasting. 

De geluidsnorm is een installatienorm en geen 
apparaatnorm. De plaatsing van de buitenunit 
is daardoor zeer bepalend. In opdracht van het 
ministerie is een rekentool ontwikkeld waarmee 
installateurs de geluidsbelasting vooraf kunnen 
berekenen. In de praktijk blijkt dat het in bijna 
iedere situatie mogelijk is om een warmtepomp te 
plaatsen zonder de geluidsnorm te overschrijden. 
Goed installeren kan veel potentiële 
geluidshinder voorkomen. Energiemix

Vanwege het hoge rendement zorgt een 
warmtepomp altijd voor een vermindering 
van broeikasgassen ten opzichte van een 
aardgasketel. Het gebruik van een warmtepomp 
is echter pas volledig klimaatneutraal wanneer 
er gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare 
elektriciteit. Om de klimaatdoelen te halen 
is het dan ook van belang dat de uitrol van 
warmtepompen gepaard gaat met de uitrol van 
hernieuwbare energiebronnen zoals zon- en 
windenergie.

Koudemiddelen
Warmtepompen maken gebruik van 
koudemiddelen: sto�en die dienen als medium 
voor het opwaarderen van warmte. Er bestaan 
twee typen: synthetische en natuurlijke 
koudemiddelen. Synthetische koudemiddelen 
bieden een hoog rendement van de 
warmtepomp, maar hebben in de regel een hoger 
broeikaspotentieel: GWP of Global Warming 
Potential. Dat GWP wordt uitgedrukt in een getal 
dat het e�ect vergelijkt met CO2-uitstoot. Indien 
het koudemiddel weg zou lekken, draagt het bij 
aan het broeikase�ect. 

Natuurlijke koudemiddelen hebben gemiddeld 
een (veel) kleiner GWP. De keuze van een 
koudemiddel is een balans tussen de presentatie 
en het totale GWP-e�ect van de levenscyclus van 
de warmtepomp.

Inmiddels zijn er synthetische koudemiddelen 
beschikbaar die eenvoudig terug te winnen 
en herbruikbaar zijn. Toch lijken aankomende 
aanpassingen in de (internationale) wetgeving 
de kant op te gaan van de natuurlijke 
koudemiddelen.
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Netcapaciteit
De energietransitie betekent dat we de 
komende jaren fossiele bronnen gaan vervangen 
door hernieuwbare bronnen van energie. 
Benzineauto’s worden vervangen door elektrische 
auto’s en gasketels door warmtepompen. Als 
gevolg daarvan zal het aandeel elektriciteit in het 
totaalverbruik aan energie flink groeien. Op dit 
moment bedraagt elektriciteit nog zo’n 16% van 
ons energieverbruik. Wanneer we in 2050 van het 
aardgas af zijn, zal het aandeel elektriciteit tussen 
de 50% en 60% uitkomen.

Het elektriciteitsnet moet de toenemende 
vraag naar elektriciteit zien te combineren met 
een toenemend aanbod uit zonnepanelen 
en windmolens. Momenteel loopt het net aan 
tegen de grenzen van de capaciteit. Een deel 
van de oplossing ligt in het verhogen van de 
netcapaciteit, maar het is ook belangrijk om de 
vraag te beperken door huizen te isoleren en 
door mensen te stimuleren om energiezuinig 
te leven. Ook kunnen piekmomenten worden 
uitgesmeerd door het gebruik van lokale 
energieopslag (zoals thuisbatterijen) of door 
slimme apparaten, die uitschakelen tijdens 
piekmomenten of juist aanschakelen bij 
een piek-aanbod.

Bodemboren
Een aantal typen warmtepompen maakt gebruik 
van warmte uit de grond, waarvoor in de bodem 
geboord moet worden. Bodemboorders hebben 
te maken met terecht strenge regulering ter 
bescherming van de bodem en het grondwater. 
Vooral behoud van de grondwaterkwaliteit 
met het oog op drinkwaterwinning is een 
strenge eis. Hiervoor gelden strikte protocollen 
met een wettelijke certificeringsregeling van 
bodemboorders en installateurs en een meld- c.q. 
vergunningsplicht a«ankelijk van aard en grootte 
van het bodemsysteem. 



Energiebehoefte 
In Holland staat een huis. Maar ook een kantoor, ziekenhuis, school, 
winkelcentrum, fabriek, kassencomplex, sporthal, stationsgebouw 
enzovoorts. Het ene gebouw is het andere niet, en daarmee verschilt ook 
de energiebehoefte enorm. Deze hangt af van meerdere factoren. De 
belangrijkste zijn:

Functie
Woongebouwen zijn qua energie- en 
warmtebehoefte onderling relatief goed te 
vergelijken. Maar binnen utiliteitsbouw heeft 
de specifieke functie van een gebouw veel 
invloed. Het gebruik en de bezetting van een 
gebouw zijn van grote invloed op de warmte- en 
koudebehoefte. Denk aan een verzorgingstehuis 
met een bovengemiddelde warmtevraag.

Locatie
Elk gebouw heeft te maken met zijn fysieke 
omgeving waaruit omgevingswarmte en -koude 
wordt onttrokken; van belang zijn bijvoorbeeld 
de aanwezigheid van oppervlaktewater, de 
bodemopbouw en -kwaliteit onder het gebouw 
en eventuele concurrerende benutting van die 
bodem ter plaatse.

Grootte
De keuze van type warmtepomp hangt af van de 
grootte van een gebouw en de verhouding tussen 
de vraag naar warmte en de vraag naar koude. In 
de praktijk prefereert men gesloten systemen bij 
kleine oppervlakken. Deze systemen voldoen niet 
bij grote oppervlakken.

Nieuwbouw of renovatie
Bij nieuwbouw wordt er een integraal systeem 
aangelegd met de nieuwste technieken, 
onder bouweisen die stringenter zijn dan bij 
bestaande bouw. Daardoor kan (of zelfs: moet) 
de energievoorziening qua duurzaamheid 
worden geoptimaliseerd. Wanneer we in 2050 
integraal van het aardgas af willen zijn, zal 80% 
van de bebouwing bestaan uit gebouwen die er 
nu al zijn. Renovatie van bestaande gebouwen 
is daarmee een belangrijk onderdeel van de 
energietransitie.

Eigendom
Opdrachtgevers die het energiesysteem en/
of het gebouw zelf gaan gebruiken, investeren 
significant meer in het systeem. De hoogte van 
deze investeringen hebben een positieve invloed 
op de kwaliteit van het systeem.

Bij grondgebonden nieuwbouw, dat wil 
zeggen waar elke woning op de grond staat, 
is de toepassing van warmtepompen al bijna 
vanzelfsprekend. Bij gestapelde woningbouw, 
dus flatgebouwen en appartementencomplexen, 
geldt dit minder. Vaak komt dit doordat men 
denkt dat de toepassing van warmtepompen bij 
gestapelde woningbouw ingewikkeld is. Dankzij 
de komst van hoog-temperatuurwarmtepompen 
met bijbehorende koudemiddelen, slimme 
leidingsystemen, individuele tapwaterbereiding 
en kleine warmtepompen met minimale 
opstellingsruimte zijn de mogelijkheden echter 
sterk uitgebreid.

Belangrijk voor doelen Klimaatakkoord
Ongeveer een derde van de woningen is 
gestapeld, ook bij nieuwbouw. Om de doelen uit 
het Klimaatakkoord te bereiken is het essentieel 
om nieuwe en bestaande gestapelde bouw 
aardgasvrij te maken. Warmtepompen vervullen 
hierbij een belangrijke rol. De toepassing ervan 
groeit dan ook in de gestapelde bouw.

Nieuwbouw en bestaande bouw
Er is een groot aantal technische concepten met 
warmtepompen beschikbaar voor bestaande 
en nieuwe stapelbouw. De isolatiegraad 
van een gebouw en de gewenste functie 
van het verwarmingssysteem zijn twee 
belangrijke factoren bij de conceptkeuze. Als 
gebouwen goed geïsoleerd zijn, kun je lage 
temperatuurverwarming toepassen en zijn ze 
eerder geschikt voor warmtepompsystemen. 
Slecht(er) geïsoleerde gebouwen zijn a«ankelijk 
van hoge(re) temperatuurverwarming. Ook in 
deze gevallen zijn concepten met warmtepompen 
beschikbaar.

Blokverwarming of individuele 
systemen
Systemen met warmtepompen voor gestapelde 
bouw komen in verschillende schaalgrootten voor. 

Verdeling Nederlandse 
warmtevraag

Industrie

Huishoudens

Utiliteit

Landbouw 

40%

30%

20%

10%

Zo heb je blokverwarming: centrale systemen 
die het gehele gebouw voorzien van warmte. 
Daarnaast zijn er ook individuele systemen 
waarbij appartementen hun eigen installaties 
hebben. Tot slot bestaan er tussenvormen waarbij 
bijvoorbeeld de ruimteverwarming centraal wordt 
geproduceerd en het warmtapwater individueel 
via een boosterwarmtepomp.

Bij de keuze van een klimaatsysteem voor een 
flatgebouw is het belangrijk om te bepalen of het 
gaat om de verwarming van ruimten, tapwater of 
beide. Het is daarnaast van belang om te kijken 
naar de mogelijkheden voor het gebruik van 
hernieuwbare omgevingswarmte. Alle variabelen 
leiden uiteindelijk tot de keuze voor een bepaald 
concept.

De warmtevraag bedraagt 40% van het totale energieverbruik in Nederland.
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Warmtepompen en 
gestapelde woningbouw

Daarbij zou een systeem met een centrale 
warmtepomp met individuele booster-
warmtepompen geschikt zijn. De centrale 
warmtepomp verzorgt de verwarming en koeling 
van alle woonruimtes. De boosterwarmtepompen 
zorgen voor het verwarmen van het tapwater in 
elk appartement. Zo zijn de distributieverliezen 
beperkt en is (beperkte) koeling beschikbaar. 
Wanneer het om kleinere appartementen 
of studio’s gaat, is bijvoorbeeld het multi-
boilerconcept geschikt: één warmtepomp per 
4 tot 6 woningen, ieder met een individuele 
tapwatervoorraad. (In dit voorbeeld is niet 
ingegaan op de mogelijkheden voor het gebruik 
van hernieuwbare omgevingswarmte.)

Voorbeeld: 
Als voorbeeld nemen we een  goed
geïsoleerd flatgebouw met grote(re) 
woningen en een bestaande 
infrastructuur voor warmtedistributie



Typen en 
configuraties van 
warmtepomp-
systemen

Er bestaan warmtepompen in verschillende 
soorten en systeemopzetten. Het hart van 
elk systeem (zie pagina 6) is de warmtepomp 
zelf met een verdamper en een compressor. 
Aan beide kanten van de warmtepomp zitten 
warmtewisselaars voor uitwisseling van 
warmte en koude met de thermische bron 
en met het afgiftesysteem. Voor elk gebouw 
en iedere woning, in alle omgevingen én 
voor alle persoonlijke voorkeuren, is een 
warmtepompsysteem op maat te vinden. Van 
kleine warmtepompen als ‘add-on hybride’ 
(bijvoorbeeld naast een bestaande gasketel 
in een appartement) tot een zeer groot 
warmtepompsysteem met een collectief 
verdeelsysteem (bijvoorbeeld voor verwarming 
en koeling van een multifunctioneel complex 
voor wonen, werken, winkelen en sporten). En 
alles er tussenin.

Op de volgende pagina’s bespreken we 
verschillende typen warmtepompen en de meest 
voorkomende toepassingen. De benaming 
van elke type kent het format: [thermische 
warmtebron]/[afgiftemedium]-warmtepomp. 
Voorbeeld: als een warmtepomp warmte uit de 
buitenlucht (thermische warmtebron) haalt en 
afgeeft aan een vloerverwarming (afgiftemedium) 
waar water doorheen stroomt, spreken we van 
een lucht/water-warmtepomp. 
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Lucht/lucht- 
warmtepomp

Een lucht/lucht-warmtepomp (of airco)  haalt warmte uit 
de buitenlucht of uit ventilatielucht. Bij koeling geeft hij 
juist warmte af aan de buitenlucht. Doordat de buitenunits 
lucht verplaatsen met een ventilator maken deze systemen 
(enig) geluid. Daar moet rekening mee worden gehouden 
voor de directe omgeving. Bij grote gebouwen zijn dit soort 
systemen vaak de hoofdverwarming en -koeling. Bij kleinere 
gebouwen of woonhuizen wordt dit systeem vaak expliciet 
voor koeling gebruikt, maar er kan ook mee verwarmd 
worden. De meest voorkomende configuraties zijn de 
volgende:

(Multi-)split-unit lucht/lucht-
warmtepomp
De split-unit lucht/lucht-warmtepomp bestaat 
uit een buiten- en één of meer binnenunits. 
De buitenunit lijkt qua uiterlijk op een airco-
buitenunit. Het buitendeel wint warmte uit de 
buitenlucht doordat een ventilator buitenlucht 
langs een warmtewisselaar blaast en de warmte 
rechtstreeks (of indirect via water als tussenstap) 
overdraagt aan het koudemiddel dat verdampt 
(zie pagina 6). Het afgiftesysteem zorgt voor 
afgifte van  deze warmte aan het gebouw. Via 
bijvoorbeeld plafond- en/of wandunits blaast het 
binnendeel de warme lucht een ruimte in. Lucht/
lucht-warmtepompen hebben als voordeel dat 
ze ook kunnen worden ingezet om ’s zomers te 
koelen, in de volksmond dan airco’s genoemd. Dit 
type systeem is in de regel klein, voor een enkele 
woning of klein kantoor.
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VRF lucht-lucht warmtepomp
Een VRF-systeem is een klimaatsysteem met 
één buitendeel en meerdere binnenunits. Met 
één leidingencircuit wordt het buitendeel aan 
meerdere binnenunits gekoppeld. Hierdoor 
kunnen verschillende ruimtes met één systeem 
worden verwarmd of gekoeld. VRF staat voor 
‘Variable Refrigerant Flow’. Met een VRF-
systeem kan op hetzelfde moment de ene 
ruimte verwarmd worden en een andere ruimte 
gekoeld. VRF-systemen vinden hun toepassing 
meestal in grote gebouwen, zoals kantoren, 
winkels, laboratoria en ziekenhuizen.  Er zijn ook 
mogelijkheden om het systeem te koppelen aan 
bijvoorbeeld vloerverwarming of om er warm 
tapwater mee te bereiden.



Buitenlucht-water warmtepomp 
De bekendste uitvoering van een buitenlucht-
water warmtepompsysteem bestaat uit een 
buitenunit met warmtewisselaar en een ventilator 
en een binnendeel met de compressor en een 
warmtewisselaar naar het afgiftesysteem. Deze 
uitvoering is toepasbaar voor verwarming van 
kleine en grote gebouwen en/of tapwater. In 
principe kunnen deze warmtepompen ook koelen 
maar dan moet het systeem daarop expliciet 
worden ontworpen en geïnstalleerd. 

Voor de woningbouw zijn ook uitvoeringen 
zónder buitendeel en waarbij de buitenlucht naar 
binnen wordt gezogen om warmte uit te winnen in 
een enkel binnendeel. Daarbij ontbreekt dus het 
buitendeel met de ventilator waardoor eventuele 
geluidsoverlast in de omgeving geen issue is. 

Ventilatie-warmtepomp (formeel: een 
ventilatie-retourluchtwarmtepomp)
Deze kleine warmtepomp voor woningen met 
mechanische ventilatie haalt warmte uit de 
ventilatielucht. Deze koelt hiermee af tot lager 
dan de buitentemperatuur. Vervolgens draagt 
de warmtepomp deze warmte over aan het 
ruimte-verwarmingssysteem. Ventilatielucht moet 
eerst worden opgewarmd voor deze als bron 
van de warmtepomp kan worden benut. Dat kan 
bijvoorbeeld met een cv-ketel, waardoor het dus 
als een hybride warmtepomp kan worden benut, 
of met ‘gewone’ elektrische verwarming. Door 
deze aspecten ligt het maximaal te verwarmen 
woonoppervlak in de praktijk rond 150 - 200m2.

Voorwaarde voor de plaatsing van een 
ventilatiewarmtepomp is dat er mechanische 
ventilatie aanwezig is in de woning. De 
ventilatiewarmtepomp vervangt de ventilatiebox 

Bij een lucht/water-warmtepomp werkt de 
warmtewinning in principe hetzelfde als bij de 
lucht/lucht-warmtepomp. Het grote verschil 
is, dat het bij dit type warmtepomp altijd gaat 
om verwarming van water. Hierdoor is het 
mogelijk om tapwater te verwarmen en ook 
om te voorzien in de warmteafgifte via (lage-
temperatuur) radiatoren en vloerverwarming. 
Variaties in grootte (capaciteit) en toepassingen 
kennen een breed spectrum.

of de WTW(warmte-terug-win)-unit. Groot 
voordeel van de ventilatiewarmtepomp is dat er 
geen buitenunit nodig is en dat deze, naast de 
warmtelevering, ook ventilatie in huis regelt.
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Lucht/water-
warmtepomp 

Hybride warmtepomp
Woningen moeten goed geïsoleerd zijn voordat 
een standalone (all-electric) warmtepomp ook in 
een koude winter een warm huis kan garanderen. 
Voor alle huizen met een redelijk goede isolatie 
is een hybride warmtepomp een prima optie: dat 
is een warmtepomp die wordt ondersteund door 
een cv-ketel als het buiten te koud is. In de laatste 
jaren is dat gemiddeld minder dan twee weken 
per jaar; de warmtepomp levert dus het grootste 
deel van de warmte. De CV-ketel zorgt voor het 
leveren van warm tapwater.De combinatie van 
een lucht/water-warmtepomp en een (bestaande) 
HR-ketel is vooralsnog het meest gangbare 
concept, hoewel een water/water-warmtepomp 
zich zeker ook leent voor hybride opstelling.

Grote voordelen van een hybride systeem zijn dat 
het in veel woningen en gebouwen kan worden 
toegepast, dat de investering meestal kleiner is 
dan een all-electric variant en dat de warmtepomp 
als ‘add-on’ bij de cv-ketel geplaatst kan worden.

De markt voor hybride warmtepompen is klein 
maar wel sterk groeiend, met name bij de 

renovatie van bestaande gebouwen die ouder 
en daardoor niet optimaal geïsoleerd zijn. De 
overheid beoogt een hybride warmtepomp als 
minimaal verplichte verduurzaming bij vervanging 
van een cv-ketel vanaf 2026. In de verdere 
toekomst wil Nederland volledig van het aardgas 
af. Om dat te faciliteren bestaat er de ‘all-electric-
ready’ hybride warmtepomp. Hiervan kan het cv-
deel worden afgeschakeld of weggenomen, zodra 
daarvoor de randvoorwaarden zijn gerealiseerd.



Bodemgekoppelde warmtepompen
Bodemgekoppelde warmtepompen halen de 
warmte (of verkoeling) uit de bodem (tot maximaal 
500 meter diep) of uit het grondwater.
Er bestaan bodemgekoppelde water/water-
warmtepompen met een gesloten bronsysteem 
en met een open bronsysteem. Gemiddeld 
genomen zijn gesloten systemen kleiner dan 
open systemen. De bodem en het grondwater 
zijn op de betre�ende diepten gemiddeld warmer 
dan de buitenlucht in de koude seizoenen 
waardoor rendementen licht hoger zijn in 
vergelijking met buitenlucht als thermische bron. 
Het temperatuurverschil tussen bron en afgifte-
temperatuur is immers relatief gering. 

De bodemgekoppelde warmtepomp 
houdt woningen en bijvoorbeeld ook 
verzorgingstehuizen ‘s zomers comfortabel 
koel, door passieve koeling. In de zomer zijn 

Water/water-warmtepompen hebben een ‘natte’ thermische bron en water als 
medium of product voor afgifte aan een gebouw of tapwater. De ‘natte’ bron 
kent vele vormen waarvan de meest gangbare een bodembron is, maar waarbij 
afval-, drink- en oppervlaktewater (aquathermie) sterk in opkomst zijn voor 
bijvoorbeeld collectieve zeer-lage-temperatuur-warmtenetten. 

bodem en grondwater koeler dan de buitenlucht. 
Deze koelte kun je gebruiken om oververhitting 
van gebouwen te voorkomen, zonder dat de 
compressor van de warmtepomp daarvoor 
hoeft te draaien. Passief koelen betekent dat de 
warmtepomp niet actief voor (verdere) a�oeling 
zorgt waardoor je het als gratis koeling kan zien. 
Dit type warmtepomp maakt buiten geen geluid 
want er is geen buitenunit met ventilator.

De bodem als warmtebron kent een 
aantal voordelen. De bodemtemperatuur 
is in de winterperiode veel hoger dan de 
luchttemperatuur. Omdat de stap naar een 
bruikbare temperatuur daardoor kleiner is, kun 
je een warmtepomp gebruiken met een lager 
vermogen. Dat betekent minder stroomverbruik 
en minder belasting voor het elektriciteitsnet.

Alles over warmtepompen20 21Alles over warmtepompen

Water/water-warmtepomp



Aquathermie
Aquathermie is het verwarmen en koelen van 
gebouwen door het gebruik van warmte en koude 
uit water. Dit kan oppervlaktewater, afvalwater 
of drinkwater zijn. De warmte uit het water, die 
een relatief lage temperatuur heeft, kan als dat 
nodig is worden opgeslagen in de bodem (WKO, 
zie eerder op deze pagina). Vervolgens kan deze 
warmte naar de gewenste temperatuur worden 
gebracht door middel van een warmtepomp. Dit 
kan zowel op centraal niveau gebeuren met een 
collectieve warmtepomp, als met een individuele 
warmtepomp per gebouw.

Een PVT-warmtepomp lijkt op een water/
water-warmtepomp en is speciaal ontworpen 
voor PVT-panelen. Dat zijn panelen die zowel 
elektriciteit als warmte opwekken. De voorkant 
van het PVT-warmtepomppaneel bestaat uit 
zonnecellen die zonlicht (P=Photo) omzetten in 
elektriciteit (V=Voltaïsch). De achterkant is een 
(T=Thermische) warmtewisselaar die warmte uit 
het zonnepaneel, dus de zonnewarmte, haalt. 
Daarmee is een klassieke buitenunit overbodig.
Door deze combinatie van een zonnepaneel 
met warmtewisselaar wekt het systeem op twee 
fronten energie op. De extra energie zorgt voor 
een verhoogde e�ciëntie. De PVT-warmtepomp 
kan zowel all-electric als hybride functioneren. 
Voordelen:
• de warmtepomp blijft werken tot een   

ondertemperatuur van -20 °C
•  het systeem biedt actieve koeling
• het systeem behoeft weinig onderhoud
•  de warmtepomp zonder buitenunit is stil
• het systeem kan warmte direct aan een   
  boilervat leveren
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Er zijn twee typen bodemenergiesystemen:

Warmtepompen met een gesloten 
bodemenergiesysteem halen warmte en/of 
koude uit de bodem. Bodemboorders boren 
een gat van 80-200 meter diep en leggen 
hierin één of meerdere ‘bodemlussen’ of 
‘bodemwarmtewisselaars’ aan. Door die lussen 

circuleert water om warmte uit te wisselen met de 
bodem. De circulatievloeistof bevat in de regel 
antivries en/of additieven zoals tegen organische 
aangroei. Het antivries voorkomt stagnering 
van en (vorst)schade aan het systeem. De 
circulatievloeistof neemt warmte uit de bodem op 
tot een temperatuur die nog niet heel hoog is. De 
warmtepomp brengt de temperatuur vervolgens 
naar de gewenste afgiftetemperatuur die geschikt 
is voor binnenverwarming of warm tapwater. 
Tijdens het hele proces wordt het grondwater niet 
verplaatst en is er geen direct contact tussen het 
grondwater en de circulatievloeistof. 

Dit type systeem is ook geschikt om 
gebouwen passief te koelen. Hierbij wordt 
warmte uit het gebouw opgenomen en via de 
circulatiepomp teruggebracht in het gesloten 
bodemenergiesysteem. Deze warmte kan 
vervolgens weer worden gebruikt om in het 
koude seizoen te verwarmen.

Gesloten bodemenergiesysteem (G-BES)

Een water/water-warmtepomp met een open 
bodemenergiesysteem haalt energie direct uit 
het grondwater. Hiertoe worden meestal twee 
gaten naar afzonderlijke bronnen geboord. In 
de gaten worden bronpompen aangelegd die 
het grondwater van de ene naar de andere bron 
pompen via een warmtewisselaar. Eén van de 
bronnen is de warme, de tweede is de koude 

bron. In de winter brengt een warmtewisselaar 
de warmte uit het opgepompte grondwater uit 
de warme bron via de warmtewisselaar over naar 
de warmtepomp. De warmtepomp verwarmt het 
water daarna verder en levert het vervolgens aan 
het verwarmingssysteem van het gebouw en/of 
van het tapwater. Het grondwater uit de warme 
bron koelt door de warmteoverdracht af. Via de 
tweede (koude) bron gaat het afgekoelde water 
weer terug de bodem in. In warmere periodes 
kan dat koude water uit de koude bron gebruikt 
worden om passief te koelen. Daarbij wordt het 
daardoor verwarmde grondwater opgeslagen in 
de warme bron voor later gebruik als verwarming. 
Dit wordt ook wel warmte- en koudeopslag (WKO) 
genoemd of soms ook koude-warmteopslag. 
Deze techniek is zeer geschikt wanneer er veel 
thermische capaciteit nodig is, zoals bij grotere 
(utiliteits)gebouwen en gestapelde woningen.

Open bodemenergiesysteem (O-BES)

PVT-
warmtepomp

© Triple Solar



Voorbeeld-
projecten

Diverse andere 
configuraties
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Er zijn nog diverse andere, vooralsnog minder 
frequent verkochte systeemtypen. Deze 
vallen buiten de scope van dit document, 
waarin we de meest gangbare typen 
warmtepompen behandelen. Zo zijn er ook 
verschillende combinaties van systemen c.q. 
warmtebronnen, zoals de combinatie van buiten- 
en ventilatielucht als thermische bron en de 
gasabsorptiewarmtepomp die aardgas in plaats 
van elektriciteit als primaire bron heeft. Een 
ander systeem is de boosterwarmtepomp die 
bijvoorbeeld een zeer lage temperatuur warmtenet 
als bron heeft (ZLT-net, 10–30 °C). Deze zeer lage 
temperatuur wordt door de boosterwarmtepomp 
naar de gewenste afgiftetemperatuur gebracht.  En 
tot slot is er de warmtepomp-boiler, die specifiek 
gericht is op het verwarmen van tapwater. 

In de toekomst mogen we wellicht 
marktintroducties verwachten van geheel nieuwe 
technologieën zoals de thermo-akoestische 
en magneto calorische warmtepompen die 
zich nu nog in de demonstratiefase bevinden. 
De warmtepompenbranche is en blijft volop in 
ontwikkeling!



Energieneutrale villa, 
zelf gebouwd

Van leegstaand 
kantoorpand naar duurzaam 
appartementencomplex

Jan van Wijk is installateur van onder andere 
warmtepompen en woont in Berkel en Rodenrijs, 
Zuid-Holland. Hij heeft daar 23 jaar geleden 
zijn eigen inmiddels energieneutrale villa mede 
ontworpen en mede gebouwd. Het pand heeft 
een woonoppervlak van ongeveer 175m2. 
Qua isolatie legde Jan vloerisolatie aan van 
piepschuim, gebruikte hij steenwol in de wanden 
en het dak kreeg een rieten kap van rond de 
dertig centimeter dik. Hoe goed dat allemaal 
werkt, blijkt niet alleen in de winter. Tijdens 
zomerdagen van boven de 30 °C, blijft het bij 
Jan relatief koel met zo’n 23,5 °C. Hij kan actief 
koelen met zijn systeem maar doet dat niet 
omdat het veel elektriciteit kost.

Aardgasvrij
De laatste stap om van het gas af te kunnen, 
vergde een aanbouw op de begane grond. Die 
heeft hij in 2019 gerealiseerd. Erin staan de 
warmtepomp, een warmteboiler van 300 liter en 
een bu�ervat van 50 liter. De aanbouw was nodig 
omdat het grote vat niet paste in de ruimte boven 

in het huis. Daarmee kon hij tot dan toe met een 
boiler van 120 liter en een gasketel nog wel uit 
de voeten. Maar omdat het systeem nu op lagere 
temperatuur werkt, zijn de warmteboiler en het 
bu�ervat nodig. Dit is ook meteen een uitdaging 
die hij veel in zijn werk tegenkomt: hoeveel ruimte 
is er en welke mogelijkheden biedt deze?

Jan heeft van de aanbouw een gat naar binnen 
geboord. Daar lag niet toevallig ook de oude 
vloerverwarmingset. Aangezien de all electric 
warmtepomp het water nu kan rondpompen, 
heeft hij de oude verdeler met pomp vervangen 
door een verdeler zonder pomp. Al met al is Jan 
van Wijk nu de trotse bezitter en bewoner van zijn 
zelfgebouwde villa zonder aardgas!

Tijdens zomerdagen van 
boven de 30 °C, blijft het 
bij Jan relatief koel met 
zo’n 23,5 °C.

Een groot kantorencomplex in Schiedam stond 10 jaar leeg. SCYE010 is 
het project dat in 2020 dit complex naar 220 moderne appartementen 
transformeerde. De bewoners wonen er aardgasloos. Hoe hebben de 
ontwikkelaars het aangepakt?

Keuze
Vooraf was nog niet bekend hoe het gebouw 
verwarmd zou gaan worden. Het kon meerdere 
kanten op: een ketel, stadsverwarming of 
een warmte- koudeopslag (WKO). Onder 
andere vanwege het extra comfort door de 
koelingsmogelijkheden en de (economische) 
toekomstperspectieven viel de keuze op een 
WKO-installatie.

WKO
Het gekozen systeem betrof een doublet-WKO. 
Dat is een open bodemenergiesysteem (O-BES)
met een aparte warmte- en koudebron. In maart 
2020 werden de twee grote bronnen geboord. 
Ze hadden in totaal 60 kuub inhoud. De bronnen 
geven hun energie af aan een opstelling met 
zeven brine-water warmtepompen van 60 kW 
per stuk. Brine is de benaming voor een mengsel 
van water en een koelvloeistof zoals glycol. Deze 

vloeistof kan warmte opslaan en zodoende als 
warmtedrager fungeren bij warmtepompen.

Opstelling
Op het dak van SCYE010 zijn 200 zonnepanelen 
geplaatst. Deze voorzien het gehele systeem 
van duurzame elektriciteit. Een uitgebreid 
gebouwbeheersysteem verzorgt de communicatie 
tussen de regelkast in de energiecentrale en de 
regelaars van de warmtepompen.

Gewicht
De duurzaam opgewekte warmte en koude 
wordt afgegeven aan maar liefst 17.000 m² 
vloerverwarming. Traditionele vloerverwarming 
bleek te zwaar voor de constructie van het 
gebouw. Daarom is gekozen voor een qua 
gewicht licht vloerverwarmingssysteem, dat ook 
snel op de gewenste temperatuur verwarmt. Al 
met al biedt de gehele opstelling veel comfort.
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De Cruquiuswerf in het Oostelijk Havengebied 
van Amsterdam is onderdeel van de 
transformatie van het voormalige 
industrie- en havengebied Cruquiuseiland. 
Dit project omvat bijna 300 woningen, diverse 
commerciële gebouwen en een parkeergarage. 
De woningen zijn verdeeld over negen 
gebouwen, variërend van 2-onder-1-kap tot een 
appartementencomplex met enkele tientallen 
woningen. Duurzaamheid was een belangrijk 
uitgangspunt bij de ontwikkeling van het 
project. Alle ruimten zijn goed geïsoleerd en 
zijn uitgerust met een individuele lucht/water- 
warmtepomp. Een grondgebonden bron bleek 
lastig, onder meer vanwege de ondergrond 
en de hoeveelheid gebouwen in de directe 
omgeving.

Individueel of collectief?
Het systeem bedient de vloerverwarming 
en -koeling en zorgt voor warm tapwater. 
Op de daken van de gebouwen zijn alle 
buitenunits geplaatst. Verder vind je daar ook 
veel zonnepanelen. Alle appartementen zijn 

De Cruquiuswerf – aardgasvrije 
nieuwbouw

verder voorzien van een ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. Tijdens het ventileren 
onttrekt het systeem energie uit de naar buiten 
stromende ‘gebruikte’ lucht. De toepassingen 
maken het gebruik van aardgas overbodig.

Vloerverwarming biedt een gelijkmatige en 
daardoor comfortabele manier van verwarmen. 
Het systeem past geen nachtverlaging van 
de temperatuur toe. Het terugbrengen van 
een afgekoelde ruimte naar de gewenste 
leeftemperatuur kost namelijk meer energie 
dan het handhaven van die temperatuur. 
Voor optimaal energieverbruik stel je de 
thermostaat in principe één keer in en laat 
je hem op een constante temperatuur staan. 
Iedere verblijfsruimte is voorzien van een eigen 
thermostaat voor maximaal comfort.

Aardgas overbodig
Eén van de hoofdbeslissingen die bij de start 
van het project zijn genomen, betrof de keuze 
tussen een individuele warmteoplossing en een 
collectieve warmtevoorziening. Gekozen is voor 
de plaatsing van een individuele warmtepomp 
per appartement. Belangrijk voordeel van die 
oplossing is dat het individuele energieverbruik 
direct bekend is. 

Een tweede aspect voor de gemaakte keuze 
ging over verlies van warmte tijdens het 
transport ervan. In het geval van een collectieve 
warmtepomp maak je het benodigde warme 
water op een bepaalde plek. Dat kan het dak zijn. 
Vervolgens verdeel je dat water door het pand 
heen. Tijdens dat transport treedt verlies van 
warmte op. Bij de individuele oplossing wordt het 
benodigde water in de woning verwarmd. Het 
gevolg daarvan is veel minder af te leggen meters 
en dus veel minder warmteverlies. Bijkomend 
voordeel is dat iedere gebruiker zelf kan bepalen 
wanneer koeling of verwarming gewenst is.

Deze voordelen van individuele warmtepompen 
wogen voor de Cruquiuswerf op tegen de 
voordelen van een collectief systeem. Maar 
ook collectieve systemen kennen een aantal 
voordelen, zoals het eenvoudigere en minder 
kostbare onderhoud van één systeem ten 
opzichte van tientallen/honderden systemen. 
Daarnaast is er de kwestie van het maximale 
vermogen. Alle individuele warmtepompen bij 
elkaar opgeteld hebben een bepaald totaal 
vermogen. In de praktijk zal het alleen nooit 
voorkomen dat alle warmtepompen tegelijk op 
volle kracht draaien. Bij de inzet van één grote 
collectieve warmtepomp kan je daarom volstaan 
met een minder hoog maximum vermogen.

Goedkoopste oplossing
Tot slot was het bij aanvang van het project 
nog zo dat voor nieuwbouw ISDE-subsidie per 
warmtepomp beschikbaar was. Dat is inmiddels 
alleen nog voor bestaande bouw het geval. Dat 
ging om zo’n tweeduizend euro per warmtepomp. 
Niettemin is los van deze subsidie de individuele 
oplossing voor dit type appartementencomplex 
de goedkopere oplossing. Wanneer het aantal 
woningen hoger ligt en het gebouw groter is, 
komt een collectieve oplossing meer en meer in 
beeld.

Dit project omvat bijna 
300 woningen, diverse 
commerciële gebouwen 
en een parkeergarage.
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Combinatie met PVT
Als oplossing is gekozen voor een combinatie 
van 320 PVT-panelen (zie pagina 18) met vier 
grote water-water warmtepompen van elk 
60kW. De voorkant van een PVT-paneel is een 
zonnepaneel, de achterkant haalt warmte uit 
de buitenlucht. De keuze kende een aantal 
beweegredenen.

Normaal moet je een paar honderd meter diep 
boren om bij het benodigde grondwater te 
komen voor een water-water warmtepomp. 
Boren kon hier niet vanwege de dichtbebouwde 
omgeving waarin het pand ligt. In dit systeem 
fungeren de achterzijden van de PVT-panelen 
eigenlijk als de (glycol)waterbron. Warmte uit de 
buitenlucht gaat naar het glycolwater dat door 
buizen aan de achterkant van de PVT-panelen 
stroomt. Glycol wordt overigens gebruikt om 
bevriezing tegen te gaan.

Wanneer lucht-water warmtepompen zouden 
zijn gebruikt, had verder de factor geluid 
een rol gespeeld. De warmtepompen staan 
nu in de kelder en de PVT-panelen zijn stil. 
Een derde belangrijke reden om voor PVT te 
kiezen, is dat de panelen naast warmte ook 
elektriciteit opwekken en het gebouw een flinke 
stroombehoefte heeft.

De verschillende huurders in het voormalig 
NRC-gebouw betalen servicekosten inclusief 
stroom. Zo verdient de investering zich ook deels 
terug de komende jaren. Fons Burger liet weten 
dat hij bij dit project heel veel had gehad aan 
goede adviseurs, die de nieuwste technieken en 
(subsidie)regels kenden.

© Triple Solar
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Van NRC-gebouw 
naar multifunctioneel 
duurzaam complex

Het NRC-gebouw in Rotterdam werd in 1874 opgeleverd en deed ongeveer 100 jaar dienst als 
bedrijfspand van de krant. Inmiddels is het een multifunctioneel complex en vind je er horeca, 
kunstinstellingen en podia. Journalist, activistisch ondernemer en mede-eigenaar Fons Burger 
besloot in 2021 om het pand flink te verduurzamen. Tot dan toe maakte het pand gebruik van 
stadsverwarming. Dat betrof echter niet exclusief restwarmte maar ook warmte van verbranding 
van (geïmporteerd) afval. Daar wilde Burger (zoveel mogelijk) van af.



Milieuoverwegingen zijn absoluut een motivator 
voor de directie. Niettemin bieden zowel de 
kostenbesparing op de maandelijkse nota’s als 
de terugverdientijd ook een zeer belangrijke 
stimulans om de energievoorziening op deze 
manier te verzorgen.

Terugverdientijd
De investeringen bij het Omnium bedragen 
in totaal ruim anderhalf miljoen euro. Dat lijkt 

veel maar door de besparingen die de gehele 
installatie oplevert, zal het gehele bedrag in 
vier tot vijf jaar zijn terugverdiend. Daarna blijft 
het zwembad natuurlijk de financiële vruchten 
plukken van de investering.

Het complex in Goes dateert uit 1991. Bij 
gebouwen uit die tijd zie je deze oplossing nog 
bijna nergens in Nederland. In Zeeland zijn ze het 
eerste zwembad dat van het gas af gaat.

Energiezuinig zwemmen 
in Goes

De gasprijzen hebben invloed op particulieren maar uiteraard ook op de bedrijven in Nederland. 
Wat te denken van een zwembad. Niet alleen het water maar ook de hele ruimte moet flink worden 
verwarmd om gasten een aangenaam verblijf te bieden. De stijgende gasprijs dwingt sommige 
zwembaden dan ook tot het vragen van duurdere toegangsbewijzen aan bezoekers.
Overdekt zwembad Omnium in Goes zag een andere mogelijkheid en besloot gedecideerd volledig 
van het gas af te gaan! Ze laten maar liefst 1.300 zonnepanelen installeren die elektriciteit gaan 
opwekken voor twaalf warmtepompen.

De energieprijzen zullen voorlopig niet zakken. 
Daarom is het zaak voor zwembaden en 
sportcentra om zo snel mogelijk te verduurzamen: 
dubbelglas, isolatie, ledverlichting, zonnepanelen 
en warmtepompen. Ze zijn eigenlijk noodzakelijk 
als je klanten niet wil wegjagen met torenhoge 
entreeprijzen. In Goes klink het daarom: au revoir 
gasketels, bienvenue warmtepomp!
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Vereniging Warmtepompen is sinds 2016 dé brancheorganisatie voor leveranciers van 
warmtepompen in de woningbouw en utiliteit. Ze is ontstaan door samenvoeging van de 
voormalige Dutch Heat Pump Association (DHPA) en de VERAC (Vereniging van leveranciers van 
airconditioningapparatuur).

Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van Vereniging 
Warmtepompen is een bijdrage te leveren aan de 
energietransitie door middel van verduurzaming 
van alle gebouwen in Nederland. Dit doen wij 
samen met onze leden.

Leden van Vereniging Warmtepompen
Leden van Vereniging Warmtepompen 
zijn leveranciers op de Nederlandse 
markt: producenten en/of importeurs van 
warmtepompen. De leden zijn sterk betrokken 
bij de vereniging. De agenda van de vereniging 
wordt bepaald door de leden. Velen nemen actief 
deel aan een vakgroep of commissie. Dit máakt 
onze vereniging. Kijk voor onze ledenlijst op www.
warmte-pompen.nl/leden/ledenlijst.

Belangenbehartiger
Vereniging Warmtepompen behartigt op 
professionele wijze de belangen van de branche 
in het algemeen en van onze leden in het 
bijzonder. Onze leden zijn gerenommeerde 
fabrikanten en importeurs van warmtepompen 
voor de Nederlandse woning- en utiliteitsbouw, 
de agrarische sector en de procesindustrie. Bij de 
belangenbehartiging staan een gezonde markt 
en een verantwoorde groei van onze technieken 
centraal. We hebben een sleutelrol in de keten 

Marktontwikkelingen   
Een van de belangrijke functies van 
Vereniging Warmtepompen is het zorgen 
voor actueel marktinzicht. Wij monitoren de 
marktontwikkelingen op basis van maandelijkse 
verenigingsstatistieken. Deze kennis zetten 
wij in om de belangen van onze leden goed 
onderbouwd te kunnen behartigen.

Rekentool Warmtepomp-prestatie
De Rekentool Warmtepomp-prestatie helpt 
leveranciers en fabrikanten van warmtepompen 
bij het berekenen van de jaarprestatie (SCOP) van 
alle typen compressiewarmtepompen. Met de tool 
kan je veel tijd en geld besparen.

De rekentool is in eigen beheer ontwikkeld 
door Vereniging Warmtepompen, met 
ondersteuning van Van Wolferen Research 
en wordt volwaardig geaccepteerd als invoer 
voor de Kwaliteitsverklaringen t.b.v. verdere 

om goed beleid en goede marktcondities te 
bewerkstellingen.

Strategisch én praktisch
Onze leden ontmoeten elkaar onder andere 
binnen een aantal vakgroepen: Markt en Beleid, 
Lucht/Lucht, Lucht/Water, Water/Water, Water/
Lucht, Hybride, Ventilatielucht, Utiliteit en 
Grote Systemen. Wij zijn zowel (inter)nationaal 
strategisch als meer praktisch actief met o.a. het 
klimaatakkoord, de ISDE-subsidie, normeringen 
en certificeringen. Meer informatie over de 
vakgroepen, de doelstellingen en de dossiers die 
binnen de vakgroepen behandeld worden, vindt u 
op onze website www.warmte-pompen.nl.

Samenwerking
Door onder andere de energietransitie en het 
toenemende kwaliteitsbesef in de keten is onze 
(lobby)agenda goed gevuld. De uitdaging is om 
krachten te bundelen, samen te werken waar 
we een gemeenschappelijk belang hebben 
en maximale impact te genereren. We vormen 
daartoe allianties met partijen in de energie-, 
installatie-, bouw-, vastgoed- en milieusector. Vaak 
zijn wij initiatiefnemer van projecten en acties. 
De maximale impact realiseren we voor en vooral 
samen met onze leden.

Over Vereniging 
Warmtepompen

prestatieberekeningen voor ruimteverwarming, 
door het Bureau CRG. De Rekentool rekent 
vele combinaties van warmtevragen en 
afgiftetemperaturen door. Hetzelfde geldt voor 
wanneer de bron van de warmtepomp een mix is 
van buiten- en ventilatielucht. Bij afgiftesystemen 
die water gebruiken kan je eveneens meerdere 
temperaturen (stooklijnen) kiezen om door te 
rekenen. De rekenresultaten worden in een 
standaardtabel geplaatst gemaakt voor directe 
verwerking in de kwaliteitsverklaring. Daarbij 
vinden voorafgaand aan de berekeningen talloze 
controles plaats. Denk aan het scannen op 
typfouten bij de invoer van gegevens.

Voor leden is de Rekentool Warmtepomp-
prestatie gratis. Voor niet-leden is het reguliere 
tarief van een licentie € 2.500 per jaar. U kunt de 
tool bestellen via onze website. Daar vindt u ook 
de voorwaarden voor het gebruik van de tool.

Lid worden
Voor een lidmaatschap van Vereniging Warmtepompen 
kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek? Wij horen graag van u. U kunt ons 
bereiken via secretariaat@warmte-pompen.nl of 035 - 542 7526.

Voordelen lidmaatschap
Bent u leverancier (producent of importeur)warmtepompen, 
maar nog geen lid van de brancheorganisatie? Word dan óók lid van 
Vereniging Warmtepompen en profiteer o.a. van de volgende voordelen:

• directe invloed op de verenigingsagenda
• inspraak bij de lobby voor betere marktcondities voor uw bedrijf en gehele branche
• altijd direct op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen uw markt
• gratis Rekentool Warmtepomp Prestatie à € 2.500,-
• uitwisseling van kennis en informatie met collega’s
• toegang tot een waardevol netwerk binnen de branche
• mogelijkheid tot deelname aan diverse vakgroepen
• u krijgt jaarlijks gratis het Warmtepomp Trendrapport
• Eerlijke contributie naar bedrijfsgrootte
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Overname van teksten en artikelen
Alle rechten voorbehouden. Het copyright 
van deze uitgave, de artikelen, teksten 
en a¿eeldingen berust bij Vereniging 
Warmtepompen en Dutch New Energy Research. 
Overname hiervan is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming. U kunt hiervoor contact 
opnemen met communicatie@warmte-pompen.nl.

Extra exemplaren bestellen
Deze uitgave is gratis digitaal te downloaden via 
www.warmtepomptrendrapport.nl, als bijlage 
bij het Warmtepomp Trendrapport 2023. Tegen 
een vergoeding van € 10,- per stuk zijn gedrukte 
exemplaren te bestellen (inclusief verzendkosten). 
Gedrukte exemplaren kunt u opvragen bij het 
secretariaat van Vereniging Warmtepompen: 
secretariaat@warmte-pompen.nl.

Colofon
Deze uitgave is in opdracht van Vereniging Warmtepompen gemaakt door 
Dutch New Energy Research, als bijlage bij het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2023. 



Vereniging Warmtepompen, Gooimeer 4, 1411 DC Naarden,
www.warmte-pompen.nl, secretariaat@warmte-pompen.nl

Volg ons ook op LinkedIn: 
Vereniging Warmtepompen   




