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Van het gas af?

Waarom naar elektrisch verwarmen?



Warmtepomp: 
Een (het) alternatief voor een gasketel



Theorie

1.000m3 gas =
10.000 kWh

Verwarmen met elektriciteit en 
omgevingswarmte 
i.p.v. aardgas

Rendement: 400%



Warmtepompen
Omgeving als warmtebron: 
- lucht: - buitenlucht

- ventilatielucht
- bodem
- oppervlaktewater / wateropslag / 

warmtenet



Warmtepompen

Hoog rendement: 400% (cop=4):
- goede warmtebron
- voldoende capaciteit warmtepomp
- lage temperatuur verwarming
- lage temperatuur behoefte 



Warmtepompen

• lucht-lucht
• lucht-water: - buitenlucht

- ventilatielucht
• water(brine)-water: - bodemwisselaar

- (warm)water opslag
- zonnecollector (pvt)
- waternet



Warmtepompen



Tijd voor vragen.



Warmtepompen

Lucht-lucht Water-water

Lucht-water
warmtepompboiler



Lucht-lucht Warmtepompen

+
- Eenvoudige en beproefde techniek
- Relatief goedkoop
- Geen aanpassing CV-systeem

-
- Levert geen tapwater
- Buiten- en binnen-units niet altijd 

even fraai en soms luidruchtig
- Gaat bij strenge vorst elektrisch 

verwarmen
- Koudemiddel vaak schadelijk



Lucht-water Warmtepompen

+
- Eenvoudige en beproefde techniek
- Relatief goedkoop
- Levert ook tapwater (met boiler)

-
- Lage-temperatuur 

verwarmingssysteem nodig
- Boiler of buffervat nodig
- Buiten- en binnen-units niet altijd 

even fraai (+ lawaai)
- Gaat bij strenge vorst elektrisch 

verwarmen
- Koudemiddel vaak schadelijk



Water-water Warmtepompen

+
- Geen buiten-unit
- Mogelijkheid om passief te koelen
- Verwarmt ook bij strenge vorst
- Verschillende bronnen mogelijk 

(bijvoorbeeld PVT-panelen)

-
- Lage-temperatuur 

verwarmingssysteem nodig
- Vrijwel altijd bronboringen nodig
- Hogere kosten installatie
- Boiler of buffervat nodig
- Koudemiddel vaak schadelijk



Warmtepompen

Passief koelen met een water-water warmtepomp



Warmtepompen
Hybride toepassing: 
• HR-combiketel + lucht-water warmtepomp



Warmtepompboilers

+ 
- Maakt tapwater met 

hoog rendement
- Haalt warmte uit de 

woning
- Relatief goedkoop

-
- Boiler of buffervat nodig
- Haalt warmte uit de 

woning



Tijd voor vragen.



Warmtepompen
Van gas naar warmtepomp. Hoe doe ik dat?
• Warmtevraag terugbrengen

– Isoleren, isoleren, isoleren (en ventileren)

• Geschikt afgiftesysteem kiezen
– Vloerverwarming (wand kan ook)
– Lage temperatuur radiatoren

• Welk systeem kies ik?
– Lucht-water (of misschien PVT)
– Water-water
– Bodem-water



Warmtepompen
• Wat kost dat nou?

– Dit is een hele moeilijke vraag.
– Is niet voor iedereen hetzelfde.
– In hoeverre is mijn huis al geschikt?
– Wat heb ik er voor over?
– Hoe ver wil ik gaan?

Een algemeen antwoord:
Het is niet goedkoop; 
maar goedkoop is vaak duur.



Warmtepompen

Elektriciteitsverbruik goed geïsoleerde woning met 
balansventilatie met wtw:

- wp ruimteverwarming: 2000 kWh
- wp warm water maken: 1000 kWh
- balansventilatie: 600 kWh
- huishoudelijk: 3400 kWh

7000 kWh
= ca 23 zonnepanelen



Warmtepompen

Subsidie voor warmtepompen
- rvo.nl
- ISDE: investeringssubsidie duurzame energie
- ca. €2500, afhankelijk van vermogen
- gemeente Bergeijk en Bladel



Vragen?

“THINK GLOBAL, ACT LOCAL”

Door de coronamaatregelen zijn onze wekelijkse 
energieloketten helaas nog altijd gesloten.

Geen probleem echter. Hebt u achteraf nog vragen 
hier over of over andere onderwerpen.

Mail ze naar: energieloket@kempenenergie.nl



Dank voor uw aandacht

Gezocht: energiegidsen

“THINK GLOBAL, ACT LOCAL”
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