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Van het gas af?

Waarom naar elektrisch verwarmen?

Afbeelding: Deltares
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Warmtepomp: 
Een (het) alternatief voor een gasketel
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Theorie

100% (COP=1)
1.000m3 gas = 9.000 kWh

400% (COP=4)
1.000m3 gas = 2.250 kWh

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

Rendement: 400%
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Theorie (2021)

100% (COP=1)
1.000m3 gas = 9.000 kWh
€1.000 €2.250

400% (COP=4)
1.000m3 gas = 2.250 kWh
€1.000 € 560

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

Rendement: 400%
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Theorie (2022)

100% (COP=1)
1.000m3 gas = 9.000 kWh
€2.000 €4.500

400% (COP=4)
1.000m3 gas = 2.250 kWh
€2.000 € 1.125

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

Rendement: 400%
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Warmtepompen
Omgeving als warmtebron: 
- lucht: - buitenlucht

- ventilatielucht
- bodem
- oppervlaktewater / wateropslag / 

warmtenet / PVT-panelen
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Warmtepompen

Hoog rendement, 300-600% (COP = 3 - 6), als:
- goede warmtebron
- voldoende capaciteit warmtepomp
- lage-temperatuurverwarming
- goede isolatie

Taanvoer = 10oC
Tretour =   5oC

Taanvoer = 30oC
Tretour = 25oC
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Warmtepompen

• lucht-lucht
• lucht-water: - buitenlucht

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

- (warm)water opslag
- zonnecollector (pvt)
- warmtenet
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Tijd voor vragen.
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Warmtepompen

Lucht-lucht Water-water

Lucht-water Hybride systeem
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Lucht-lucht Warmtepompen

Pluspunten
- Eenvoudige en beproefde techniek
- Goedkoop
- Geen radiatoren o.i.d. nodig

Minpunten
- Levert geen tapwater
- Buiten- en binnenunits niet altijd 

even fraai
- Let op tocht en geluid
- Heeft bij (strenge) vorst een hoger 

stroomverbruik dan een water-
water warmtepomp

- Per ruimte een binnenunit nodig 
(het is geen CV)
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Lucht-water Warmtepompen

Pluspunten
- Geen bron(boringen) nodig
- Levert ook tapwater 

(via losse of ingebouwde boiler)

Minpunten
- Lage-temperatuur-

verwarmingssysteem nodig
- Buitenunit niet altijd even fraai
- Ventilatorgeruis (suskast nodig?)
- Heeft bij (strenge) vorst een hoger 

stroomverbruik dan een water-
water warmtepomp
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Water-water Warmtepompen

Pluspunten
- Geen buitenunit
- Gratis koeling mogelijk
- Zuinigste systeem
- Levert ook tapwater 

(via losse of ingebouwde boiler)
- Verschillende bronnen mogelijk 

(bijvoorbeeld PVT-panelen)

Minpunten
- Lage-temperatuur-

verwarmingssysteem nodig
- Vrijwel altijd dure bronboringen 

nodig
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Warmtepompen

“Gratis” koelen met een water-water warmtepomp
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Hybride Warmtepompsysteem

Pluspunten
- Vaak direct toepasbaar in 

bestaande situaties
- Verwarming door warmtepomp 

zolang het CV-water niet te heet 
hoeft te worden (herfst, lente)

- Naarmate je je huis beter 
isoleert gaat het systeem steeds 
beter werken

- Beperkte investering in vergelijking 
met volledige warmtepomp

Minpunten
- Buitenunit nodig
- Systeem schakelt naar gasketel als 

CV-water heet moet worden 
(winter en voor warmwater)
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Warmtepompen
Hybride toepassing: 
• HR-combiketel + lucht-water warmtepomp
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Hybride warmtepomp

Veel nuttige informatie, goede tips en 
testresultaten:

https://www.consumentenbond.nl/warmtepomp/beste-warmtepomp

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-
koelen/hybride-warmtepomp/
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https://www.consumentenbond.nl/warmtepomp/beste-warmtepomp
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/hybride-warmtepomp/


Warmtepompboilers

Pluspunten
- Maakt tapwater met    

hoog rendement
- Kan warmte uit de 

ventilatielucht halen 
(ventilatiewarmtepomp)

- Relatief goedkoop systeem

Minpunten
- Boilervat nodig
- Haalt warmte uit de 

woning (dit is geen 
minpunt als de warmte uit 
ventilatielucht gehaald 
wordt)

20



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

– Isoleren, isoleren, isoleren (en ventileren)

• Welk systeem kies ik?
– Lucht-lucht
– Lucht-water
– Bodem-water

• Afgiftesysteem aanpassen (behalve lucht-lucht)

– Vloerverwarming (wand kan ook)
– Lage-temperatuurradiatoren
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Warmtepompen
Nieuwe systemen
• Hoge-temperatuur warmtepomp

– Werkt met bestaande radiatoren
– Ten koste van wat hoger stroomverbruik

• (COP = ca. 3)

• Aangekondigd door Feenstra/Vattenfall
• Idem door Nibe
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Warmtepompen

Bron: MilieuCentraal.nl

• Wat kost dat nou?
Volledige 
warmtepomp Prijs Subsidie

Warmtepomp lucht,
3 tot 12 kW

€ 6.500 tot € 
14.000

€ 1.950 tot 
€ 3.750

Warmtepomp bodem, 
4 tot 16 kW

€ 8.500 tot € 
19.500

€ 3.750 tot 
€ 5.100

(exclusief eigen zonnepanelen)
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Warmtepompen

Bron: MilieuCentraal.nl, 
prijzen 2021

• Wat levert het op?

Apparaat

Energieverbruik 
per jaar voor 
verwarming en 
warm water

Kosten 
energieverbruik 
per jaar

Je bespaart elk 
jaar

hr-ketel 1.000 m3 gas
€ 1.000 (+ € 260 
voor je 
gasaansluiting)

-

Warmtepomp 
lucht 2.800 kWh € 600*

€ 400 (+ € 260 
omdat je 
gasaansluiting 
weg kan)

Warmtepomp 
bodem 2.100 kWh € 450*

€ 550 (+ € 260 
omdat je 
gasaansluiting 
weg kan)

* Of nul met eigen zonnepanelen
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Warmtepompen

Bron: MilieuCentraal.nl, 
prijzen 2022

• Wat levert het op?

Apparaat

Energieverbruik 
per jaar voor 
verwarming en 
warm water

Kosten 
energieverbruik 
per jaar

Je bespaart elk 
jaar

hr-ketel 1.000 m3 gas
€ 2.000 (+ € 260 
voor je 
gasaansluiting)

-

Warmtepomp 
lucht 2.800 kWh € 1.200*

€ 800 (+ € 260 
omdat je 
gasaansluiting 
weg kan)

Warmtepomp 
bodem 2.100 kWh € 900*

€ 1.100 (+ € 260 
omdat je 
gasaansluiting 
weg kan)

* Of nul met eigen zonnepanelen
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Warmtepompen
• Met zonnepanelen

Elektriciteitsverbruik goed geïsoleerde woning met 
balansventilatie met wtw:

- wp ruimteverwarming: 2.000 kWh
- wp warm water maken: 1.000 kWh
- balansventilatie: 600 kWh
- huishoudelijk: 3.400 kWh

7.000 kWh

= ca 20 zonnepanelen
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Warmtepompen

Subsidie voor warmtepompen
- ISDE: investeringssubsidie duurzame energie

(via RVO)
- €1.950 - €5.100, afhankelijk van type en vermogen
- Gemeente Bergeijk (max. €1.000) en Bladel 
(max. €500)
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Vragen?
Voor als er later iets opkomt:

energieloket@kempenenergie.nl

“THINK GLOBAL, ACT LOCAL”



Dank voor uw aandacht

Gezocht: energiegidsen

“THINK GLOBAL, ACT LOCAL”
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