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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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• Mits warmtepomp 
gevoed wordt door 
fossielvrij opgewekte 
elektriciteit!



Omgeving als warmtebron

• Buitenlucht
• Bodem

• Varianten: ventilatielucht, oppervlaktewater, wateropslag, 
warmtenet, PVT-zonnepanelen.
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Warmtepomp is efficiënt
• Verwarmen met elektriciteit en 

omgevingswarmte i.p.v. aardgas
• Elektrisch verwarmen

– Om 1.000 m3 gas te vervangen is 
9.000 kWh stroom nodig

– Rendement: 100%, COP = 1
• Verwarmen met warmtepomp

– Om 1.000 m3 gas te vervangen is 
2.250 kWh stroom nodig, de rest 
komt uit de natuurlijke bron

– Rendement: 400%, COP = 4.
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En in €’s uitgedrukt?
• Prijzen 2021

– Prijs gas: € 0,80 per m3

– Prijs elektriciteit: € 0,20 per kWh

• Gasverwarming (1.000 m3):
– € 800

• Elektrisch verwarmen (COP = 1; 9.000 kWh)
– € 1.800

• Warmtepomp verwarmen (COP = 4; 2.250 kWh)
– € 450
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Veel duurder

Stuk 
goedkoper



En in €’s uitgedrukt?
• Prijzen 2022

– Prijs gas: € 2,50 per m3

– Prijs elektriciteit: € 0,75 per kWh

• Gasverwarming (1.000 m3):
– € 2.500

• Elektrisch verwarmen (COP = 1; 9.000 kWh)
– € 6.750

• Warmtepomp verwarmen (COP = 4; 2.250 kWh)
– € 1.700
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Veel duurder

Stuk 
goedkoper



Werking van warmtepomp

• Hoog rendement, tot 600% (COP = 6), indien:
– Warmtebron stabiel hoge temperatuur kan geven
– Warmtepomp voldoende groot is (voldoende vermogen)
– Afgiftesysteem zo koel mogelijk z’n werk kan doen
– Isolatie van gebouw optimaal is.

Taanvoer = 10oC
Tretour =   5oC

Taanvoer = 30oC
Tretour = 25oC
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Warmtepompen: drie principes
• lucht-lucht (“omgekeerde airco”)
• lucht-water (met buitenunit)
• Water-water (met bodemwisselaar)

• En varianten
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Tijd voor vragen.
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Warmtepompen: vier systemen
Lucht-lucht Water-water

Lucht-water Hybride systeem
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Water-water Warmtepompen

Pluspunten
• Geen buitenunit
• Zuinigste systeem
• Gratis koeling in de zomer
• Levert ook tapwater (via losse of 

ingebouwde boiler)
• Ook alternatieve bronnen 

mogelijk (bijvoorbeeld PVT-
panelen)

Minpunten
• Vloerverwarming of ander lage-

temperatuur-
verwarmingssysteem nodig

• Dure bronboringen nodig 
(meestal).

12



Lucht-water Warmtepompen

Pluspunten
• Geen bron(boringen) nodig
• Levert ook tapwater (losse of 

ingebouwde boiler)

Minpunten
• Vloerverwarming of ander lage-

temperatuur-
verwarmingssysteem nodig

• Buitenunit niet fraai
• Ventilatorgeruis buitenunit 

(suskast nodig?)
• Hoger stroomverbruik bij 

(strenge) vorst
• Koeling in zomer vraagt stroom.
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Lucht-lucht Warmtepompen

Pluspunten
• Eenvoudige en beproefde 

techniek
• Lagere investering
• Geen radiatoren nodig

Minpunten
• Geen centrale verwarming: per 

ruimte een binnenunit nodig
• Let op tocht en geluid
• Buiten/binnenunits niet fraai
• Hoger stroomverbruik bij 

(strenge) vorst
• Koeling in zomer vraagt stroom
• Levert geen tapwater.
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Hybride warmtepompsysteem:
half gas half stroom
Pluspunten
• Direct toepasbaar in meeste bestaande 

situaties.
• Warmtepomp voor herfst, lente.
• Naarmate je je huis beter isoleert gaat het 

systeem steeds beter werken.
• Beperkte investering in vergelijking met 

volledige warmtepomp.

Minpunten
• Nog CV-ketel nodig voor hartje winter.
• Buitenunit nodig, als bij lucht-water-

verwarming.
• Op termijn nieuwe investering in warmtepomp 

nodig om van het gas af te komen.
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Hybride warmtepompsysteem:
Full electric ready
Pluspunten
• Naarmate je je huis beter isoleert wordt de CV-

ketel overbodig .
• Met alleen een boilervat erbij kun je helemaal 

van het gas af.

Minpunten
• De investering is groter in vergelijking met een 

kleinere hybride warmtepomp.
• De buitenunit is groter.
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Varianten

Warmtepompboiler
Ventilatiewarmtepomp
PVT (Photo-Voltaïsch+Thermisch)
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Tijd voor vragen.
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Van gas naar warmtepomp. Hoe?
• Warmtevraag terugbrengen

– Isoleren, isoleren, isoleren (en ventileren)
• Afgiftesysteem aanpassen (behalve lucht-lucht)

– Vloerverwarming (wand kan ook)
– Lage-temperatuurradiatoren

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

• Of tussenstap: hybride warmtepomp
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Nieuwe systemen voor warmtepompen
• Hoge-temperatuur warmtepomp

– Werkt met bestaande radiatoren
– Ten koste van hoger stroomverbruik
– Nieuwe koudemiddelen

• Propaan (geen broeikasgas!)
• CO2
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Aanschafkosten warmtepomp

Bron: MilieuCentraal.nl

Volledige 
warmtepomp Prijs Subsidie

Warmtepomp 
lucht, 8 kW € 10.000 € 3.000

Warmtepomp 
bodem, 8 kW

€ 26.000 € 4.500

(exclusief eigen zonnepanelen)
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Opbrengst lucht warmtepomp

Bron: MilieuCentraal.nl
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Apparaat

Energieverbruik 
per jaar voor 
verwarming en 
warm water (m3 
en kWh)

Kosten per jaar bij 3 
euro/m3 en 0,70 
euro/kWh

Kosten per jaar bij 
1,20 euro/m3 en 0,22 
euro/kWh

Hr-ketel 1.000 m3 gas + 
180 kWh stroom € 3.100 € 1.200

Vastrecht gasaansluiting € 260 € 260

Lucht-water warmtepomp 3.300 kWh € 2.300 € 700

Je bespaart per jaar € 1.060
€ 3.100*

€ 760
€ 1.200*

* Met ongeveer 9 eigen 
zonnepanelen



Opbrengst bodem warmtepomp

Bron: MilieuCentraal.nl
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Apparaat

Energieverbruik 
per jaar voor 
verwarming en 
warm water (m3 
en kWh)

Kosten per jaar bij 3 
euro/m3 en 0,70 
euro/kWh

Kosten per jaar bij 
1,20 euro/m3 en 0,22 
euro/kWh

Hr-ketel 1.000 m3 gas + 
180 kWh stroom € 3.100 € 1.200

Vastrecht gasaansluiting € 260 € 260

Bodem warmtepomp 2.500 kWh € 1.800 € 550

Je bespaart per jaar € 1.560
€ 3.100*

€ 910
€ 1.200*

* Met ongeveer 7 eigen 
zonnepanelen



Aanschafkosten hybride warmtepomp

Bron: MilieuCentraal.nl

Hybride 
warmtepomp Prijs Subsidie

4 kW zonder nieuwe 
CV-ketel

€ 5.000 € 2.500

4 kW met nieuwe CV-
ketel

€ 7.000 € 2.500

(exclusief eigen zonnepanelen)
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Opbrengst hybride warmtepomp

Bron: MilieuCentraal.nl * Met ongeveer 5 eigen zonnepanelen
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Apparaat

Energieverbruik 
per jaar voor 
verwarming en 
warm water

Energiekosten per 
jaar bij 3 euro/m3 en 
0,70 euro/kWh

Energiekosten per 
jaar bij 1,20 
euro/m3 en 0,22 
euro/kWh

Hr-ketel 1.500 m3 gas € 4.400 € 1.750

Warmtepomp 4 kW 
met hr-ketel

1.700 kWh stroom 
+ 700 m3 gas € 3.300 € 1.200

Je bespaart per jaar € 1.100
€ 2.300*

€ 550
€ 910*



Warmtepompen met zonnepanelen
• Elektriciteitsverbruik van goed geïsoleerde woning 

met balansventilatie plus warmteterugwinning:
– Warmtepomp verwarming: 2.000 kWh
– Warmtepomp warm water: 1.000 kWh
– Balansventilatiesysteem: 600 kWh
– Rest van huis 3.400 kWh
– TOTAAL VERBRUIK 7.000 kWh

• Benodigd: ca. 20 zonnepanelen

• ENERGIENEUTRAAL!
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Subsidies voor warmtepompen
• ISDE: investeringssubsidie duurzame energie, 

verstrekt via RVO
– Afhankelijk van type en vermogen

Let op apparatenlijst!
• Gemeente Bladel en Bergeijk

– Bladel: maximaal € 500
– Bergeijk: maximaal € 1.000
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Einde
Tijd voor vragen

Energieloket@kempenenergie.nl
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