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Wie is wie?

Circulaire Economie

Fair Trade

Lokaal Duurzaam

Energie Bedrijf Energiebesparing  & 

Duurzame Energie Opwekking

Subsidie

Opdrachten

Bewoners 

Stichtse Vecht



Wat doen we?

Energiebesparing 

& duurzame 

Energieproductie

Energie-

ambassadeurs

Bestuurders

Projectleden

Leden

o Adviesgesprekken aan huis 

o Informatie via bijeenkomsten 

en media

o Gezamenlijke inkoopacties & 

selectie bedrijven

o Zonne installaties opstarten & 

beheren

Zonnepanelen afnemen in    

zonne installaties 

Subsidie & Opdrachten

Bewoners 

Stichtse Vecht



Energiebesparing & duurzame

energieproductie

Wat is uw ambitie voor uw huis?



Wat is uw ambitie?



Waar te beginnen in uw woning?



de warmtepomp

Het verwarming systeem van de toekomst

Versie 4.4-18



1. Warmtepomp: waarom? 

Wat is het alternatief voor verwarmen met gas:

o warmte netten (stadsverwarming): 

alleen voor stedelijk gebied én géén leverancier keuze

o hout / biomassa: 

lokaal met pellet-, speksteen-, tegel- en leemkachel

o elektrisch verwarmen: 

o elektrische kachels of panelen voor ruimte verwarming = 1:1

o infrarood panelen voor directe stralingswarmte = 1:1 

o warmtepomp, = 1:4 (1 kw. elektra = 4 kw. warmte in Cv. water)



2. De warmtepomp

de warmtepomp haalt warmte uit lucht, water of bodem en 

verwarmt het huis en tapwater

is nu al in elk huis aanwezig !



2. De warmtepomp

Voordelen warmtepomp:

o gebruikt de “gratis” beschikbare warmte van binnen- of buiten 

lucht ( = zonne-energie !)  of  aardwarmte

o zéér hoog rendement tot 400%  (elektrische kachels max. 100%)

o alternatief voor of naast de gasgestookte HR-combiketel 

o bespaart op het gasverbruik

o maakt van het gas af mogelijk 

o reduceert CO2 uitstoot, soms tot vrijwel nul                   

bij gebruik van voldoende groene (zonne- of wind ) stroom

o gunstige invloed Energie-label / de waarde van uw huis !



2. De warmtepomp

Nadelen warmtepomp: ( is een héél kleine Cv. ketel) ( 5kw. ipv. 25 kw.)

o systeem is complexer en moet goed doorgerekend worden 

o kan altijd goed ingezet worden als:

➢ uw huis redelijk - vanaf 1990 gebouwd                                      

met Hr++ glas -

tot goed is geïsoleerd vanaf 2005- én

➢ er Lage Temperatuur Verwarming (LTV) wordt toegepast
(dit is NIET van toepassing voor de Ventilatie warmtepomp !!!) 

o is traag, moet dag én nacht aan staan (ev. lokaal bij verwarmen)

o ( buitenlucht warmtepomp kan enig lawaai maken, plaatsen kan lastig zijn, 

buiten unit kan als lelijk ervaren worden )



3. Welke eisen aan de woning 

o welke eisen aan de woning: 

o Ventilatie warmtepomp  MV. aanwezig zijn bouwjaar > 1975

o Hybride systeem naast CV ketel   Rc 2,5         bouwjaar > 1990 

o Volledige Warmtepomp systeem Rc 4,5         bouwjaar > 2005 

o welke eisen aan het verwarming systeem:

o Lage Temperatuur Verwarming = LTW max. 45°C aanvoer water

o dus vloer of wandverwarming of speciale LTW. radiatoren

o extra warmte voor avonden en weekends door bijplaatsen van 

extra LTW radiatoren of infrarood panelen



3. Welke eisen aan de woning 

de isolatie waarde van de Thermische buitenschil van de woning



4. Maar wat is uw woonsituatie?

Welk type warmtepomp past bij uw huis? 

4.1 Uw huis heeft mechanische ventilatie (box)

4.2 Uw huis is redelijk goed geïsoleerd  ( Rc. ≥ 2,5 )

4.3 Uw huis is goed tot zéér goed geïsoleerd ( Rc. ≥ 4,5)

4.4 Conclusie - welke WP past bij uw huis 

4.5 Wat als uw huis niet voldoende geïsoleerd is ?

4.6 Tips voor installeren van een warmtepomp



4.1 Uw huis heeft mechanische ventilatie

Alle huizen vanaf 1975 hebben een mechanische ventilatie (MV) 

box die:

o 24 uur per dag lucht van 20°C naar buiten blaast 

o onmisbaar is voor een gezond binnenklimaat

o onnodig veel elektriciteit gebruikt (oude modellen) 



4.1 Uw huis heeft mechanische ventilatie

Overweeg ventilatielucht warmtepomp + HR-ketel

o als vervanging voor de huidige mechanische ventilatie box 

o bij renovatie als mechanische ventilatie wordt toegepast



4.1 Uw huis heeft mechanische ventilatie

Ventilatielucht warmtepomp + HR-ketel

Kenmerken:

o haalt warmte uit de ventilatie lucht (voordat die naar buiten gaat) en 

levert die door aan het CV-systeem

o verwarmt samen met de HR-ketel

o vervangt de mechanische ventilatie box 

Voorwaarden voor rendabele inzet:

o uw huis heeft al / of krijgt mechanische ventilatie

o er hoeft géén LTW verwarming aanwezig te zijn omdat de warmte 

via de bestaande radiatoren wordt afgegeven 



4.2 Uw huis is redelijk goed geïsoleerd

Overweeg: 

Ventilatielucht warmtepomp + HR-ketel (4.1)

of

Buitenlucht warmtepomp + HR-ketel (4.2)



4.2 Uw huis is redelijk goed geïsoleerd

Buitenlucht warmtepomp + HR-ketel.

Kenmerken:

o haalt warmte uit buitenlucht met een buitenunit

o verwarmt samen met de bestaande HR-ketel

o kan de woning verwarmen tot ca 5°C buitentemperatuur 
(85% van de stooktijd) 

o bij nog kouder weer springt de HR-ketel bij

Voorwaarden voor rendabele inzet:

o uw huis is redelijk goed geïsoleerd ( jaren ‘90 gebouwd ) én

o er is Lage Temperatuur Verwarming ( LTV ) aanwezig



LTV vloer & wand

Lage Temperatuur Verwarming voorbeelden 



Lage Temperatuur Verwarming voorbeelden

LTV (design) radiatoren



4.3 Uw huis is goed geïsoleerd

Overweeg: 

de zelfstandige warmtepomp voor verwarming + tapwater



4.3 Uw huis is goed geïsoleerd

de warmtebron kan bestaan uit: 

o buitenlucht,

o oppervlakte water,

o gesloten bron in diepe grondlagen ( 30 tot 150 m diep) 

de zelfstandige warmtepomp inzetten voor verwarming



4.3 Uw huis is goed geïsoleerd

Alleen de zelfstandige warmtepomp inzetten  

Kenmerken:

o vervangt de bestaande HR-ketel volledig

o haalt warmte uit buitenlucht, oppervlaktewater of bodem

o maakt “van-het-gas” af mogelijk mits er ook elektrisch wordt gekookt

o buitenlucht WP kan de woning verwarmen tot ca – 10°C 

o wordt het buiten nog kouder, dan lokaal bijverwarmen

o om het comfortabel te houden: soms ongemak van bijverwarmen

Voorwaarden voor rendabele inzet:

o uw huis is goed geïsoleerd én Lage Temperatuur Verwarming is 

toegepast



4.4. Conclusie –

welke WP past bij uw huis

Uw huis heeft een mechanische ventilatie box: 

overweeg: ventilatielucht warmtepomp + HR-ketel

Uw huis is van na 1980 of redelijk goed geïsoleerd (LTV +Rc 2,5)

overweeg: - ventilatielucht warmtepomp + HR-ketel

of      - buitenlucht warmtepomp + HR-ketel

Uw huis is van ná 2005 en is goed geïsoleerd (LTV + Rc 5,0):     

overweeg dan de zelfstandige warmtepomp 



4.5  Wat als de woning niet

voldoende geïsoleerd is !

uw woning voldoet NIET aan de genoemde minimale eisen ?

soms zijn er WEL mogelijkheden als:

o het vooral om de Begane grond gaat en er LTV aanwezig is

o er lokaal bij-verwarmd kan worden ( infrarood, Airco )

o een zeer goed Energie Advies gemaakt wordt ( maatwerk)

o er evt. meer (extra) zonnepanelen geplaats kunnen worden

o of anders lokaal wel voldoende échte groene stoom aangekocht kan 

worden  ( postcode roos, wind-aandelen)

o soms aanvullende maatregelen genomen worden ( Hr++ of Triple glas)

Wel zal dit tot een nóg hoger stroom verbruik leiden!  ≥ 10.000 kWh.

( 3 á 4 x het huidige verbruik en is de besparing op Co2 aanzienlijk lager,

en is dit nog wel verantwoord voor het huidige elektra net !!!! )



Als uw woning NIET 

aan de vorige voorbeelden voldoet en u

overweegt toch om een warmtepomp toe te passen,

laat dan ALTIJD een maatwerk Energie Advies maken !
er wordt dan een goede Co2 vergelijking gemaakt én 

voorkomt teleurstellingen !

Onze gespecialiseerde warmtepomp adviseur

Ben van Huisstede via ben@klimaatraad.nl kan dat uitstekend voor 

u verzorgen. 

4.5  Wat als de woning niet

voldoende geïsoleerd is !

mailto:ben@klimaatraad.nl


5. Voorbeeld situaties,  woning 1

 bouwjaar : 1963

 dubbel glas : 1980

 muur isolatie : nee

 MV : nee

 LTV : nee

 gem. Rc : 0.5

 gasverbruik : 1600 m3

 Co2 uitstoot : 2848 kg/jr

 Ventilatielucht WP  

 Buitenlucht WP

 Alleen WP



5. Voorbeeld situaties,  woning 1

verbouwd 2018

 bouwjaar : 1963

 dubbel glas : HR++

 muur isolatie: spouwvulling

 MV : Vent. Wp

 LTV : ja, vloer 

 gem. Rc : 2.5

 gasverbruik : ca 800 m3

 Co2 uitstoot : 1424 kg/jr

 Co2 besparing : 1424 kg/jr

 Ventilatielucht WP  

 Buitenlucht WP

 Alleen WP



Informatie 

 Handige apps / websites

◼ Milieucentraal www.milieucentraal.nl

◼ Rijksoverheid www.energiebesparendoejenu.nl

◼ Duurzaamthuis www.duurzaamthuis.nl

◼ SlimmemeterPortal www.slimmemeterportal.nl

◼ Mindergas www.mindergas.nl

◼ Energieverbruik www.energieverbruiksmanager.nl

http://www.milieucentraal.nl/
http://www.energiebesparendoejenu.nl
http://www.duurzaamthuis.nl
http://www.slimmemeterportal.nl/
http://www.mindergas.nl/
http://www.energieverbruiksmanager.nl/


Vragen en afsluiting


