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Uitleg Webinar spelregels
u 1. Microfoon deelnemers uit tijdens presentaties.

u 2. Vragen stellen bij voorkeur via de chat (gesprek weergeven), 
worden beantwoord door host op het eind van de presentatie.

u 3. Onderbreken, klik op handje voordat je het woord krijgt.

u 4. We maken ook een opname van deze webinar. Indien u niet in 
beeld wenst te komen (AVG) dan graag uw camera uitzetten.

u 5. Het Media volume gebruiken voor het geluid bij de videos. 

HandjeHandje Chat ChatMicr. Micr. 2



Agenda:

u Even voorstellen

u Presentatie Warmtepomp (met pauze)

u Tijd om vragen te beantwoorden

u Afronden



Even voorstellen
Veldhoven Duurzaam, wie zijn dat?

v We zijn een groep enthousiaste Veldhovense vrijwilligers die kennis 
verzamelen over alles wat met energie te maken heeft in en rond de woning.

v Deze kennis willen we met u delen
v We zijn vrijwilligers, we doen dit niet voor geld, we doen dit omdat we 

duurzaamheid belangrijk vinden.

u Presentator: Piet Arkesteijn

u Hosts: Cas Kemper, Piet van den Hurk

u Techniek: Steven Steen



De warmtepomp



Wat is eigenlijk het voordeel van een 
warmtepomp?

u Om elektrisch dezelfde hoeveelheid warmte te leveren als 
1m3 gas heb je 10kWh nodig

u Om die 10kWh te leveren heeft een warmtepomp zo’n 2,5 
kWh nodig.



Woning geschikt voor (hybride) warmtepomp?

Een warmtepomp is 
een lage temperatuur 
systeem. De meeste 
woningen gebruiken 
een hoge temperatuur 
systeem. Voordat je 
overstapt kunnen 
aanpassingen nodig 
zijn.



Waar gaan we het over hebben?
u Eisen voor het gebruik van een warmtepomp in het algemeen

u Werking van de warmtepomp

u Gebruikte technieken

u Welke soorten zijn er?

u Wat is COP en waarom is dit zo belangrijk?

u Koudemiddelen en het broeikaseffect

u Boilers en buffers

u Zijn er adviezen te geven?

u Verdient een warmtepomp zich terug?

u Ontwikkelingen

Pauze

u Wat meer over COP

u De stooklijn

u Waarom een bodem-water warmtepomp op termijn voordeliger is dan een lucht-
water uitvoering



Eisen voor het gebruik van een 
warmtepomp in het algemeen

u Een warmtepomp presteert het best (een hoge COP) bij verwarmen met een 
lage temperatuur (25/35/45 graden).

u Vloerverwarming is een vorm van lage temperatuurverwarming (LTV)

u Werkt het best bij een constante temperatuur dag en nacht

u Verder bestaan er lage temperatuur radiatoren (LTV), die ook bij een lage 
watertemperatuur voldoende warmte afgeven

u Test met je bestaande radiatoren of je je huis warm krijgt

u Om met een lage temperatuur te verwarmen moet het huis kierdicht en goed 
geïsoleerd zijn. Huizen gebouwd vanaf 2015 zijn behoorlijk goed geïsoleerd. 
Huizen gebouwd voor die tijd, moeten in het algemeen eerst (beter) 
geïsoleerd worden; dak, muren, vloer en ramen. (Rc waarde > 2,5)



Hoe werkt een warmtepomp?

u Filmpje

u https://youtu.be/XX3qUXIwjXI

https://youtu.be/XX3qUXIwjXI




Werking van de warmtepomp



Werking van de warmtepomp
u Een koelkast is in feite ook een warmtepomp; producten in de koelkast geven 

warmte af die buiten de koelkast wordt afgevoerd

u Afhankelijk van het type levert een warmtepomp

u Warm water voor verwarming met een temperatuur van 25 tot 45 graden afhankelijk van 
een aantal factoren

u Warm tapwater met een temperatuur van zo’n 55 graden

u In een warmtepomp zit een vloeistof (koudemiddel) die verdampt bij een relatief 
lage temperatuur en die circuleert door de volgende onderdelen

u In de verdamper verwarmt het water of de lucht uit de bron het koudemiddel waardoor 
deze overgaat in gasvorm.

u De compressor perst het gas samen, waardoor de temperatuur en de druk van het gas 
sterk stijgen. Hiervoor gebruikt de compressor elektriciteit.

u In de condensor wordt de warmte afgegeven aan het verwarmingssysteem of aan het 
tapwater. Bij de overgang van gas naar vloeistof komt extra warmte vrij.

u Het expansieventiel leidt de nog onder druk staande vloeistof terug naar de verdamper.



Gebruikte technieken

Aan/uit Modulerend

Aantal starts/stops 150.000 150.000

Aantal draaiuren 60.000 100.000

Gedrag Loopt kort Loopt lang

Toepassing Bodem/water Lucht/lucht, 
lucht/water en 
bodem/water

Vermogen Vol Past het aan de vraag 
aan

Watertemperatuur De watertemperatuur 
schommelt om een 
gemiddelde

Houdt het water op 
een constante 
temperatuur



Aan/uit en modulerende warmtepomp

Aan/uit 
gedrag

Een 
modulerende 
warmtepomp 

volgt deze 
lijn



Welke soorten zijn er?

u De lucht/lucht warmtepomp (airco)

u De lucht/water warmtepomp

u All-electric

u Hybride

u De bodem/water warmtepomp

u Met een verticale gesloten bron

u Met een horizontale gesloten bron

u De water/water warmtepomp

u Gesloten bron

u Open bron

u WKO installatie (Warmte Koude Opslag)



De lucht/lucht warmtepomp (airco)

u Deze warmtepomp kennen we ook als airconditioning

u Deze warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht 
en levert de warmte in huis af

u Deze configuratie levert geen warm tapwater; hiervoor 
is een aparte voorziening nodig

u Deze vorm is geschikt voor (tijdelijke) 
ruimteverwarming

u De warmtepomp bestaat uit een binnen- en een 
buitenunit

u Dit apparaat kan in de zomer ook zorgen voor koeling / 
ontvochtigen

u Erg snel warm (ook snel koud als je hem uitzet)

u Denk aan luchtverplaatsing en geluid



De lucht/water warmtepomp

u Deze warmtepomp onttrekt warmte aan de 
buitenlucht en levert de warmte in huis af

u Deze configuratie kan ook warm tapwater 
produceren

u De warmtepomp bestaat uit een binnen- en 
een buitenunit als split-unit en ook als 
monoblock

u Levert warmte via vloerverwarming en 
radiatoren

u Dit apparaat kan in de zomer ook zorgen voor 
koeling; aandacht voor condensvorming

u Let wel: een buitenunit produceert geluid



Het verschil tussen een monoblock en een split-unit



De hybride warmtepomp

u Dit is een combinatie van een nieuwe of bestaande 
gasketel en een lucht/water warmtepomp

u Warmte voor verwarming van het huis wordt 
voornamelijk geleverd door de warmtepomp.

u Tapwater wordt efficiënter geproduceerd door de 
gasketel vanwege de vereiste hoge temperatuur

u Alleen als de warmtepomp niet meer op efficiënte 
wijze warmte kan leveren vult de gasketel aan en 
neemt de gasketel het (geleidelijk) over.
u Dit gebeurt als het koud wordt en is afhankelijk van de 

gas en elektra prijzen.

u Het warmtepompgedeelte bestaat uit een binnen- en 
een buitenunit

u ‘s Zomers kan de warmtepomp ook voor koeling 
zorgen; aandacht voor condensvorming

u Besparing van gas is zo’n 60% of hoger



Voorbeeld van een hybride systeem

Binnen-unit 
warmtepomp

Gasketel Buiten-unit 
warmtepomp

Bij nieuwe systemen kunnen de gasketel en de binnen-unit van de warmtepomp  
geïntegreerd zijn



Bodem/water warmtepomp – verticaal en horizontaal



De bodem/water warmtepomp - verticaal
u Deze warmtepomp produceert warm water voor verwarming van het huis 

en warm tapwater

u De warmtepomp staat binnen

u In de zomer levert deze vorm ook passieve koeling. Hierdoor voorkom je 
bevriezing van de ondergrond en sla je warmte op voor gebruik in de 
winter. Let op condensvorming.

u Het gaat om een gesloten bron.

u De leidingen zijn gevuld met brine (water met antivries) om te 
voorkomen dat de vloeistof bij sterke warmte-onttrekking bevriest.

u Voor wat betreft de warmtepomp mogen de leidingen maximaal tot een 
diepte van 200 meter gaan. Lokaal kunnen er andere restricties gelden 
voor de diepte van de bron.

u Het aantal benodigde bronnen is afhankelijk van de lengte van de 
leidingen en het benodigde vermogen voor verwarming

u Bronnen moeten 7,5 meter uit elkaar liggen om onderlinge beïnvloeding 
te voorkomen

u De plaats van de bronnen moet gemeld worden aan de gemeente; in het 
algemeen doet dit het bedrijf dat de bronnen boort.

u Bronnen hebben een levensduur vergelijkbaar met die van het huis

u Een vergunning is vereist in waterwingebieden



De bodem/water warmtepomp - horizontaal

u Deze warmtepomp produceert warm water voor verwarming 
van het huis en warm tapwater

u De warmtepomp staat binnen
u In de zomer levert deze vorm ook passieve koeling. Hierbij 

wordt de bron opgewarmd voor levering van warmte in de 
winter. Opwarming is ook nodig om permafrost in de 
ondergrond te voorkomen. Denk aan condensvorming.

u Dit is een gesloten bron.
u De leidingen zijn gevuld met brine (water met antivries) om 

te voorkomen dat de vloeistof bij sterke warmte-onttrekking 
bevriest.

u De leidingen liggen minstens anderhalve meter onder de 
grond en een meter uit elkaar.

u De lengte van de leidingen is afhankelijk van het vermogen 
van de warmtepomp

u Een groot oppervlak is vereist. Een vuistregel is dat voor de 
bron tweemaal de oppervlakte nodig is van het te verwarmen 
oppervlak.





De WKO installatie

u Dit zijn grote installaties, bijvoorbeeld voor 
kantoren en ziekenhuizen

u Deze warmtepomp produceert warm water 
voor verwarming en warm tapwater

u Hier gaat het om twee aparte open bronnen; 
een warme en een koude.

u Filters zijn nodig om vervuiling van de 
leidingen te voorkomen.

u In de zomer levert deze vorm passieve 
koeling.



Alles op een rijtje
Type Gasbesparing Bron* Verwarming Tapwater Koeling ruimtebeslag

Lucht/lucht 50 – 70% Buitenlucht Ja Nee Actief Beperkt

Lucht/water 100% Buitenlucht Ja Ja Actief Beperkt

Hybride 60% - 90% Gas en buitenlucht Ja Ja (gas) Actief Beperkt

Bodem/water verticaal 100% Bodem Ja Ja Passief 45m2 per bron

Bodem/water horizontaal 100% Bodem Ja Ja Passief Tweemaal het te 
verwarmen binnen 
oppervlak

Water/water 100% Open water Ja Ja Passief

* Lucht/water, bodem/water en water/water warmtepompen zijn meestal uitgerust met elektrische verwarmingselementen voor het geval het 
vermogen niet toereikend is bij 10 graden onder nul en voor het geval de compressor het begeeft. Dit is echter een dure vorm van verwarmen. 



Alles op een rijtje
Type Eisen aan woning Subsidie Investering (euro)

(incl installatie + subsidie)

Lucht/lucht Matige isolatie Nee 2.000 tot 4.000

Lucht/water Goede isolatie Ja 4.000 basis tot 10.000 op maat

Hybride Matige isolatie Ja 4.000 tot 7.000 (combi cv en wp)

Bodem/water verticaal Goede isolatie Ja 6.000 per bron; vanaf 9.000 voor 
de warmtepomp

Bodem/water horizontaal Goede isolatie Ja 3.000 – 5.000 voor de bron; vanaf 
9.000 voor de warmtepomp

Water/water Goede isolatie Ja 15.000 of meer

Matige isolatie: Rc waarde <2,5; Goede isolatie: Rc waarde >2,5

Lucht/lucht en lucht/water warmtepompen:
Ø hebben een buitenunit die geluid voortbrengt. Tussen 7:00 en 19:00 uur is 45 dB toegestaan, daarbuiten 40 dB.
Ø Als de buitentemperatuur onder de 7 graden is, vormt zich ijs, dat de prestaties negatief beïnvloedt. De 

warmtepomp start dan een ontdooicyclus. Bij een lucht/lucht warmtepomp valt de verwarming dan weg.



In welke situatie wat

Benodigde 
temperatuur (ºC)

Voorkeur Alternatief

55 - 70 Hybride CO2

45 – 55 Hybride All-electric (lagere COP)

30 – 45 All-electric Hybride

Op basis van informatie van Remeha



Wat is COP en waarom is dit zo belangrijk? 

u COP staat voor Coëfficiënt of Performance; een soort prestatie indicator

u De COP is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte en het 
opgenomen vermogen (elektriciteitsverbruik).

u Echter: de COP van een warmtepomp is geen constante en wordt beïnvloed 
door het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur. Hoe lager de 
buitentemperatuur hoe warmer het water moet zijn om de 
binnentemperatuur op peil te houden, waardoor de COP lager wordt.

u Verder is de COP ook afhankelijk van de temperatuur van de bron. Voor een 
bodem/water warmtepomp is de temperatuur van de bron redelijk constant. 
Voor andere soorten neemt de COP af met het lager worden van de 
buitentemperatuur.

u Vaak wordt ook de term SCOP gebruikt, vooral bij lucht water 
warmtepompen; dit is COP gecorrigeerd voor seizoensinvloeden



Koudemiddelen en het broeikaseffect

u CO2 is een broeikasgas, maar niet het enige. De koudemiddelen in een 
warmtepomp zijn ook broeikasgassen, maar dan vele malen sterker dan CO2

u De invloed op het broeikaseffect wordt uitgedrukt in GWP (Global Warming 
Potential). De bijdrage aan het broeikaseffect (GWP) van CO2 is op 1 gesteld

u GWPs van verschillende koudemiddelen

u CO2: 1; R410A: 2088; R32: 675; R407C: 1774; R447A: 583; R454B: 460

u Bij de split unit lucht/water en de hybride warmtepomp zit het koudemiddel 
niet alleen in de warmtepomp maar ook in de leidingen; bij de andere alleen 
in de warmtepomp zelf

u Laat zeker een split-unit warmtepomp dus altijd installeren en onderhouden 
door een F-gassen gecertificeerd bedrijf



Boilers en buffers

u Een warmtepomp functioneert het best als die minstens tien minuten kan 
draaien.
u Frequent in- en uitschakelen (pendelen) verkort de levensduur van de compressor

u Voor het produceren van warm tapwater met een warmtepomp is een 
boilervat noodzakelijk om te voorkomen dat de COP te sterk daalt

u Bij verwarming geldt dat als de gewenste temperatuur is bereikt na een (te) 
korte tijd de warmtepomp zijn warmte niet goed kwijt kan

u In zo’n geval biedt een buffervat uitkomst. Dit wordt dan gebruikt als opslag van 
warm water. Buffervat wordt ook gebruikt voor het ontdooien van de buitenunit 
van een lucht/water warmtepomp.

u De grootte van het buffervat is afhankelijk van een aantal factoren, zoals 
vermogen van de warmtepomp en het temperatuurverschil van aanvoer en 
retour



Voorbeeld buffer



Zijn er adviezen te geven?

u Laat een energieprofiel van je huis maken; elk huis is anders

u Maak op basis hiervan een stappenplan

u Begin met het verlagen van de warmtebehoefte

u Regel het cv-systeem waterzijdig in

u (Beter) isoleren van muren, ramen, vloer en dak

u Probeer het huis te verwarmen op een lagere CV temperatuur

u Als een cv ketel op korte termijn vervangen moet worden, is een hybride systeem zeker het overwegen 
waard.

u Ook als de cv-ketel nog in goede staat is, kun je al gas en CO2 gaan besparen met een hybride systeem

u In de meeste gevallen is een lucht/water warmtepomp een goede keuze op voorwaarde dat de isolatie in 
orde is en er lage temperatuurverwarming mogelijk is (op zijn minst vloerverwarming)

u Overstappen op een bodem/water warmtepomp is alleen aan te raden bij renovatie of bij nieuwbouw en 
voldoende ruimte.

u Soms is een lucht/lucht warmtepomp (airconditioning) een goed alternatief

u Micro LT warmtenet in collectief / coöperatief verband misschien mogelijk

LET OP: een combinatie van verschillende vormen van verwarming is ook mogelijk



Verdient een warmtepomp zich terug?

u De investering in een warmtepomp is hoog in vergelijking met de kosten voor 
een gasketel

u Jazeker, de investering verdient zich terug

u Echter, hoe lager het gasverbruik, hoe langer de terugverdientijd

u Veldhoven Duurzaam heeft een model voor het berekenen van het vermogen 
van de warmtepomp, de bijbehorende investering en de terugverdientijd.

u Op basis van het huidige gasverbruik kan het vermogen van de warmtepomp 
worden berekend dat nodig is om ook bij 10 graden onder nul het huis op 20 graden 
te houden

u Met behulp van het huidige verbruik, het verwachte toekomstige verbruik, de 
energieprijzen en de investering kan de terugverdientijd berekend worden



Ontwikkelingen

u Lucht/water warmtepompen produceren geluid dat storend kan zijn voor anderen. 
Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden het geluid te verlagen of te vermijden
u Door voldoende aan- en afvoer van lucht mogelijk te maken kan een lucht-water 

warmtepomp ook binnen geplaatst worden

u Een alternatief voor buitenunits zijn thermodynamische elementen

u Deze werken niet beneden 5 graden boven nul en worden hoofdzakelijk in Zuid Europa gebruikt

u PVT panelen produceren zowel elektriciteit als warm water, dat gebruikt kan worden 
voor de warmtepomp, zowel direct als via een (ijs)buffer

u Er wordt gezocht naar alternatieven voor de gebruikte koudemiddelen om de 
mogelijke belasting van de atmosfeer te verkleinen
u Er zijn warmtepompen die CO2 gebruiken als koudemiddel en de ontwikkeling daarvan 

gaat door

u Vanuit de TU Delft is een warmtepomp (de Tarnoc) ontwikkeld die binnen staat, 
buitenlucht gebruikt en tot 80 graden kan verwarmen.



Thermodynamische elementen



PVT/water warmtepomp – met ijsbuffer



PVT/water warmtepomp – zonder buffer



De Tarnoc



Pauze



Wat meer over COP

Minimum eisen voor COP (NTA8800-2022)



COP – wat kun je er mee?

u 𝐶𝑂𝑃 = 𝑐 𝑥 !"#$%#&'
!"#$%#&' (!)*+,

u 𝑐 = 𝐶𝑂𝑃 𝑥 !"#$%#&'(!)*+,
!"#$%#&'

u T in graden Kelvin

u Met behulp van deze constante kun je

u De COP berekenen voor andere bron- en afgiftetemperaturen

u 𝐶𝑂𝑃𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘 = 𝐶𝑂𝑃𝑠𝑝𝑒𝑐 𝑥 !"#$%#&'()'*+!,-./()'*
!"#$%#&'()'*

𝑥 ( !"#$%#&'0'-1'2%31
!"#$%#&'0'-1'2%31+!,-./0'-1'2%31

)

u Deze formule is van toepassing binnen bepaalde grenzen

u Systemen vergelijken

u Bodem/water ±0,5, lucht/water ±0,4, lucht/lucht ±0,3



COP – relatie met bron- en buitentemperatuur

Type Specificatie COP 7 graden buiten COP 2 graden buiten COP

Lucht/lucht A7/A20 3,7 A7/A20 3,7 A2/A20 2,9

Lucht/water A7/W35 4,7 A7/W35 4,7 A2/W40 3,5

Bodem/water 
verticaal 

B0/W35 4,8 B7/W35 6,0 B7/W40 5,2

Bodem/water 
horizontaal

B0/W35 4,8 B7/W35 6,0 B7/W40 5,2

Open water/water W10/W35 6,7 W9*/W35 6,5 W4*/W40 4,8

* De watertemperatuur blijft achter bij de luchttemperatuur



Stooklijnen

u Hoe weet een warmtepomp wat de temperatuur van het water moet zijn?

u Praktisch alle warmtepompen maken gebruik van een externe regeling. 
Hierbij geeft een buitenvoeler de temperatuur door aan de warmtepomp.

u De buitentemperatuur bepaalt de temperatuur van het water voor 
verwarming door middel van een stooklijn.

u Elke warmtepomp beschikt over een redelijk aantal stooklijnen.

u Er is vaak ook de mogelijkheid om een eigen stooklijn te bepalen



Stooklijnen
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Voorbeeld buiten- en berekende 
aanvoertemperatuur



Waarom een bodem-water warmtepomp op termijn voordeliger is dan een lucht-
water uitvoering





Vooraf gestelde vragen - 1

u Interesse voor aardwarmte

u Welke voorzieningen zijn nodig voor een warmtepomp? Onlangs is een nieuwe 
gasketel geïnstalleerd.

u Zijn waterpompen al zover dat ze ook kunnen omgaan met bijv
elektriciteitsprijzen op uurbasis, waarbij dan bepaald wordt of een accu, 
zonnepanelen of elektriciteit via het net de stroom moeten leveren

u Ik ben geïnteresseerd in een warmtepomp van Daalderop, de Vincent. Deze 
warmtepomp combineert de binnen- en buitenunit in één apparaat. Deze 
pomp is dit jaar nog alleen projectmatig aangeboden maar komt volgend jaar 
op de particuliere markt. Ik zou graag willen horen of er al ervaring mee is 
opgedaan.

u Wat mag de maximale lengte van de leiding tussen de buiten en de binnen 
unit van een hybride systeem zijn?



Vooraf gestelde vragen - 2

u Wat zijn de mogelijkheden voor een warmtepomp in een appartement?

u Hoor dat de het verwarmende vermogen van het systeem beperkt is, waardoor met extra 
elektrische ondersteuning toch de gewenste temperatuur bereikt kan worden. Met als gevolg 
een hoge / dure stroom rekening. Wat is uw ervaring hiermee?

u Huizen uit 1975, die zijn voorzien van spouwmuur isolatie, HR++ ramen, en dak isolatie zijn 
die geschikt voor deze nieuwe systemen?

u Techniek om de laatste generatie HR+ cv ketels op alternatieve brandstoffen te laten 
functioneren wat daar de status van, gas netwerk is hiervoor geschikt naar het schijnt..?

u Ik overweeg al enige tijd de aanschaf van een hybride warmtepomp, nadat ik ruim een jaar 
geleden zonnepanelen heb laten plaatsen, maar vraag me sinds de introductie van het 
energieplafond af of deze investering wel rendabel is.

u Hoeveel kWh stroom verbruikt een hybride warmtepomp op jaarbasis & hoeveel is dit bij een 
all-elektric pomp?

u Welke vloerisolatie is nog mogelijk indien er geen kruipruimte is en hoe ziet de kosten/baten 
verhouding van die mogelijkheden eruit?



Vooraf gestelde vragen - 3

u Zijn er in deze omgeving ervaringen te melden over warmtepompen met horizontale 
bodemlussen op geringe diepte in de tuin rondom? Wordt bv in Duitsland veelal toegepast.

u Hoe klein kan een grondwarmtepomp systeem realistisch zijn inclusief aansluiting naar 
vloerverwarming en tapwater?

u Welk merk onderscheidt zich dat het compact en toch betrouwbaar, betaalbaar, stil en 
efficiënt is?

u Is er een architect, aannemer, winkel of liefhebber die zich speciaal op 
warmtepomp/vloerverwarming toelegt?

u Bij renovatie is er vaak een stapsgewijze aanpak van grote werken isolatie, ventilatie, 
vloerverwarming beneden en lage temp convectoren boven, met als laatste stap de 
warmtepomp. Hoe voorkom je te veel rompslomp?

u Welke warmtepomp is geschikt voor ons huis / verbruik en hoe duur is een warmtepomp?

u Hoeveel lawaai maakt een warmtepomp en waar staat de pomp?



Vooraf gestelde vragen - 4

u Ik wil graag weten of er een warmtepomp is die geschikt is voor ons huis uit de jaren 80.

u Hoe werkt een warmtepomp?

u Kan een warmtepomp worden aangesloten op een bestaande cv-installatie of 
vloerverwarming?

u Klopt het dat een warmtepomp (veel) geluid maakt, in de zomer en in de winter?

u Kan een warmtepomp netjes worden aangesloten, zonder het aanzien van je woning te 
verminderen?

u Welke geschikte warmtepompen zijn er? Wat kost aanleg en onderhoud (ongeveer)?

u Zouden hybride warmtepompen voor onze situatie geschikt zijn?

u Hoe weeg je tegen elkaar af water-water en grond-water. Is er ergens een omslagpunt in het 
vermogen van de pomp waarbij de grond oplossing beter wordt?

u Is een warmtepomp in deze tijd met de hoge energieprijzen nog wel rendabel? Het 
gasverbruik zal sterk afnemen, echter het elektriciteitsverbruik zal sterk toenemen.

u Welke wijk moet in Veldhoven het eerst van het gas af en wanneer?



Vooraf gestelde vragen - 5

u Kan een warmtepomp met vloerverwarming (geplaatst 2009) en radiatoren met thermostaat knop of moet dat 
allemaal vervangen worden.

u Wat kost een warmtepomp?

u Is er, net als bij zonnepanelen, een terugverdientijd?

u Waar moeten we nog meer rekening mee houden dat vervangen moet worden in huis bij warmtepomp?

u Met welke installatie kan ik mijn verouderde cv ketel het beste vervangen?

u Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van warmtepompen?

u Wat zijn de kosten?

u Eerst zonnepanelen nemen is verstandig?

u Warmtepomp of warmtepomp met geïntegreerde boiler. Hoe werkt dat in combinatie met verwarming en 
zonnepanelen?

u Ik ben benieuwd wat verstandiger is om aan te schaffen: een warmte pomp boiler of een elektrische boiler.

u Ik heb een warmtepomp maar werkt niet goed samen met de ketel. Is elke ketel geschikt voor een warmtepomp?

u Veel gemeenten voorzien in het verkrijgen van een warmtebeeld voor de woningen van haar inwoners. Doet de 
gemeente Veldhoven hier iets mee?



Bronnen en verwijzingen

1. Praktisch over duurzaam | Milieu Centraal

2. Warmtepomp informatie op Warmtepompplein.nl

3. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

4. https://warmtepomp-weetjes.nl/

https://www.milieucentraal.nl/
https://warmtepompplein.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://warmtepomp-weetjes.nl/


Onze website: www.veldhovenduurzaam.nl
§ Voor veel informatie maar ook aanvragen van 

adviezen en het bekijken van de resultaten.

Wil je meer weten? Kom dan eens langs in het 
Informatiecentrum van Veldhoven Duurzaam in het 
City Centrum/City Passage

Informatie bronnen

Of met ons contact opnemen via:
info@veldhovenduurzaam.nl

http://www.veldhovenduurzaam.nl/
mailto:info@veldhovenduurzaam.nl


Afronden


