
Nieuwe kap maakt warmtepomp op dak 
toegankelijk en reduceert geluid 
Sector 
De buitenunit van een warmtepomp op een schuin dak plaatsen creëert meer 
afstand tot de tuin, en dat leidt tot een reductie van het geluidsniveau. Een speciaal 
ontwikkelde kap met een dakraam ernaast zorgt voor goede toegankelijkheid en 
extra geluidsreductie.   
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Door de buitenunit van een warmtepomp op het dak te plaatsen, zal in veel gevallen eventuele 
geluidsoverlast kunnen worden voorkomen. Dat stelt Ruud Verbraak, category manager 
Renewables bij Itho Daalderop. Dat komt doordat je hiermee afstand creëert tot de achtertuin en 
ramen, al geldt dat laatste uiteraard niet voor dakramen. Bij een verdubbeling van de afstand gaat 
de geluidsterkte met 6 dB(A) omlaag, wat meer dan een halvering van het geluidsniveau betekent. 
Is het geluid van de warmtepomp op 1 meter afstand bijvoorbeeld 50 dB(A), dan zal het geluid op 
2 meter afstand 44 dB(A) zijn, op 4 meter  afstand 38 dB(A), op 8 meter 32 dB(A), en ga zo maar 
door. Die reductie kan ervoor zorgen dat de warmtepomp in de achtertuin bijna of helemaal 
onhoorbaar is. 

Afstand tot de erfgrens 
De reductie van 18 dB(A) over 8 meter is behoorlijk, maar wat heb je daaraan als de regering 
straks bepaalt dat de geluidsterkte van een warmtepomp wordt gemeten op de erfgrens? Als de 
buitenunit op het dak van een rijtjeshuis staat, ligt die erfgrens immers ook op het dak, en maar 
paar meter van de plek van de warmtepomp. Verbraak: “Vanuit Vereniging Warmtepompen 
stellen we daarom voor om niet de erfgrens, maar de afstand tot te openen ramen en deuren in 
naastgelegen woningen als maatstaf voor de afstand tot een warmtepomp te nemen. Dat is nu al 
het geval met betrekking tot uitmondingen van verwarmings- en ventilatiesystemen. Waarom zou 
je dat niet doortrekken naar geluid?” 

Dakkappen als trend 
Verbraak constateert dat het desondanks inmiddels een trend is om buitenunits op daken te 
plaatsen. “Dat was zichtbaar op de afgelopen VSK-beurs in Utrecht, waar meerdere aanbieders 
een dakkap toonden.” Ook op de stand van Itho Daalderop stond een nieuwe dakkap, maar die 
wordt niet door de warmtepompproducent gemaakt en geleverd. Het is een product van Breman 
Schoorsteentechniek. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van 
dakkappen, ook voor warmtepompen. 

Op de VSK-beurs toonden meerdere aanbieders een dakkap 

IJsvorming voorkomen 
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Verbraak: “We hebben de dakkap wel samen met Breman ontwikkeld en hij is qua 
maatvoering  specifiek voor de Itho Daalderop-buitenunits gemaakt.” Volgens Verbraak is dat 
belangrijk om bijvoorbeeld ijsvorming te voorkomen, die kan optreden als de uitgaande lucht uit 
buitendelen tegen een rooster blaast. “Dat wil je voorkomen, want in een kap zit geen 
ontdooicyclus. Je kunt dit wel oplossen met een thermolint, maar dat is natuurlijk geen duurzame 
oplossing.” 

Beperkte geluidsuitstraling naar beneden 
In het buitendeel van Breman is de kant waar de lucht wordt uitgeblazen opengehouden. Bij de 
plaatsing op een schuin dak wijst deze kant naar het dak. Daardoor blaast de uitgaande lucht 
tegen de dakpannen aan. Dat zal leiden tot ijsvorming op de dakpannen, maar dit is volgens 
Verbraak geen bezwaar. De voor- en zijkant van de kap zijn dicht, met lamellen. “Die zijn omhoog 
gericht, wat de geluiduitstraling naar beneden beperkt. Het geluid moet hierdoor een grotere 
afstand overbruggen om beneden te komen.” In principe kan een buitenunit ook zonder kap op 
het dak worden geplaatst, maar dat vinden architecten niet mooi. 

 
Eerder dit jaar presenteerde Itho Daalderop de dakkap op de VSK. 

Geluid op zolder 
Plaatsing op het dak kan dan wel zorgen dat het geluid in de tuin niet goed hoorbaar is, maar hoe 
zit het met het geluid op zolder? Hoor je daar het geluid van de warmtepomp? Vlak eronder is dat 
volgens Verbraak inderdaad het geval. “Daarom raden we aan om de warmtepomp boven een 
technische ruimte te plaatsen, waarin zich ook de ventilatiebox en de binnenunit van de 
warmtepomp bevinden. Belangrijk is dat de architect daar rekening mee houdt. Het is duidelijk 
dat hij veel meer dan bij een cv-ketel moet nadenken over de plaatsing. Zo zal de warmtepomp 
vanwege het geluid beter aan de voorkant van een huis kunnen worden geplaatst. Al met al willen 
we met de dakkap zorgen dat professionals de juiste keuzes maken met betrekking tot de 
plaatsing op het dak.” 

Onderhoud als aandachtspunt 
Bij dakplaatsing is het ook belangrijk dat installateurs gemakkelijk onderhoud aan de 
warmtepomp kunnen plegen. Hoewel je anders zou verwachten, wordt dat volgens Verbraak nog 
weleens over het hoofd gezien. “De buitenunit wordt soms geplaatst zonder erbij na te denken hoe 
je erbij komt als de bouwkraan weg is. Voor onderhoud moet er dan een verrijdbare hoogwerker 
komen. Die moet je ophalen bij de verhuurder en weer terugbrengen, wat veel geld en tijd kost.” 
Volgens Verbraak kan het bovendien lastig zijn om vanuit een hoogwerker een kap te 
demonteren. 

Bij dakplaatsing is het belangrijk dat installateurs gemakkelijk onderhoud 
kunnen plegen 
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Hoogwerker over de nok van het huis 
Als de warmtepomp aan de achterkant van het huis op het dak staat, is het volgens Verbraak nog 
maar de vraag of de hoogwerker in de achtertuin kan komen. Is dat niet het geval, dan moet er 
een grotere hoogwerker aan te pas komen die over de nok van het huis kan komen. “Omdat het 
soms niet anders kan, wordt de buitenunit op het dak ook weleens via een ladder bereikt. Dat kan 
gevaarlijk zijn en is volgens de Arboregelgeving niet toegestaan. Dit moet je dus echt niet willen.” 

Speciaal dakraam naast de kap 
Ook voor een fabrikant is het belangrijk om gemakkelijk bij de buitenunit te komen. “In de 
garantievoorwaarden staat dat de installateur verantwoordelijk is voor de goede bereikbaarheid 
van de producten. Maar als dat niet goed lukt, willen we de installateur niet met hoge kosten 
opzadelen om een hoogwerker te huren.” De oplossing om gemakkelijk en snel onderhoud aan de 
nieuwe dakkap van Breman te kunnen plegen, is gevonden in een speciaal dakraam dat naast de 
kap wordt geplaatst. “Een monteur kan zich binnen zekeren en dan via het raam de dakkap snel 
demonteren en aan het werk gaan.” 

Gerelateerde artikelen over geluid van warmtepompen 

• ‘Warmtepomp maakt geluid, geen lawaai’ 
• Regelgeving geluid maakt warmtepompen duurder 
• GGD’s vragen aandacht voor gezondheidseffecten geluid warmtepompen 
• Gratis white paper over de psychische kant van het geluid van 

warmtepompen 
• ‘Minister Ollongren zet lucht/water-warmtepomp buitenspel’ 
• Het geluid van lucht/water-warmtepompen: ‘is de wetgever horende doof?’ 
• Reacties op Kassa-reportage geluidsoverlast warmtepompen 
• Regelgeving geluid maakt warmtepompen duurder 
• Voorgestelde wijziging Bouwbesluit omvat geluidseisen buitenunits 
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