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D
e uitgave van een nieuwe marktgids van
Vakblad Warmtepompen is een mooi moment om terug te blikken op de verkoopaantallen van warmtepompen. De meest recente
cijfers zijn die van 2019; in dat jaar gingen 45.000
warmtepompen over de toonbank. Dat aantal werd
bereikt door een stijging met 25 procent ten opzichte
van het jaar ervoor, toen stond de teller dus nog op
36.000. Dit jaar zullen naar verwachting opnieuw
ongeveer een kwart meer warmtepompen worden
verkocht dan een jaar eerder.
Het zijn mooie groeicijfers. Niet voor niets zijn de
meeste leveranciers die ik spreek dan ook heel opgetogen over hun business. En aangezien de verduurzaming van woningen een speerpunt van de overheid
blijft, is er geen glazen bol nodig om te voorspellen

dat double-digit groeicijfers ook de komende jaren
zullen worden bereikt. Het lijkt wel een feel-good
movie.
Maar over de markt kan momenteel ook een dramafilm worden gemaakt. Zoals over de incidenten met
warmtepompen in de hoofdrol. Die worden gretig
door de landelijke media opgepakt, wat de beeldvorming niet ten goede komt. De geluidsregels, die hier
een uitvloeisel van zijn, zorgen voor veel onduidelijkheid en onrust in de markt. En ook al gaat het goed
met de verkoop van warmtepompen, de aantallen
verbleken bij die van cv-ketels. Oftewel: hoezo gaat
het goed?
Dat de introductie van warmtepompen met vallen en
opstaan verloopt is niet zo vreemd. Hoewel al jaren
op de markt zijn het voor velen toch nog nieuwe
producten. En bovendien is de techniek niet zo gemakkelijk in een vloek en een zucht op de markt te
introduceren. Er vinden ook nog volop ontwikkelingen en ontdekkingen plaats. Wat dat betreft heeft de
markt van warmtepompen veel weg van een spannende avonturenfilm. En er zijn tal van bedrijven en
organisaties die daar met veel inzet en passie een kaskraker met een happy ending van willen maken. Wie
dat zijn? U vindt ze terug in deze marktgids.
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ADVERTORIAL

Optimaal binnenklimaat dankzij
slimme ventilatiewarmtepomp

De familie Wittouck nam onlangs zijn intrek in hun nieuwbouwwoning in
Staden (BE). Hun doelstelling? Zo energiezuinig mogelijk bouwen met
aandacht voor de strengste energie-eisen. Het woonhuis bevat tal van
energiezuinige technieken zoals PV-panelen, vloerverwarming en ledverlichting. Ook de slimme ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco draagt zijn
steentje bij.

Energiezuinige nieuwbouw
De nieuwbouwwoning van de familie
Wittouck werd energiezuinig en compact
ontworpen. “We hanteerden bij het ontwerp het principe van de Trias Energetica”,
vertelt Wim Vanacker van VAM Architecten.
“Ten eerste beperkten we de energievraag
voor ruimteverwarming, warm tapwater,
ventilatie en koeling. Aanvullend wekken
duurzame systemen zoveel mogelijk de
energie op. Op het dak liggen 20 PVpanelen. Bijkomend werd ledverlichting,
vloerverwarming én een ventilatiewarmtepomp toegepast.“

Benieuwd naar meer?
Bekijk de reportage
via de QR-code.

Breng buiten binnen
Deze warmtepomp met 2-zonesturing ventileert op natuurlijke wijze en compenseert
de verder benodigde energie met verse
buitenlucht. “Een natuurlijk ventilatiesysteem levert een optimaal binnenklimaat”,
verklaart bewoner Brecht Wittouck. “In
tegenstelling tot balansventilatie voert een
C-systeem verse lucht rechtstreeks toe
van buitenaf. Dat vinden wij de gezondste

We inspire at www.duco.eu

manier van ventileren, zeker in tijden van
corona. Natuurlijke luchtstromen spoelen
de lucht en beperken de verspreiding van
het virus via aerosolen.” Dat beaamt ook
Richard Geraerts, verkoopleider Nederland bij Duco. “De Tronic-roosters voeren
verse buitenlucht automatisch toe op basis
van CO2-sturing. De ventilatiewarmtepomp
DucoBox Eco voert de vervuilde lucht dan
weer vraaggestuurd af. Van overventilatie
is er geen sprake”, aldus Geraerts.
Installatiegemak
“Wij installeerden voor de eerste maal de
ventilatiewarmtepomp van Duco”, vertelt
Alex Allaert van Installatiewerken Dialeau.
“We plaatsen de DucoBox Eco in hybride
opstelling. Indien de warmtevraag op
koude winterdagen te hoog wordt, springt
een combiketel bij. Dit resulteert voor de
bewoners in een energiebesparing tot 60
%. Het waterzijdig inregelen verliep vlekkeloos. De ventilatietechnische zijde is
identiek aan deze van een DucoBox Silent
of DucoBox Focus.”
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n 2019 zijn in Nederland in totaal bijna 45 duizend bodemgebonden warmtepompen en lucht/
water-warmtepompen verkocht. Om de groei van de
‘installed base’ te bepalen, moet daarnaast worden gekeken naar het aantal warmtepompen dat jaar op jaar uit
gebruik wordt genomen. Dit lijkt redelijk stabiel: het aantal lucht/water-warmtepompen dat uit de markt wordt
gehaald is licht gedaald (van 2.798 in 2018, tot 2.422 in
2019).
Als het aantal in 2019 afgeschreven - of om andere redenen buiten gebruik gestelde - warmtepompen wordt afgetrokken van het aantal verkochte warmtepompen,
komt de nettogroei uit op ruim 41.000 installaties, ongeveer 25 procent meer dan in 2018. De ‘installed base’
van in Nederland operationele warmtepompen kwam
hierdoor eind 2019 uit op ruim 200.000. Dat lijkt een





behoorlijk resultaat, maar het moet wel worden gerelativeerd. Tegenover de bijna 45.000 warmtepompen die in
2019 werden verkocht - waarvan zo’n 43.000 in de woningbouw - staan bijna 450.000 hr-ketels die over de
toonbank gingen: 4 procent meer dan in 2018. De conclusie lijkt in ieder geval dat de opmars van de warmtepomp nog niet voor een daling in de verkoop van gasgestookte installaties zorgt.

   
Volgens experts is fossiele techniek nog altijd veruit dominant op de verwarmingsmarkt omdat eindgebruikers
vooral naar hun portemonnee kijken: een warmtepomp
vergt nu eenmaal veel hogere investeringen dan een
hr-ketel. Volgens Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen, is die gedachtegang misschien be-



     
 

grijpelijk, maar ook onjuist: “Een warmtepomp kan kostentechnisch prima concurreren, mits niet alleen naar
aanschaf- en installatiekosten wordt gekeken, maar ook
naar de totale energie- en onderhoudskosten over een periode van tien of vijftien jaar.”
Met het oog op de nabije toekomst verwacht Agterberg
dat de huidige groei in de verkoop van warmtepompen
voor de woningbouw (jaar-op-jaar 25 procent) ook in
2020 wordt voortgezet. “We leven in een wat onzekere
economische tijd, dus je moet een slag om de arm houden. De voorlopige verkoopcijfers die we over de eerste
drie kwartalen van dit jaar hebben binnengekregen, wijzen echter op een gelijk of zelfs iets hoger groeipercentage als in 2019.” De markt voor warmtepompen in de utiliteit geeft een wat genuanceerder beeld: “Ook daar
groeien de verkoopcijfers, maar wel in een wat lager tempo. Op zich is dat niet vreemd. Stimuleringsmaatregelen
van de overheid zijn immers vooral op woningbouw gericht, en ik vermoed dat de coronacrisis ondernemers afschrikt. Zeker in sectoren als de horeca worden investeringen nu uit- of afgesteld.”

 
Als Agterberg de voorlopige cijfers voor 2020 extrapoleert, komt hij voor het eind van dit kalenderjaar uit op
een ‘installed base’ van om en nabij de 250.000 warmtepompen. Hoewel het aantal dus gestaag toeneemt, ligt
dit aantal behoorlijk ver van de ambitie die ooit - we
spreken over acht jaar geleden - werd uitgesproken door
wat destijds nog de Dutch Heat Pump Association
(DHPA) heette, de voorloper van Vereniging Warmtepompen waar Agerberg voorzitter van is. In 2014 stond
de ‘installed base’-teller nog op ruim 60.000, maar het
zou volgens de DHPA mogelijk moeten zijn om in 2020
op 500.000 te staan. Van dat aantal wordt naar verwachting dus maar de helft gehaald, ook al is een aantal van
de ontwikkelingen die destijds door de vereniging werden voorspeld inmiddels wel in markt zichtbaar: het bedenken van standaardoplossingen, een verbreding van
het warmtepompaanbod, en betere kwaliteitsborging.
Volgens Frank Agterberg is wel te verklaren waarom de
cijfers achterblijven bij de ambitie van destijds. “Die was
grotendeels gebaseerd op het Energieakkoord dat in 2013
werd getekend. De ambities in dat akkoord werden vertaald naar het aantal warmtepompen dat nodig zou zijn
om alle doelstellingen te halen, en dit kwam uit op een
half miljoen. De uitvoering ervan maakte echter een valse
start: de markt maakte veel minder snel dan verwacht de
transitie van gasverwarming naar warmtepompen. Dat
was voor de overheid bijvoorbeeld ook reden om in 2016
stimuleringsmaatregelen zoals de ISDE in het leven te
roepen, waarbij de spelregels in overleg met de branche
werden uitgewerkt.”
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worden gehaald. Vergis je niet, sinds 2016 hebben we in
Nederland dubbele groeicijfers, en dat is absoluut een
goede ontwikkeling. Ook in het buitenland vallen de
ontwikkelingen in Nederland op en wordt met veel interesse naar onze markt gekeken. Veel buitenlandse leveranciers zien grote kansen bij ons.”
Hoewel Agterberg graag voorzichtig blijft en de introductie van bijvoorbeeld BENG en de aanstaande geluidseisen ongetwijfeld voor dynamiek in de markt zorgen, wil de voorzitter van Vereniging Warmtepompen
nog wel een voorspelling met betrekking tot de langere
termijn doen: “We gaan er op basis van de huidige en
voor de toekomst verwachte ontwikkelingen van uit dat
in 2030 jaarlijks 200.000 warmtepompen worden verkocht. Of dat daadwerkelijk haalbaar is? Dat in 2018 de
gasaansluitplicht voor nieuwbouw werd opgeheven geeft
een goede duw in de richting. Daardoor hangt het voor
een groot deel af van hoe succesvol de transitie in de bestaande gebouwde omgeving verloopt.”
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Als naar de toekomst wordt gekeken, is Agterberg positief gestemd. “Inmiddels lopen we qua ambitie ‘on track’
en zal dat aantal van 500.000 naar verwachting in 2024
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et 31.448 verkochte warmtepompen in 2019
tegenover 25.542 exemplaren in 2018 is de
Nederlandse markt voor lucht/water-systemen
met zo’n 23 procent gegroeid. In de utiliteit kromp de
groei ten opzichte van 2018 juist met zo’n 2.300 warmtepompen (-6 procent). Naar de reden voor die laatste
trend is het volledig gissen. Zo toont de voorraad kantoorruimte sinds 2016 jaar-op-jaar een lichte krimp, maar
daar staat evengoed een lichte groei van zowel het aantal
hotelkamers als de oppervlakte aan commercieel vastgoed
(winkelruimte) tegenover.
Overigens is de door het CBS gecommuniceerde verdeling van warmtepompen in ‘residentieel’ en ‘utiliteit’ wat
arbitrair. Fabrikanten laten de toepassingskeuze van apparaten die de fabriek verlaten uiteraard aan de markt
over, waardoor niet exact is aan te geven hoeveel warmtepompen in utiliteitsgebouwen of juist in woningen terechtkomen. Om dat onderscheid terug te laten komen
in de statistieken, hanteert het CBS een vermogensgrens
van 12 kW: ‘zwaardere’ warmtepompen worden geacht
in de utiliteit terecht te komen, ‘lichtere’ in woningen.
Daarbij is dus sprake van (lichte) datavervuiling: met een
ondergrens van 12 kW worden ook collectieve warmtepompen in de gestapelde woningbouw meegerekend in
de rubriek utiliteit.

   
In deze gids worden alleen data genoemd over de verkoop
van bodemgebonden en lucht/water-warmtepompen. Zoals in het kader hiernaast wordt uitgelegd, is het lastig te
duiden hoeveel lucht/lucht-warmtepompen primair voor
ruimteverwarming worden aangeschaft. Op dezelfde manier is het erg moeilijk om iets over de marktcijfers over
hybride systemen te zeggen, vertelt Frank Agterberg,
voorzitter van Vereniging Warmtepompen. “Niet alle hybride warmtepompen krijgen het label ‘hybride’ bij levering. Naast systemen die echt als hybride zijn ontwikkeld,
kun je ook een ‘standaard’-warmtepomp laten samenwerken met een hr-ketel. En om het nog wat ingewikkelder te
maken: ventilatieluchtwarmtepompen zijn in veel gevallen
een hybride systeem dat de hr-ketel ondersteunt, maar niet
altijd. Er zijn ook mogelijkheden om een ventilatiewarm-



tepomp als stand-alone te laten fungeren. Het zou mooi
zijn als we hier betrouwbare en volledige data vanuit de
installatiebranche over kunnen krijgen, maar die cijfers
zijn er vooralsnog niet. Kortom: het is enorm gecompliceerd om een goed beeld van de hybride markt te krijgen,
ook voor ons.”

   
Om te zien hoe de Nederlandse markt zich verhoudt tot
andere landen, moet van de CBS-cijfers worden overgestapt naar de data die de European Heat Pump Association (EHPA) communiceert. De EHPA gebruikt daarvoor
hetzelfde bronmateriaal als het CBS, maar laat er iets andere berekeningen op los. Zo hanteert de EHPA bijvoorbeeld een vermogensgrens van 20 kW om het onderscheid tussen utiliteit en woningbouw te maken. Als naar
de algemene trend wordt gekeken, liggen de data van het
CBS en de EHPA echter in elkaars verlengde. De EHPA
gaat voor Nederland uit van 29.952 verkochte installaties
voor woningen. Binnen de EU staat Nederland daarmee
op een vierde plaats, na Frankrijk (90.082), Duitsland
(65.800) en het Verenigd Koninkrijk (28.219). Ter ver-
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gelijking: in België gingen in 2019 8.678 lucht/water-warmtepompen over de toonbank.
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Op 1 januari 2021 wordt een regel voor lucht-warmtepompen van kracht die mogelijk enige invloed kan hebben op toekomstige marktcijfers. Er is veel discussie gevoerd over de mate van geluidsoverlast die een buitenunit
kan geven, en hoe wetgeving op dat vlak zou moeten
worden ingestoken. Vooralsnog is de uitkomst van het
debat rond dit onderwerp dat op 1 januari 2021 geluidsnormering van kracht is met betrekking tot buitenunits van luchtwarmtepompen en airco’s. In een notendop houdt deze regelgeving in dat de geluidsdruk van
deze units op de perceelgrens met de buren overdag (7.00
tot 19.00 uur) maximaal 45 dB(A) mag bedragen, mits
het apparaat een nachtstand heeft die ervoor zorgt dat de
maximale geluidsdruk van 40 dB(A) die voor de avond
en nacht (19.00 tot 7.00 uur) geldt, niet wordt
overschreden.
Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen, noemt het een ‘merkwaardige’ norm: “Let wel, ik
vind het belangrijk dat geluidsoverlast wordt tegengegaan
en er een norm voor in het leven wordt geroepen. Maar
het is zeer de vraag of de geluidsproductie van een warmtepomp goed kan worden vastgesteld. Dat geluid moet
worden getest op maximaal vermogen, maar dat moet
worden geforceerd, dus in hoeverre doet dat recht aan de
gewone dagelijkse situatie? Hoe geluid wordt ervaren en
gemeten hangt immers ook nog af van de omstandigheden, zoals omgevingsgeluid.” Volgens Agterberg is het
ook maar de vraag wat er gebeurt als de norm wordt
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overschreden: “Wie is er in dat geval eindverantwoordelijk: de adviseur of installateur die een luidruchtige unit
heeft geplaatst? De bewoner die er opdracht toe gaf? Ik
denk dat het tot vingerwijzen zal leiden. Wat ons betreft
is deze discussie nog niet afgerond en zal in 2021 een
aantal zaken veel duidelijker moeten worden.”
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NIEUW:
DE NIBE S-SERIE
NIBE introduceert in 2020 haar compleet nieuwe S-serie met onder meer water/water
warmtepompen en lucht/water warmtepompen. Alle producten zijn gebaseerd op een geheel
nieuw hard- en softwareplatform waarbij connectiviteit centraal staat. Alle warmtepompen
zijn bijvoorbeeld voorzien van wifi. Ook is een vernieuwd online platform voor smartphones,
tablets en pc’s beschikbaar: myUplink. Zo wordt elk huis met de NIBE S-serie een Smart Home.
De NIBE S-serie omvat onder meer twee modulerende water/water warmtepompen: de S1255
(met geïntegreerde boiler) en de S1155 (zonder boiler). Beide zijn leverbaar in drie vermogens
(1,5-6, 3-12 en 4-16 kW) en bieden nóg duurzamer comfort in verwarming en warmtapwater.
Ook zijn twee versies met passieve koeling leverbaar.
IT’S IN OUR NATURE

WWW.NIBENL.NL
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WARMTEPOMPCENTRA CHC
VAN WOLF:
WAAR COMFORT EN GEMAK
ELKAAR VERSTERKEN
Groot of klein voorraadvat, met of zonder buffer,
in serie geschakeld met overstortventiel of als
parallel geschakelde buffer, maar altijd met een
ruim bemeten expansievat.
De

warmtepompcentra

combineren

ﬂexibiliteit

CHC
en

van

een

WOLF

modulair

ontwerp, om als compleet systeem exact aan
de behoeften van de eindgebruiker te voldoen.
Als hart van het warmtepompcentrum kan
iedere WOLF monoblock- of spilt-warmtepomp
worden geselecteerd tot een CHC-split of een
CHC-monoblock.

MEER INFO: WWW.WOLF.EU
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Dé oplossing voor
duurzame verwarming
in de renovatiemarkt

Ontdek de Daikin Intergas Hybride
of Add-on warmtepomp
√ Stille 4 KW, duurzame lucht/water warmtepomp voor ruimteverwarming
√ Warm tapwater via bestaande of nieuwe Intergas CV-ketel
√ Altijd automatisch de meest efficiënte verwarmingsmodus
√ Bluevolution technologie met R-32 koudemiddel (GWP 675)
√ Eenvoudige plug & play installatie zonder F-gassen certificering
√ Compact buitendeel geschikt voor balkons en effectief tot –15° C
√ Lage investering en ISDE subsidie mogelijk van € 1.600 (KA14853)

Meer weten? Kijk op www.daikin.nl/hybride
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et praktijkvoorbeeld betreft een voormalig
schoolgebouw in Tilburg dat onlangs is gerenoveerd. Naast atelierlofts voor ondernemers
zijn er ook twaalf tweekamer-appartementen bij gekomen, elk met een oppervlakte van 50 m2. Er is uiteraard
veel aandacht besteed aan de isolatie, ze hebben daarom
energielabel A gekregen. Met dat energielabel is het een
kleine stap naar duurzaam verwarmen met een warmtepomp. Die stap is gezet met een ventilatiewarmtepomp.
Elk appartement heeft er een gekregen. Vloerverwarming
is het belangrijkste afgiftesysteem, maar dit wordt aangevuld met verwarmde ventilatielucht.
De ventilatiewarmtepomp is de 1,7 kW Ecolution Modul-AIR van Inventum. Hij is gecombineerd met de
GreenComfort Module van hetzelfde merk. Dit is een
unit die het mogelijk maakt om ventilatietype D te inte-

greren met de warmtepomp. Bij Ventilatietype D komt
de lucht via een aanvoerpijp naar binnen. Dat is een verschil met ventilatietype C, waarbij de lucht via een rooster, meestal gemonteerd bij de ramen, wordt aangezogen.
Een risico van dit type ventilatie is dat kouval kan optreden. In de winter wordt immers koude lucht aangezogen
die het comfort kan verminderen.

    
Wat comfort betreft is ventilatietype D een verbetering.
De lucht wordt namelijk voorverwarmd voordat hij de
woonvertrekken bereikt. Daarvoor wordt een wtw-unit
gebruikt waarin de uitgaande warme lucht via een warmtewisselaar de binnenkomende buitenlucht opwarmt. In
zo’n systeem van gerenommeerde merken wordt aangegeven dat het rendement 95 procent is. Dat zou betekenen
dat de binnenkomende lucht tot 95 procent van de gewenste binnentemperatuur wordt opgewarmd.
Volgens Michel Pothuizen, accountmanager van Inventum, zit hier echter een addertje onder het gras. “Een
wtw-unit kan maar tot een buitentemperatuur van 7 °C
met de uitgaande binnenlucht de inkomende lucht opwarmen, en dat tot een maximum van 16,2 °C. Als het
buiten kouder is dan 7 °C kan de wtw de 16,2 °C alleen
nog maar halen als er elektrisch wordt bijverwarmd of als
in disbalans wordt geventileerd. Dit heeft invloed op het
energiegebruik of op het comfort. De GreenComfort
Module hebben we ontwikkeld om hier een oplossing
voor te bieden.”
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De module werkt als balansventilatie en verwarmt de
binnenkomende lucht met behulp van een cv-leiding die
vanuit de ventilatiewarmtepomp komt. De uitgaande
lucht, die bij een traditionele wtw-unit wordt gebruikt
om de binnenkomende lucht op te warmen, wordt bij de
Inventum-installatie gebruikt als bron van de ventilatiewarmtepomp. Die kan de ingeblazen lucht verwarmen


     
    

9³Ë¨ư*L¨¨ưÃ
®¨ËÃ%À®³³ÀÈ
9³Ë¨§¨®Àv®
ÃÈ`S`ưË®ÈÃ
ÜvvÀ®³®
ÜvÀÈ½³½®vvÃÈ
³È§³®ƛ(È
³¨ÀÛvÈ§³ÈvvÀ
®³òƜvÈ§v®
    
      
Ü³À®½¨vvÈÃÈƛ
(ÈÛ³³Àv¨Ã³³¨³ËÜ®S¨ËÀÜvvÀ®v½½vÀÈ®È®È®Û®È¨vÈÜvÀÈ½³½
çò®Àv¨ÃÀƛ

tot de gewenste temperatuur tussen de 17 en 25 °C.
De temperatuur kan via een menu worden ingesteld. De
temperatuur op de kamerthermostaat is de basis. Pothuizen: “Zet je de offset op 0, dan komt lucht met dezelfde
temperatuur naar binnen als de kamerthermostaat op dat
moment vraagt, bijvoorbeeld 20 °C. Zet je de offset op
bijvoorbeeld +2, dan zorgt de wtw-module voor een temperatuur van de binnenkomende lucht die 2 graden hoger is dan de gevraagde kamertemperatuur. Hierop heeft
de buitentemperatuur geen enkele invloed, zodat het
comfort gegarandeerd is.”

 

     

De luchtverwarming is volgens Pothuizen een goede aanvulling op de vloerverwarming in de appartementen, die
met dezelfde ventilatiewarmtepomp wordt gevoed. Die
aanvulling heeft voordelen, want volgens Pothuizen is
vloerverwarming voor comfortbeleving niet het ei van
Columbus. “Vloerverwarming heeft bij de huidige goed
geïsoleerde woningen een bedrijfstemperatuur die onder
de temperatuur van het menselijk lichaam ligt en daardoor vaak koud of lauw aanvoelt. De aanname dat vloerverwarming altijd voor comfort zorgt klopt daarom niet.”
Ook het gebrek aan directe stralingswarmte maakt volgens Pothuizen dat vloerverwarming niet het optimale
comfort oplevert. Door warme lucht via de wtw-module
in te blazen voel je die stralingswarmte volgens hem wel.
“Een ander voordeel van de warme lucht is dat een woning sneller opwarmt dan met alleen vloerverwarming.
In de slaapkamer is ervoor gekozen om de lucht via dauerluftung oftewel raamventilatie aan te zuigen. Dat is
omdat mensen graag frisse lucht in de slaapkamer willen.” Ook in de slaapkamer ligt overigens
vloerverwarming.
  

  
De Modul-AIR ALL-E ventilatiewarmtepomp haalt ongeveer 1.000 watt uit de uitgaande ventilatielucht en waardeert dit op naar 1.500 tot 1.700 watt thermische energie.
Hiervoor wordt circa 300 watt elektra gebruikt. Dit zorgt
voor een COP van 5 (1.500/300 = 5). De warmtepomp
heeft een vermogen van 1,7 kW. Als dat onvoldoende is gaat
een elektrisch element ‘meedoen’ zodat het vermogen tot
6,2 kW kan oplopen. Pothuizen: “Het apparaat kan energetisch verantwoord worden toegepast als het warmteverlies
bij een buitentemperatuur van -10 ˚C niet groter is dan 4,5
kW.” Voor woningen met een grotere behoefte heeft Inventum ander modellen met meer vermogen in het assortiment.
De afmetingen van de Modul-AIR All-E inclusief GreenComfort Module zijn 80 cm breed, 50 cm diep en 70 cm
hoog. “Dat is kleiner dan de meeste wtw-units, waar men
nog een warmtepomp naast moet plaatsen”, zegt Pothuizen.
Voor het complete plaatje: het boilervat komt daar nog bij.
Dat kan eventueel onder de warmtepomp worden geplaatst.
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D

e drie eisen in het BENG-stelsel stellen grenzen aan de maximale energiebehoefte van een
gebouw, het maximale primaire fossiele energiegebruik ervan, en het minimale aandeel hernieuwbare
energie. We zetten de drie eisen op een rij:

 
Maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
Voor het bepalen van de energiebehoefte van een gebouw
wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling
opgeteld. Daarbij wordt naar een optimale kwaliteit van
de gebouwschil gekeken, waarbij de verhouding glas ten
opzichte van dichte gevel, de mate van isolatie, de mate
van kierdichting en de aanwezigheid van koudebruggen
een rol spelen. Het samenspel van deze factoren, de vorm
(geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang
om de energiebehoefte zoveel mogelijk te beperken. Bij
BENG 1 wordt gerekend met een vastgesteld ‘neutraal’
ventilatiesysteem. De energiebehoefte kan worden ingevuld met hernieuwbare of fossiele energie (maar daarbij
komt BENG 3 om de hoek kijken).

 
Maximaal primair fossiel energiegebruik in kWh per
m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
Het primair fossiel energiegebruik is de optelsom van het
primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting
en eventueel aanwezige bevochtiging mee. Voor zowel
woningen als utiliteitsgebouwen geldt dat als er pv-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig
zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.

 
Het minimale aandeel hernieuwbare energie
in procenten
Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de
hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik. Hernieuwbare energie is afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem; deze bronnen vergroten
dus het aandeel hernieuwbare energie.
De eisen verschillen per gebouwtype. In onderstaande
tabel staan de eisen voor grondgebonden woningen en
woningen (appartementen) in woongebouwen.

      
Speciale aandacht behoeft de TOjuli-regeling, in het leven
geroepen om oververhitting in nieuwbouwwoningen te
voorkomen. Doordat zomers steeds warmer worden en
woningen zo energiezuinig mogelijk worden gebouwd (en
dus warmte beter vasthouden) kan directe zonintreding tot
een veel te warm binnenklimaat leiden. TOjuli is een indicatiegetal dat aangeeft hoe groot het risico op temperatuuroverschrijding is. In eerste instantie zou de grenswaarde van TOjuli 1,00 bedragen, maar dit is bijgesteld tot
1,20. De waarde voor een gebouw volgt automatisch uit
de software van de Energieprestatieberekening. Bezitters
van een warmtepomp die kan koelen (of airco) voldoen
automatisch aan de TOjuli-eis. In dat kader is een water/
water-warmtepomp die passief kan koelen interessanter
dan een lucht/water-warmtepomp: het extra energiegebruik daarvan heeft immers invloed op de BENG-eisen.
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Er zijn meerdere wegen die naar CO2-neutraal leiden. ATAG Verwarming produceert
verschillende warmtepompen, zoals hybride- en all-electric toestellen, CV-ketels en
verwarmingstoestellen die gedeeltelijk op waterstof kunnen draaien. Zo wordt de
energietransitie in de komende decennia gefaciliteerd met de meest rendabele en
toekomstbestendige oplossingen.

W

oningeigenaren staan voor de
complexe taak om hun bezit te
verduurzamen. Dat is afgesproken
in het Energieakkoord van 2013 en het Klimaatakkoord van 2019. Dat eigenaren met deze transitie worstelen is geen geheim. Aardgasvrij beheerst regelmatig de nieuwskolommen. De
CV-ketel moet de deur uit lijkt het, maar de rol
van deze installatie is veel genuanceerder dan
nu vaak beweerd wordt. Er zijn meerdere wegen
die leiden naar CO2-neutraal en daarin speelt
zeker de eerste tijd de CV-ketel nog een rol.

De 4 duurzaamheidsstappen volgens ATAG Verwarming
ATAG Verwarming ondersteunt de overschakeling naar een duurzame
energievoorziening en pleit ervoor dat weloverwogen te doen. Immers, er is tijd tot 2050 voordat de samenleving nagenoeg aardgasvrij
moet zijn. Bij de overschakeling onderscheidt ATAG 4 duurzaamheidsstappen:
1. Verwarmen met aardgas als goede tussenoplossing. Bijvoorbeeld
door over te stappen van een standaard CV-ketel naar een CV-ketel
met tapwatertechnologie om het energieverbruik terug te dringen.
EC-technologie voorziet in extra hoge tapwaterrendementen.
2. Verwarmen met zon via een zonneboiler of zonneboilercombi in
combinatie met een CV-ketel. Een stap van energielabel C naar A+
is mogelijk.
3. Hybride verwarmen: vooral geschikt voor de renovatiemarkt. Een
hybride warmtepomp werkt samen met een bestaande CV-ketel.
Alleen als het buiten te koud is om de gevraagde warmte te leveren
of als extra warm water nodig is, springt de CV-ketel bij. ATAG
beschikt over de kleinste binnenunit die nu beschikbaar is, nl. de
Energion Warmtecombi. Met als groot voordeel dat deze overal te
plaatsen is en eenvoudig is aan te sluiten op ieder merk CV-ketel,
zonder koeltechnische handelingen te moeten uitvoeren.
4. All-electric verwarmen met behulp van een warmtepomp. Met name
geschikt voor woningen van na 2000.



VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN
Wat het verwarmingssysteem van de toekomst
wordt, weet nog niemand. Het is niet ondenkbaar dat meerdere technieken nodig zijn in de
energietransitie. Welk systeem de winnaar
wordt, is nog onduidelijk. Daarom houdt ATAG
Verwarming de deur wijd open voor oplossingen
als zonsystemen, warmtepompen, hybride systemen en nieuwe verbrandingstechnieken. In sommige gevallen kan er technisch meer dan nu is
toegestaan. Je kunt waterstof bijvoorbeeld aan
aardgas toevoegen, maar daarbij gelden wettelijke beperkingen. Een van de kanshebbers om
de rol van de aardgasgestookte CV-ketel over te
nemen, is de warmtepomp. Op het gebied van
lucht-water warmtepompen beschikt ATAG over
een groot assortiment, daarvoor werkt het bedrijf samen met zusterbedrijven binnen de
Ariston Thermo Groep. Daarnaast produceert
ATAG Verwarming steeds duurzamere CV-installaties en hybride systemen. Op dit moment bestaan al deze systemen naast elkaar. Dat is ook
een noodzaak: nieuwbouwwoningen hebben
geen gasaansluiting meer, dus als je geen
all-electric systeem aanbiedt, doe je als leverancier niet meer mee.
De volgende vraag is hoe om te gaan met het
geluid van de buitenunits van lucht-water warmtepompen. Dat kan in sommige gevallen een
probleem zijn. Wat dat betreft kan een water-water warmtepompsysteem met een grondwarmtewisselaar soms beter zijn. Ook daarin
wordt er verder ontwikkeld.
HYBRIDE WARMTEPOMP
Als uit de berekeningen blijkt dat de keuze voor
een warmtepomp niet mogelijk is, kan een hybride
warmtepomp uitkomst bieden. Aardgas is de ko-







De hybride
oplossing
van ATAG:
Energion
Warmtecombi.

mende jaren nog beschikbaar. Bovendien is er een
goede infrastructuur: het gasnet is in het algemeen in uitstekende staat en nog jaren bruikbaar.
Dat maakt het interessant om op dit moment voor
hybride te kiezen. Die verwarmen het grootste
deel van de tijd met warmtepomptechniek en
schakelen op de koudste dagen aardgas bij. Dat
scheelt al snel 70 procent in het gasverbruik. De
laatste generatie CV-ketels is voorbereid op de
toekomst en kan zonder problemen onderdeel
worden van een hybride systeem. Intussen is een
interessante optie om de aanvoertemperatuur van
de ketel te beperken tot 50 graden. In veel situaties is dat voldoende om het verbruik te beperken.
Met een hybride verwarmingssysteem is er minder
aardgas nodig. Zo wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling om in 2050
CO2-neutraal te zijn.
CV-KETEL VERVANGEN?
Niet voor alle woningen is een warmtepomp direct een goede optie. Het is in ieder geval onverstandig om zonder daarover na te denken de
CV-ketel de deur uit te doen en die door een
warmtepomp te vervangen. ATAG Verwarming is
daarover altijd helder: een warmtepomp plaatsen
is niet hetzelfde als een CV-ketel vervangen. Een
CV-ketel heeft altijd een enorme capaciteit. Ook

  

als de ramen open staan of de installatie niet-optimaal is gedimensioneerd, is het huis wel warm
te krijgen. Dat is bij warmtepompen een ander
verhaal. Die werken met lage temperaturen en
daarvoor moet het huis goed geïsoleerd zijn.
Voor de bestaande bouw geldt de vuistregel dat
all-electric interessant is in huizen die vanaf 2000
zijn gebouwd. Isolatie is niet het enige dat belangrijk is bij het overwegen van de keuze voor
een warmtepomp in een bestaande woning. Bij
de keuze voor de warmtepomp is het zeer belangrijk dat het systeem goed is gedimensioneerd. Dat is de basis voor een goede installatie.
Het moet helder zijn hoe het afgiftesysteem in
elkaar zit en wat de energetische behoefte van
de woning is: de jaarrekening geeft daarvan een
goede indicatie. Vervolgens kan bepaald worden
of die hoeveelheid energie met een warmtepomp kan worden opgebracht.
KLANTSPECIFIEKE ONDERSTEUNING
ATAG biedt ondersteuning bij het ontwerpen van
de juiste installatie. Aan de hand van tekeningen,
transmissieberekeningen en informatie over de
afgiftesystemen wordt de installatie bepaald.
MEER INFORMATIE:
WWW.ATAGVERWARMING.NL



Slimme
duurzame
oplossingen
Ga vandaag nog naar:
remeha.nl/warmtepompen
en ontdek wat wij allemaal in
huis hebben.

Remeha biedt een passende oplossing voor elke
warmtevraag. Of het nu gaat om cv, hybride of
all-electric. Lucht/water of een grondgebonden
warmtepomp. Voor renovatie en nieuwbouw.
Van een kleine woning tot een groot bedrijfspand.
Remeha biedt de beste oplossing.

the feeling
of warmth
remeha.nl/warmtepompen

Voor elk duurzaam
vraagstuk een
passende oplossing

Ideaal voor
renovatie
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Creëer een
aangenaam
binnenklimaat
NIBE F730 | VENTILATIELUCHT/WATER WARMTEPOMP
De NIBE F730 is een alles-in-één oplossing voor all-electric cv-verwarming,
ventilatie én warmtapwater. Voor deze warmtepompoplossing is geen buitenunit
of bodembron vereist. Dankzij de ISDE-subsidie van € 1.700,- is de F730 ook nog
eens voordelig in aanschaf!
IT’S IN OUR NATURE

NIBENL.NL
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Itho Daalderop warmtepompen;
altijd een geschikte oplossing!
WPU 5G - benut energie uit de bodem
Nieuwbouw

Projectmatig

Renovatie
De best presterende bodemwarmtepomp van Nederland. Door de
bodemenergie is voor het verwarmen én koelen van de woning zeer weinig
energie nodig. Er zijn verschillende hoogwaardige voorraadvaten beschikbaar
voor elke warmwaterbehoefte.

HP-S - benut energie uit de buitenlucht
Nieuwbouw

Projectmatig

Renovatie

Particulier

Deze warmtepomp kan de woning zowel verwarmen als koelen. Met een prachtig
design, een ﬂuisterstille werking en hoog rendement, kan deze warmtepomp
zowel hybride als all-electric opgesteld worden. Er zijn verschillende
hoogwaardige voorraadvaten beschikbaar voor elke warmwaterbehoefte.

HP-M 25 i - benut energie uit de buitenlucht en ventilatie
retourlucht
Projectmatig
Renovatie

Particulier

Deze warmtepomp bestaat alleen uit een binnendeel. Handig wanneer
een buitendeel niet gewenst of niet mogelijk is. Door de combinatie van
ventilatieretourlucht en buitenlucht kan fors op het gasverbruik worden
bespaard. Deze warmtepomp wordt hybride opgesteld en werkt samen met

20_0182 | ID 2020-09-17

elke cv-ketel.

www.ithodaalderop.nl
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im Likkel van Nefit Bosch stelt dat er verschillende
redenen zijn om voor een splitsysteem of monoblock te kiezen: de prestaties, formaten, prijzen,
en de voorkeur van de installateur. “En daarnaast is ook
het type woning een factor van betekenis”, vertelt hij. “Is
het een bestaande of nieuwbouwwoning, gestapelde of
grondgebonden woning, en wat is de mate van isolatie?”
Volgens Likkel zijn de markten voor splits en monoblocks
momenteel evenredig verdeeld. “Vorig jaar nam onze
monoblock-afzet af en steeg het aandeel van de splitsystemen. Dit jaar is het precies andersom.”
Dat de verkoopaantallen schommelen heeft onder meer
te maken met het feit dat monoblocksystemen van Nefit
Bosch vooral worden toegepast in nieuwbouw en het
aantal nieuwbouwhuizen dat wordt gebouwd niet altijd

even stabiel is. “Voor all-electric is het monoblock heel
goed geschikt, maar in de bestaande bouw heeft de plaatsing van zo’n systeem grote consequenties”, stelt Likkel.
Hij doelt op het feit dat bij een splitsysteem de leiding
tussen buiten- en binnendeel is gevuld met koudemiddel.
Bij een monoblock zijn de leidingen gevuld met water,
omdat de condensor in het buitendeel zit. “De leidingen
van een monoblock zijn dus vorstgevoeliger. Dat betekent dat ze goed moeten worden geïsoleerd en/of onder
de grond moeten worden gelegd. Ook zijn de leidingen
groter, zodat je meer moet hakken en breken.”

  
Daar staat tegenover dat de installateur geen F-gassencertificaat nodig heeft voor het plaatsen van een monoblock.
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Foekema laat daarbij ook nog een ander licht schijnen op
de voordelen van een monoblocksysteem. Volgens hem
zijn ze namelijk goed in cascade te plaatsen. “Dat maakt
dit systeemtype ook geschikt voor grotere gebouwen. Je
kunt ze met één compressor van 30 kilowatt leveren,
maar ook met twee compressoren van ieder 30 kilowatt.
En als cascade plaatsen wij ze soms met een vermogen
van vier keer 60 kilowatt. In combinatie met zonnepanelen is dat een interessante en duurzame oplossing voor
bijvoorbeeld kantoorpanden. Bedrijven zijn gevoelig voor
het groene karakter van zulke mogelijkheden.”

OS*44L`L3*:%
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“Het is een gesloten systeem, installateurs mogen zonder
dit diploma een monoblockwarmtepomp aansluiten. Dat
maakt het een toegankelijke markt voor de installatiewereld.” Overigens moeten installateurs die een Nefit
Bosch-warmtepomp in bedrijf willen stellen hiervoor wel
een training bij de fabrikant hebben gevolgd. Likkel: “Als
installateurs niet gecertificeerd of getraind zijn - of zelf
geen tijd hebben - kunnen ze een beroep doen op de
F-gasservice en inbedrijfstellingservice van Nefit Bosch.
Want hoe goed de warmtepomp ook is: uiteindelijk heeft
de installatiemonteur een groot aandeel in het rendement
en het succes van de installatie.”

:SVVL4ì33?V9*4:
Bij Green Sources, importeur van warmtepompsystemen
van iDM uit Oostenrijk, ziet men naast het feit dat er
geen F-gassencertificaat nodig is nog een reden waarom
de monoblockwarmtepomp toekomst heeft. “In een monoblock kunnen natuurlijke koudemiddelen worden toegepast, zoals propaan. Dit maakt hoge aanvoertemperaturen mogelijk, iets dat juist voor bestaande bouw en
renovatie interessant kan zijn”, aldus Erik Foekema van
Green Sources. De propaanwarmtepomp doet volgens
hem dan ook zijn intrede. “Ook wij komen er binnenkort mee op de markt. Propaan is een koudemiddel dat
vanwege het explosiegevaar niet in binnendelen in woningen mag worden toegepast, maar dus wel in een monoblock. We verwachten er veel van, de maximale aanvoertemperatuur van een warmtepomp is nu gemiddeld
55 tot 60 graden. Met propaan kan dat naar 75 tot 80
graden. Hiermee kom je dus tot een vergelijkbare watertemperatuur als bij een cv-ketel, zonder dat er een elektrisch element bij komt kijken. Dat laatste is belangrijk
voor de COP.”
 

Ook het geluidsaspect speelt een rol bij de opmars van het
monoblocksysteem, stelt Foekema. “De nachtnorm van
maximaal 40 dB geluidsdruk op de erfgrens, die vanaf op
1 januari 2021 geldt, kan bij veel installaties een probleem
worden. Zeker bij compacte splitunits die een kleine ventilator hebben die op hoge toeren draait en daardoor relatief
veel geluid produceert.” Bij monoblocks is dit anders, deze
warmtepompen zijn volgens Foekema vaak wat groter behuisd en hebben een grotere ventilator. “Een monoblocksysteem kan hierdoor dezelfde hoeveelheid lucht verwerken als een splitsysteem, maar met een veel lager
toerental. Het gevolg hiervan is minder bewegingen en een
lagere geluidsproductie.”
Ook bij Nefit Bosch wordt dit voordeel van het monoblocksysteem benoemd. “Een monoblock heeft niet alleen een grotere ventilator, maar ook een groter verdamperoppervlak voor warmteoverdracht van de energie van
de buitenlucht. Daardoor haalt een monoblock een hoger rendement”, aldus Likkel. Doordat een monoblock
effectiever energie uit de buitenlucht haalt, heeft het een
groter temperatuurbereik, stelt hij verder. “Behalve dat
dit handig kan zijn in renovatieprojecten, waar soms wat
hogere aanvoertemperaturen worden gevraagd dan in de
nieuwbouw, pakt het vaak ook gunstig uit voor het bereiden van tapwater.” Daar staat wel tegenover dat een monoblocksysteem groter is, zodat het niet overal kan worden geplaatst, stelt Likkel. “Als er geen plek is voor het
buitendeel op een plat dak, op de carport of in de tuin,
kan dat reden zijn om voor een meer compacte split te
kiezen die bijvoorbeeld ook aan de wand is te monteren.”
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M

et de proeftuinen werd in 2018 gestart, in
het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.
“Ook helpt het aardgasvrij maken van wijken
bij het beperken van de gaswinning in Groningen”, stelde
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) destijds. De coördinatie van het project
ligt in handen van het Programma Aardgasvrije Wijken,
waarin de ministeries van BZK en Economische Zaken en
Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samenwerken. Voor het programma, dat tot 2027
doorloopt, werd bijna een half miljard euro gereserveerd.
Met dat geld zouden deelnemende gemeenten in de 9 jaar
tussen 2018 en 2027 zo’n 50.000 woningen van het gas
moeten halen. Die algemene doelstelling lijkt inmiddels
verlaten. Als belangrijkste doel voor het proeftuinenproject communiceert het kabinet nu vooral ‘dat ermee moet
worden geleerd van het aardgasvrij maken van wijken’.

    
Voor de ‘eerste ronde’ met 27 proeftuinen werd van het
gereserveerde bedrag 150 miljoen euro ingezet. Eind oktober 2020 maakte minister Ollongren bekend nog eens
100 miljoen beschikbaar te stellen voor 19 gemeenten
die deel gaan nemen aan de ‘tweede ronde’ van het proeftuinenproject. Met die tweede ronde wordt volgens het
Programma Aardgasvrije Wijken meer variatie in de typen woningen en warmtetechnieken binnen het project
toegevoegd. Onder de in totaal 46 proeftuingemeenten
wordt onder andere naar de toepassing van laag- of middentemperatuurnetwerken, geothermie, waterstof en collectieve of individuele warmtepompen gekeken. Daarnaast verschillen de proeftuinen in de manier waarop met
bewonersparticipatie wordt omgegaan, en zijn er gemeenten toegevoegd waarbij de energietransitie samenhangt met andere maatschappelijke doelstellingen, zoals
meer circulair bouwen.

            





     
   

     
Met de 150 miljoen die in de ‘eerste ronde’ was toegekend,
zouden volgens plan meer dan 2.000 woningen aardgasvrij
moeten worden gemaakt. Eerder dit jaar constateerde de
Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport dat van die
doelstelling weinig is terechtgekomen: eind 2019 bleken
maar een paar woningen in de proeftuingemeenten daadwerkelijk van het gas te zijn gekoppeld. Daarbij stelde de
Rekenkamer ook vragen bij andere doelstellingen die rond
het project zijn geuit. Zo zouden proeftuingemeenten
door samenwerking met steeds meer partijen een ‘vliegwiel’ moeten vormen dat ervoor zorgt dat woonwijken op
steeds grotere schaal aardgasvrij worden. Volgens de Rekenkamer maakt verantwoordelijk minister Ollongren
echter niet duidelijk hoe ze dit ziet en tot welke concrete
maatregelen dit leidt.
Volgens de Rekenkamer lijkt het erop dat bij de start van
het Programma Aardgasvrije Wijken sprake was van ‘geld
zoekt plan’. Volgens het kabinet moeten gemeenten die
deel willen nemen en financiering willen ontvangen, een
vergevorderd plan hebben voor het aardgasvrij maken
van woningen. De vraag is, zo stelt de Rekenkamer, of
die plannen niet ook zouden doorgaan zonder proeftuinbijdrage van de rijksoverheid. De regering neemt de kritische noten in die zin ter harte, dat voor 2022 een evaluatie is toegezegd, al dringt de Rekenkamer aan op een
eerdere evaluatie: “Hoe eerder deze plaatsvindt, hoe
meer profijt Nederland heeft van het programma om gebouwen in versneld tempo van het aardgas af te krijgen.”

Ʒ*:_:S*_*S*Sì%9:S:Ƹ
Een aantal deelnemende gemeenten kan zich, weinig verrassend, niet vinden in de kritiek van de Rekenkamer. Zo
stuurde Nijmegen, een van de proeftuingemeenten, een kritische reactie naar de Rekenkamer. Volgens B&W van de
Gelderse gemeente was financiering voor de plannen cruciaal om de aardgasvrijplannen op deze schaal te realiseren.
Daarnaast is de gemeente gepikeerd over het feit ze niet is
gevraagd naar haar ervaringen, voordat het Rekenkamer-rapport werd opgesteld. De onderzoekers van de Rekenkamer worden in de Nijmeegse brief uitgenodigd om
eens langs te komen en een van de aardgasvrijprojecten in
de stad te bezoeken.
Volgens minister Ollongren is er nog altijd veel enthousiasme over de proeftuinen. Voor de tweede ronde hebben
71 gemeenten een voorstel ingediend. De 19 uiteindelijke deelnemers zijn geselecteerd op grond van onder andere de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van hun plan,
en de mate waarin bewoners erbij worden betrokken.
“De kwaliteit van de voorstellen getuigt van enthousiasme en inventiviteit bij gemeenten en alle betrokkenen
om met de aardgasvrij-opgave aan de slag te gaan”, aldus
minister Ollongren. “En ik zie dat er al veel geleerd is
van de eerste 27 proeftuinen”. In 2021 volgt een derde
ronde proeftuinen, die onder meer wordt gebaseerd op
een evaluatie van deze tweede ronde.
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MILIEUBEWUST KOELEN & VERWARMEN
MET DÉ WARMTEPOMPRADIATOR
De Strada Hybrid is de ideale combinatie met een warmtepomp voor een duurzame installatie. Deze Low-H2O
radiator levert de hoogste afgifte voor koelen én verwarmen met het laagste geluidsniveau, door toepassing
van het Dynamic Boost Hybrid-systeem. DB staat voor Dynamic Boost, waardoor de radiator niet groter hoeft
in combinatie met een warmtepomp. De automatische sturing met sensoren zorgt ervoor dat telkens de juiste
werkingsstand geactiveerd wordt.
Nog geen warmtepompinstallatie? Jaga Strada Hybrid radiatoren laten óók HR-ketels op hun laagste
watertemperatuur werken en dus hun hoogste rendement behalen. Er wordt direct bespaard op de
energierekening en de installatie is klaar voor een toekomst zonder CV-ketel en CO2-uitstoot. Op elk gewenst
moment kan er worden omgeschakeld naar een installatie met een warmtepomp. Dit kan dan zonder iets aan
de radiatoren, de warmtedistributie of de leidingen te hoeven wijzigen.
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Hoe is jouw kennis van
warmtepompen?
Volg één van onze warmtepomptrainingen en word expert!

SCHRIJF JE NU IN!

Voor meer info of direct inschrijven ga naar www.opleidingscentrum-go.nl

Trainingen Warmtepompen:
•
•
•
•
•
•
•

Warmtepompen voor niet technici
Basistraining warmtepompen
Warmtepompen basistraining voor aspirant ontwerpers
Waterzijdig inregelen van afgiftesysteem warmtepompen
Service- en onderhoudsmonteur warmtepompen en warmteboilers
Lucht/water warmtepompen voor woningen
Grondgebonden warmtepompen in de utiliteitsbouw

Opleidingscentrum GOO in samenwerking
met Aeres Tech, Zandlaan 29, 6717 LN Ede

Meer informatie?
Neem contact op
met Roelof Robbertsen,
T. 06 - 53 71 61 75

Energietransitie speelt
belangrijke rol in
warmtepomptrainingen
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Dimplex is internationaal marktleider in het creëren en produceren van
energiezuinige elektrische verwarming oplossingen. Denk daarbij aan
onder andere convectoren, radiatoren, fancoils, infrarood verwarming,
vloerverwarming, warmtepompen tot 180kW en sinds enkele jaren ook de
warm-tapwater oplossingen (warmtepompboilers). Met meer dan 70 jaar
ervaring zet Dimplex zich in voor continue ontwikkeling en het leveren van
efﬁciënte, effectieve en hoogwaardige producten.
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Nieuwbouwwoningen mogen niet meer aangesloten worden op het gasnet. Maar
ook het verwarmen van bestaande woningen moet in de toekomst veranderen. Jij als
installateur kan daar de oplossing voor bieden, bijvoorbeeld met een PVT-systeem.
Ook Stephan Sterrenburg, eigenaar van een nieuwbouwwoning, zag dit systeem als
oplossing. Welke voordelen ervaart hij en wat zijn de voordelen voor jou als installateur?

O

mdat bij nieuwbouwwoningen geen gebruik meer
gemaakt mag worden van het gasnet, moest Stephan Sterrenburg op zoek naar een alternatief. Hij
vond de voorgeschreven luchtwaterwarmtepomp geen optie:
“Ik vind het namelijk een te groot apparaat, dat moeilijk te
verwerken is in de bouw.” Ook een grondbron was voor de
woning van Sterrenburg geen optie. “Aardwarmte was eveneens niet mogelijk, want je moet ervoor boren zonder te weten of je over een aantal jaar weer opnieuw moet gaan boren.
Die regels veranderen regelmatig.”
De eerste twee opties, de buitenunit en de grondbron, vielen
dus af. Er bleef nog een optie over, een PVT-systeem. Waarom heeft Sterrenburg hiervoor gekozen? “Het voordeel van
het PVT-systeem is dat je naast elektriciteit ook warmte opwekt. Het wegnemen van warmte achter de panelen maakt

de panelen efficiënter, wat resulteert in meer opbrengst.
Daarnaast is het PVT-systeem beter te implementeren in de
woning, waardoor het minder opvalt dan de andere opties.”
DE TWEE-IN-EEN OPLOSSING
Met een PVT-systeem wordt de zonne-energie niet alleen omgezet in elektriciteit, maar ook het tapwater en de woning
worden ermee verwarmd. Het dak krijgt dus een dubbelfunctie. Het PVT-systeem is zowel voor bestaande als nieuwbouwwoningen toepasbaar. Om een zo efficiënt mogelijk systeem
te realiseren, heeft Volthera een compleet pakket samengesteld met onderdelen die optimaal met elkaar samenwerken.
O.a. een brine-water warmtepomp van Vaillant, een boilervat
en een SolarEdge omvormer zijn onderdeel van het Volthera
PVT-systeem. In totaal zijn er 29 panelen op het dak van de
woning van Stephan Sterrenburg geplaatst: 16 Volthera panelen en 13 gewone zonnepanelen. De panelen zijn geïntegreerd in het dak met de indak-oplossing van Aelex. Met dit
systeem worden de panelen in plaats van dakpannen geplaatst. Zo vormen de panelen een geheel met het dak.
STILLE EN ONZICHTBARE BRON
Met het PVT-systeem is een hogere COP te behalen dan met
bijvoorbeeld een buitenunit. Een ander voordeel is dat de
bron voor de warmtepomp achter de panelen zit. Een onzichtbare en stille bron! Voor zowel jou als installateur als voor
de eindgebruiker is in het SolarEdge portaal af te lezen wat
de elektrische opbrengst en het verbruik is. In het monitoringsportaal is de opgewekte eigen PV-productie inzichtelijk,
evenals het eigen verbruik en de import van het net. Op basis
van de monitoring kunnen de energiestromen slimmer ingezet worden om bijvoorbeeld de auto te laden en met het oog
op accuopslag.

Zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit en warm water.

Meer informatie: Volthera.nl
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Middels de ISDE-subsidieregeling stimuleert de overheid
de keuze voor duurzame verwarmingstechnieken. De regeling is met name bedoeld voor kleine installaties waarvoor geen beroep kan worden gedaan op de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Voor
heel 2020 was een ISDE-bedrag van 100 miljoen euro
beschikbaar, waarvan in de maanden tot en met oktober
ongeveer 55 miljoen werd geclaimd. Veruit het grootste
deel van dat bedrag, zo’n 44 miljoen euro, werd aangevraagd voor de aanschaf van warmtepompen (31,3 miljoen euro bij particulieren, 12,5 miljoen euro in de zakelijke markt). Het restant was bestemd voor zonneboilers
(6,8 miljoen euro), pelletkachels (4 miljoen euro) en
biomassaketels.
Of in 2020 het volledige ISDE-budget is toegekend, was
ten tijde van schrijven niet bekend. Wel werd onlangs bevestigd dat de regeling nog vijf jaar doorloopt. Toen hij
in 2016 werd opgestart zou de ISDE-regeling in eerste
instantie vijf jaar van kracht zijn, dus tot 1 januari 2021.
Dankzij een verlenging van vijf jaar kan er nog tot 1 januari 2026 een beroep op worden gedaan.

   
Het afgelopen jaar is er wel wat aan de ISDE gewijzigd:
voor nieuwbouwwoningen is de regeling inmiddels bijna
uitgefaseerd. Particulieren die vóór 1-1-2020 een warmtepomp of zonneboiler hebben gekocht die vervolgens
vóór 1-7-2020 werd geïnstalleerd, kunnen er nog tot 1
januari 2021 ISDE-geld voor aanvragen. Bij aanschaf en
installatie na die twee respectievelijke data geldt de regeling niet meer, althans voor nieuwbouwwoningen. Omdat nieuwbouw in principe niet meer op het gasnet
wordt aangesloten, hebben duurzame verwarmingstechnieken geen extra stimulans meer nodig, zo luidt het ar-





gument van de overheid. Voor biomassaketels en pelletkachels kan inmiddels al helemaal geen ISDE-subsidie
meer worden aangevraagd, ook niet bij bestaande bouw.
De reden daarvoor is dat de duurzaamheid van deze verwarmingstechnieken twijfelachtig is.

    
Op 1 januari 2021 verandert er opnieuw iets aan de regeling: vanaf die datum kan ook voor isolatiemaatregelen een
beroep op ISDE-subsidie worden gedaan. Daarmee wordt
de ‘oude’ SEEH (Subsidieregeling Energiebesparing Eigen
Huis) voor woningeigenaren en bewoners overgeheveld, in
een wat uitgeklede vorm. Via de - tijdelijk opgehoogde SEEH-regeling kan tot 1 januari 2021 nog 30 procent van
de investeringen in isolatiemaatregelen worden vergoed,
maar binnen de ISDE-variant zal dat percentage worden
verlaagd, naar verwachting tot 20 procent. Overigens verdwijnt de SEEH niet helemaal: tot 31 december 2022
kunnen Verenigingen van Eigenaren er een beroep op
doen. Om in aanmerking te komen voor isolatiesubsidie
vanuit de ISDE, geldt de voorwaarde dat er minimaal twee
maatregelen tegelijk worden genomen. Dat kunnen twee
verschillende isolatiemaatregelen zijn (de regel die binnen
de SEEH gold), maar ook de combinatie van één isolatiemaatregel met minimaal één warmtetechniek zoals een
warmtepomp. Die ‘twee’ maatregelen’-voorwaarde geldt
overigens alleen om in aanmerking te komen voor isolatiesubsidie. Bij de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler zijn dus geen aanvullende maatregelen nodig om
ISDE-gelden toegekend te krijgen; daarbij blijven de bestaande ISDE-regels gelden. Een aanvullende eis is dat
maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden
geïnstalleerd door een installateur met KvK-nummer en
aantoonbare deskundigheid.



  

 


#'#!#" !#

   
 
  
   
   
  
 

%!!!#
$&"#!
"##$! !#

&&&"##$! !#

    
 
  
 #  

"

  

$!#

 #

!

  #   
    
   #   
 
5$%)1

   



'!/*- )1) ')"ѵ$/* &"

  



   

   
  

  

     

  
   

      

    





  



 








    

     

  

        

       

 


  

     

   

  

 

   

          

ȅ0$/' "*1
*1 -
-

 


    

 

  

   
 

 

    "

    

        

  

    



     


OâÃÈÃ
&
ŵųŮů(3%À³®®®
S¨ƝŬűŬưűŰŵůŲųů
    
) 
) 

À³®³À®Û³³ÀÜ§³ò³â®L³ÈÈÀvƛ



' '

ÃÈÀ³ÀOƛ_ƛ

Àv®Ãƛ_ƛ


ŮŮŮŰ3vÈÜò§
(%*"  %

#%
%%# 
( $*!#&$

ÀvÃò§ŮŴ
űűųŭ_Àò§
S¨ƝŬŰŵųưűŰŰŬŬŮ

    
) 
) 

    
) 
) 

    
) 
) 



 ' '

À³®³À®ÃÀò®ÈÀ

!
$$" 
( "*!%%"%!

:òÛÀÃÃÈÀvvÈų
ŴŰųŭ`³¨Ûv
(#!*$! &

9ÈÈ®§v½ÃÜŵ
%"$&
(#"%*!& %$

    
) 
) 

    
) 
) 

    
) 
) 



     

  

À³®ưÈ®³¨³
ìÃÃ¨Ë®

LËÈÀ%`S

ËÀvÈÀ

(vvÀ¨ÀÃÈÀvvÈÜųŵ
ŭŭŲű93(v¨Ü
S¨ƝŬŮŬưŰŬųŮŭŴŬ

VÈÀÜvvÀ®ÃÈÀvvÈŮŭ
ŴŬŴŭ(2¨ËÀ
S¨ƝŬűŮűưŲŴŴŴůŴ

    
ƥ  
ƥ   

    
ƥ  
ƥ   

%³À³®³À®®

_v®%¨Ë§®*®Àvƛ_ƛ

%Èƛ_ƛ

OÈ®Ů
ŮŰŴŬÃÃ¨ƪ¨ƫ
S¨ƝŬŬůŮưŭŰůųųŭŮű

¨¨ÀÜŭů
ŲŬůųLL3¨½®ư?¨À
S¨ƝŬŰŵűưŲűŮųűŬ

(³³ÜŲų
ŴůŴů:ò®Ã¨§
S¨ƝŬűŮŭưŴűŭŬůų

    
ƥ  
ƥ   

    
ƥ  
ƥ   

    
ƥ  
ƥ   

%À³®³³ÀÀò
3¨®ƛ_ƛ

%À³®³À®®
ìÃÃ¨Ë®ƛ_ƛ

(vÈ¦vƛ_ƛ

³À½ÃÃÈÀvvÈŰŰ
ųŵűŴLI3³§v®
S¨ƝŬűŮŮưŰűŭųųű

O½³³ÀÃÈÀvvÈŮŬ
ŴŮųŭL(ìÃÃ¨Ë®
S¨ƝŬůŴưůůůŲŬŵŵ

    
ƥ  
ƥ   

    
ƥ  
ƥ   

O½³³ÀÜvÀÃÃÈÀvvÈŰŭ
ŴŮųŭLìÃÃ¨Ë®
S¨ƝŬŴŴưůůŰűŲŬŬ
    
ƥ  
ƥ   





`ÃÃ¨®ŭŬ
ųųŬŭ%OÃÛvvÀÈ
S¨ƝŬűŮůưŲŭŮŬŲŭ
    
ƥ  
ƥ   



     


%)%(&%$# %



+ %)*(&$%( 

&& %))*(*15
űŰŰųILò§Û³³ÀÈ
#<0485A371913

&##*61
7711 +-#+)%
#<0529A484315

    
= &% %&+= * # * *

    
= &% %&+= * # * *




2
6902 ,%(
#<026A4459845
<---:%*%:%#
< %&C%*%:%#
    
= &% %&+= * # * *
 
*%&'((* %*(*,%
%( *(%) * A %%%% +-&+? % , +#>&##* @%(%&,* 
? % , +#>&##* @:#).'(* %
++(/$,(-($%;"&#%%
ÜvÀÈv½ÜvÈÀÀ®çò®Üò
ÈÀ³§§®ò§¨®®À³È
%)'("%'(&!*%:%%
³½¨È®ËÜÜò§³®
(%&,* %%(&&*/&(&$A
'#.*&*%%%/ %)-&% %:

$&%

 *)$

"#)*(*4
9363 (+$
#<0594A648080

(*) +))*(*46
7412,%*(
#<06A15040274

    
= &% %&+= * # * *

    
= &% %&+= * # * *

($&'#+)

%B*&

 (#%::

'&&()*(*23
8084B*(
#<0525A651281

&)*%&('()*(*-33
8081 #+(
#<0525A620638

:+)#%11
9462))#*
#<0599A201775

    
= &% %&+= * # * *

    
= &% %&+= * # * *

    
= &% %&+= * # * *



     
   
   

  

 

  

  

     
   
ÛÀ§³³½Ûv®ÜvÀÈ½³½®Û³³À³½®³À³®®®®v®§¨¦vÀ®¨®ð®§vƛ*®ŮŬŭŴ¨§À
Ã½Àv§Ûv®Û³³ÀçÈÀÃÈ¨®vÀ§ÈòÀÃÛ³³ÀŮŬŭŵÈ³®®ç¨Ã®ÜvÀ§®ÈÀ®ƝÈvv®Èv¨
ÛÀ§³ÈÜvÀÈ½³½®Û³³ÀÈÀ³®Èâ½ÃÛÀçÃÛ³Ëƛ

I

n 2019 werden in Nederland 12.112 bodemgebonden
warmtepompen verkocht, waarvan het grootste deel
bestemd voor aansluiting op een gesloten bodemlus.
Dat laatste is niet verrassend: warmtepompen voor open
systemen (wko) zijn doorgaans groter dan die voor gesloten systemen; één wko-warmtepomp bedient in de regel
minimaal tien wooneenheden. Het aantal verkochte installaties per brontype geeft dus niet de verhouding weer
van het aantal woningen dat ermee wordt verwarmd (en
eventueel gekoeld).
Los hiervan is de groei in het aantal verkochte
wko-warmtepompen opvallend. Een paar jaar geleden
zakte de verkoop ervan volledig in en het leek het volgens
pessimisten ‘einde oefening’ voor wko’s in de woningbouw. “Daar is uiteindelijk weinig van gebleken”, reageert Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen. “Na 2011/2012 zakte de verkoop in deze
toepassingsgroep flink terug als gevolg van ‘slechte pers’;
breed uitgemeten verhalen over projecten waar het een
en ander mis is gegaan zorgden voor koudwatervrees. Nu
dat achter ons ligt, heeft de markt een inhaalslag gemaakt
en is die terugval gecompenseerd.”



     

Een andere reden voor de opmars van open bronsystemen in de woningbouw, is dat met name bij nieuwe appartementsgebouwen steeds vaker voor een collectieve
wko wordt gekozen. “Nieuwbouw mag in principe niet
meer op het gasnet worden aangesloten, en bij grote
woongebouwen valt de keuze vaker op een open bron.
Lucht/water-warmtepompen zijn er moeilijk te plaatsen
vanwege ruimtegebrek voor de buitenunit, en bodemwarmtepompen hebben als groot voordeel dat ze een woning ook passief kunnen koelen”, aldus Agterberg.
Maar er is nog een reden waarom de populariteit van
open systemen groeit. Het bevoegd gezag is in sommige
regio’s erg voorzichtig als het om vergunningen voor bodemsystemen gaat. Zo wil de provincie Noord-Brabant
in 2021 forse beperkingen doorvoeren, uit angst voor het
 

doorboren van bodemlagen en mogelijke grondvervuiling. “Volkomen onterecht”, stelt Agterberg. “De techniek is doorontwikkeld, en bronboorders hebben voldoende kennis om problemen te voorkomen. Maar de
angst is er blijkbaar, en dat zie je indirect terug in de cijfers: er wordt liever voor een groot open bronsysteem gekozen dan voor meerdere kleine gesloten systemen.” Het
gevolg is wel dat de spectaculaire groei in aantallen verkochte warmtepompen voor gesloten systemen inmiddels
wat lijkt af te zwakken. “De voorlopige marktcijfers over
2020 wijzen in die richting. Dat betekent overigens niet
dat dit marktsegment erg afwijkt van de algemene trend:
ook het aantal verkochte ‘gesloten bodem’-warmtepompen groeit dit jaar met dubbele percentagecijfers.”
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1. Ministerie herziet geluidseisen
warmtepompen

4. Nieuwe kap maakt warmtepomp op
dak toegankelijk en reduceert geluid

In het vernieuwde Bouwbesluit dat per 1 januari 2021
wordt ingevoerd, worden ook de geluidseisen voor buitendelen van warmtepompen meegenomen. Aan de aanvankelijke eisen kon in veel gevallen niet worden voldaan. Op de nieuwe eisen, die op basis van adviezen tot
stand zijn gekomen, kon tot en met afgelopen mei worden geschoten. In dit artikel gingen we uitgebreid in op
alle ins en outs van de nieuwe regeling.

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.

www.vakbladwarmtepompen.nl/bestevan1

2. Hogetemperatuur-warmtepomp verduurzaamt monumentaal woonhuis
Om zijn monumentale woonhuis in het centrum van
Leeuwarden te verwarmen, koos de eigenaar voor een
tweetraps hogetemperatuur-warmtepomp. Lagetemperatuurverwarming was vanwege het specifieke karakter van
het pand geen optie. Het hogetemperatuursysteem, waarbij twee warmtepompen in serie zijn geschakeld, draait
nu een jaar en krijgt het matig geïsoleerde huis goed
warm.

www.vakbladwarmtepompen.nl/bestevan4

5. Feit of fabel? ‘Aardgasketel
is schoner dan warmtepomp’
De warmtepomp krijgt regelmatig kritiek te verduren.
Behalve dat warmtepompen een dure oplossing zouden
zijn, wordt het feit dat ze grotendeels op grijze elektriciteit draaien als nadeel genoemd. Dat is immers niet
duurzaam. Er wordt zelfs beweerd dat de warmtepomp
meer CO2 uitstoot dan een gasketel. Feit of fabel?
www.vakbladwarmtepompen.nl/bestevan5

www.vakbladwarmtepompen.nl/bestevan2

3. Gebruikerservaring verwarmen
met airconditioning:
comfort tegen lage kosten
Een huis verwarmen met airconditioning, oftewel een
lucht/lucht-warmtepomp, is niet gangbaar. Ten onrechte,
vindt chemicus en fysicus Robert Meier. Met drie splitunits koos hij ruim een jaar geleden voor deze optie om
zijn jaren 50-woning te verwarmen. Zijn ervaringen zijn
positief, zowel met het oog op comfort als qua kosten.
www.vakbladwarmtepompen.nl/bestevan3
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Panelenbouw is een vak apart
De NEN-EN-IEC 61439 nader verklaard

In de panelenbouw staat de veiligheid van verdeelsystemen
en besturingskasten voorop. Het boek ‘Panelenbouw is een
vak apart’ helpt u om dit in de praktijk tot stand te brengen.

Vakkennis en normen
Het boek besteedt aandacht aan de norm voor schakel- en
verdeelsystemen, de NEN-EN-IEC 61439-serie. U leest wat de
eisen in deze norm zijn en wat nu precies de achtergrond is
van de eisen.
U krijgt inzicht in de actuele problematieken die van belang
zijn bij de samenbouw van elektrisch materieel in een
besturingskast. U vergroot uw kennis en het begrip van de
eisen, die in de NEN-EN-IEC 61439 worden gesteld.

Voor wie?
Dit boek is bedoeld voor paneelbouwers, elektrotechnische
installateurs, adviesbureaus, inspectiebureaus, beheerders
van elektrotechnische installaties, machinebouwers,
docenten en studenten elektrotechniek.

Auteur: Ir. R.J. (Roel) Ritsma

Meer informatie of bestellen? Ga naar
www.vakmedianetshop.nl/panelenbouw





UW KWALITEIT
DUURZAAM GECERTIFICEERD
STEK: voor certiﬁcering van al uw expertise in de koude,
klimaat en warmtepomp sector. Voor personen en bedrijven.

Examens en
bedrijfscertiﬁcering voor:

• Persoonscertiﬁcering en modulaire certiﬁcering voor bedrijven.

• warmtepompen

• Beproefde methodes – duurzaam resultaat.

• natuurlijke koudemiddelen

• Het STEK-merk: onderscheid op kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

• f-gassen

• Pragmatisch en direct toepasbaar voor betere bedrijfsresultaten.

• CO2

• Dé wettelijk erkende exameninstelling voor de koude sector.

Bedrijfscertiﬁcering of examens in de koude, klimaat en
warmtepomp sector? www.stek.nl
In samenwerking met:

