
“U heeft wellicht de ambitie om 
uw monumentale woonhuis te 

verduurzamen, maar waar 
begint uw zoektocht en welke 
mogelijkheden bestaan er?”



De Warmtepomp
Het creëren van draagvlak

Caspar Koldewee

Manager Techniek



Wie zijn wij?
Advies en ondersteuning bij de toepassing van 

warmtepompen in vermogens van 4 kW tot 1 MW.

Zowel commercieel als technische ondersteuning. 

Naast gedegen kennis op het gebied van warmtepompsystemen, 

hebben wij ook kennis in huis over tapwater 

en warmteafgiftesystemen.





Vergelijken diverse 
energiebronnen

 Op basis van energie verbruik

 Op basis van kosten in €

 Op basis van CO2-uitstoot



Willen we draagvlak hebben, dan 
moeten we praten in begrijpelijke taal

 Een Peta Joule

 1 PJ = 1.000.000.000.000.000 Joule (doelstelling 100 PJ)

 Of megaton CO2-uitstoot   (doelstelling 166 megaton CO2 eq)

 1 Megaton = 1.000.000.000 kg/CO2-uitstoot



Wat kost / is potentiële energie? 

Potentiële energie bezit de mogelijkheid om, al dan niet 

met een werktuig, een verandering te bewerkstelligen zoals 

bijvoorbeeld warmte, licht of beweging.



Elektra
= kWh

Aardgas 

= m³



Wat kost / is potentiële energie? 
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Wat kost / is potentiële energie? 



Gemiddeld energieverbruik 4-persoons huishouden



1.600 m3 gas  = 15.632 kWh

1 m3 gas is 9,77 kWh

Warmte:

Gas 1.600   m3 gas/jaar indien Cv-ketel

Elektra 2.931   kWh elek./jaar indien warmtepomp

Elektra: 4.000 kWh/jaar

Ƞ ketel 90 % SCOP warmtepomp 4,8

Gemiddeld energieverbruik 
4-persoons huishouden



Gemiddeld energieverbruik 
woonhuis GAS GESTOOKT

Elektra:
• Koelen, vriezen afzuigkap, magnetron, waterkoker 700 kWh
• Verlichting 600 kWh
• TV + div. apparaten grasmaaier, stofzuiger, stereo, föhn 1.100 kWh
• Multimedia computer, telefoon, tablet, printer 200 kWh
• Was/ drogen strijkijzer 700 kWh
• Sluipverlies 600 kWh
• CV circulatiepomp 100 kWh

Gas
• Voor douchen 4 personen 3.908 kWh
• Voor koken 635 kWh
• Restant verwarmen van uw woning 11.089 kWh

Totaal  15.632 kWh

Totaal  4.000 kWh

Totaal totaal 19.632 kWh

3,6 %

3,0 %

5,6 %

1,0 %

3,6 %

3,0 %

0,5 %

20,3 %

19,9 %

3,3 %

56,5 %

79,7 %

Jaarverbruik 1.600 m3 gas 4 persoons huishouden 4.000 kWh.



Gemiddeld energieverbruik 
woonhuis MET WARMTEPOMP

• Elektra:
• Koelen, vriezen afzuigkap, magnetron, waterkoker  700 kWh
• Koken 450 kWh
• Verlichting 600 kWh
• TV + div. apparaten grasmaaier, stofzuiger, stereo, föhn 1.100 kWh
• Multimedia computer, telefoon, tablet, printer 200 kWh
• Was/ drogen strijkijzer 700 kWh
• Sluipverlies 600 kWh
• CV circulatiepomp 100 kWh

• Warmtepomp
• Voor douchen 4 personen 1.097 kWh
• Restant verwarmen van uw woning 1.970 kWh

Totaal  3.067 kWh

Totaal  4.450 kWh

Totaal totaal 7.517 kWh

9,3 %

6,0 %

8,1 %

14,6 %

2,6 %

9,3 %

8,0 %

1,3 %

59,2 %

14,6 %

26,2 %

40,8 %

Jaarverbruik 1.600 m3 gas 4 persoons huishouden 4.000 kWh N ketel verwarmen 90 % tapwater  70 %  SCOP verwarmen 4,96 SCOP tapwater 2,64 

Was 20 %

Was 80 %



Woningen in 2018 EPC 0,4

Gebruik transmissie 28 GJ   1.496 kWh

Gebruik Sanitair warmwater  9 GJ 893 kWh

Tapwater is 33% van het verbruik 

BENG 2021 - wordt de isolatie nog beter!

Tapwater / Transmissie wordt daardoor 50% / 50%

 Een douche WTW wordt dus steeds interessanter!



Elektra per kWh Belasting + opslag duurzaam Totaal

0 - 10.000 kWh 0,11934   + 0,02287  = 0,1422 per kWh incl. BTW

0 - 10.000 kWh 0,10458  + 0,0132   = 0,11778 per kWh 

10.000 – 50.000 kWh 0,05274  + 0,0180   = 0,07074 per kWh 

> 50.000 kWh 0,01404  + 0,0048   = 0,01884 per kWh 

Gas m3 ->  / 9,77 kWh/m3  =   kWh

0 – 160.000 kWh 0,26001 + 0,0285   = 0,11778 per m3

0,02661 + 0,0029   = 0,02951 per kWh 

0,0363   + 0,006489   = 0,042789 per kWh incl. BTW

Kies voor GROEN en betaal je BLAUW

3,3 X 

zoveel

prijs Elektriciteit versus Gas



Verbruik gemiddeld 
huis vergeleken 

met…

Verbruik gemiddeld huis = 

19.632 kWh/jaar

Staat gelijk aan 

33.124 km auto rijden

Als je 8,89 kWh (één liter benzine) tankt, bij een 

verbruik van 1 op 15, gebruik je  0,592 kWh/km. 

Een gemiddelde elektrische auto verbruikt 0,15 kWh/km.



Op basis van kWh is vergelijk met een auto eenvoudig

Verbruik Gas + Elektra = 19.632 kWh/jaar

Verbruik Elektra = 4.000 kWh/jaar

Staat gelijk aan 5.760 km auto rijden

4000 kWh per jaar / 8,89 kWh per liter x 12 km (verbruik 1 op 12) =

+

19.632 kWh per jaar / 8,89 kWh per liter x 12 (verbruik 1 op 12) km =

Benzine = 8,89 kWh/liter

Staat gelijk aan 26.499 km auto rijden



Energieverbruik van een mens

0p een dag eet je: 

1 kWh = 859,845 kCal

2.549 kCal

Dat is op jaarbasis  1.082 kWh

=         2,96 kWh



Besparing op CO2-uitstoot

Om een eerlijk vergelijk te maken tussen een gasgestookte Cv-installatie 
en een elektrisch gevoede warmtepomp, moet de benodigde energie 

vanaf de bron worden vergeleken.

Op- en verpompen, distribueren en verbranden van gas

VERSUS

Produceren in de elektriciteitscentrale met 
beperkt rendement en vervolgens distribueren



Altijd lastig bron CO2-calculatie
website van de overheid RVO  

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

uniforme maatlat gebouwde omgeving

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/nationaal-
expertisecentrum-warmte/instrumenten/uniforme-maatlat-gebouwde-omgeving



Gas

Bij gebruik en geleverd aan huis mag er 
gerekend worden met:

0,0560 kg CO2 per MJ 

oftewel   

0,2016 kg CO2 per kWh

 Opsporen boren

 Omhoog pompen

 Reinigen  

 Transporteren

 Op druk brengen

 Opslaan



 Produceren

 Transformeren

 Transporteren

 Opslag?

 PER  factor (Primary Efficiency Ratio) momenteel 0,43 wordt in 2020 0,6

 Bij gebruik en geleverd aan huis mag er momenteel gerekend worden met 0,5650 kg CO2 / kWh

 Aangezien wij steeds groenere stroom krijgen vanaf 2020, mag er gerekend worden 

met 0,4300 kg CO2 / kWh

LET OP: BIJ VOLLEDIGE DEKKING MET ZONNEPANELEN MAG ER MET 

0 kg CO2 / kWh gerekend worden.

Elektriciteit



Wanneer wordt de planeet blij ?
CO2-uitstoot elektrische verwarmer

CO2-uitstoot kg/kWh Cv-installatie / ketelrendement 

0,5650

0,2016 / 0,9 

0,4300

0,2016 / 0,9

Bij gedeeltelijk of volledige dekking van het verbruik van de warmtepomp zal de gewenste COP alleen maar 
verbeteren en kan deze in het beste geval nul worden.

= minimaal te behalen COP

= > COP  2,52

= > COP  1,92

2018

2020

Afhankelijk van de toepassing zonnepanelen zal het getal alleen maar lager worden.



Hoeveel CO2-uitstoot is er met een 
warmtepomp te reduceren ?

Aardgasverbruik 1.600 m3/gas jaar

ƞ ketel 90%

SCOP warmtepomp 4,8

CO2 uitstoot gas thuis geleverd 0,2016 kg CO2/ kWh 3.151 CO2 kg/jaar

 CO2 uitstoot elektra thuis geleverd 0,5650 kg CO2/ kWh 1.656 CO2 kg/jaar

Besparing CO2 uitstoot 1.495 CO2 kg/jaar

aantal bomen 75 stuks

Per 100 m3 aardgas +/- 90 kg CO2/jaar







Wat kost een warmtepomp ?
Deze vraag wordt vaak gesteld, maar is eigenlijk verkeerd…

Wat levert een 
warmtepomp 

op ?



Wat levert een warmtepomp op ?

Het gevoel dat u een bijdrage heeft geleverd de planeet 

netjes achter te laten voor diegene die na ons komen.  

 Een behoorlijke reductie van de CO2-uitstoot

 Een aanzienlijke besparing in energie verbruik

 Een effectievere inzet van zonnepanelen (CO2-reductie tot 100% mogelijk)

Onafhankelijkheid van energie leveranciers

 Duurzaam voorzien worden in comfort

 Een aanzienlijke besparing van de maandelijkse energielasten

Over de levensduur van de warmtepomp heen bent u significant 
goedkoper ten opzichte van de traditionele systemen. 
TCO warmtepomp < Cv-ketel.



Monumenten en 
verduurzaming



Monumenten en verduurzaming

1 Beperk de energievraag

2 Gebruik duurzame energie

3 Indien nodig gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk

Bron: 

de Trias Energetica 

Model TU Delft 1979

Dhr. K. Duijvestein 



Isoleren
Warmtepompen zijn het meest 

efficiënt bij lage afgiftetemperaturen.

 Goed geïsoleerde en 

lekdichte woningen

 WTW ventilatiesysteem 

 Laag temperatuur afgiftesystemen.



Vloerverwarming.
Door de lagere ∆ T zorgen 

kortere lussen voor een beter 
rendement. 

Een éénmalige kleine meer 
investering, 15 jaar lang
een zuinigere installatie.



Radiatoren?

Hoog temperatuur afgifte

 Werkt het best met een aanvoer temperatuur rond de 70 – 90 °C

 Retour temperatuur 20 K lager

 Veel convectie

 Veel straling 



Laag temperatuur 
radiatoren / convectoren

Laag temperatuur afgifte

 Werkt het best met een aanvoer temperatuur rond de 35 – 45 °C

 Retour temperatuur 5 K lager

 Veel convectie of gedwongen door ventilatoren

 Geen straling 



Werkingsgebied 
warmtepomp t.o.v. CV

∆ T van 20 K naar 5 K  

= 4 x zo klein

betekent de flow 4 x zo groot





Warmtepompen: wanneer wel, 
maar vooral ook, wanneer NIET

Functie: bij- of hoofdverwarming

Bijverwarming; altijd goed

 Bij bijverwarming verkort het stookseizoen (met name bij particulier en klein zakelijk) goed toepasbaar 
op oudere gebouwen hoofdverwarming onder voorwaarden.

 Bij hoofdverwarming is het belangrijk te kijken of het pand geschikt is voor laag temperatuur 
verwarming!

 Niet gerenoveerd voor 1980 alleen mogelijk met hoog temperatuur (80 °C) cascade warmtepomp.

De R waarde van de schil is essentieel !

 Bouwfysisch worden er hoge eisen gesteld aan het gebouw, “lekke” gebouwen geven problemen.



Lucht / Water

Lucht / Lucht

Water / Water

Water / Lucht

Laagtemperatuur warmtepomp tot maximaal 60 °C

Hoog temperatuur cascade R410a/R134a 

warmtepompen tot maximaal 80 °C

Soorten warmtepompen



COP Waarden

Een peak load value is wat de warmtepomp maximaal kan leveren, waarbij er geen enkele aftrek 

is voor de omstandigheden waarin de warmtepomp draait.

Integrated value is de waarde waarbij het warmteverlies en energieverbruik tijdens ontdooien 

van de luchtwarmtepomp in rekening wordt gebracht. Dit zijn werkelijke praktijkwaarden en is het 

daadwerkelijk geleverde vermogen en rendement bij de opgegeven condities.

Buitentemperaturen

Watertemperaturen

Integrated value

Peak load value



SCOP
Gewogen gemiddelde COP over het hele jaar door, met 

name deellast gebruik in het regelbereik en aan/uit 
gebruik van de warmtepomp worden meegewogen, 
waarbij seizoensinvloeden en de daarbij horende 

graad dagen. Hulp energie voor bijvoorbeeld 
carterverwarming Stand-by energie is mee gewogen.

= Seasonal coefficent of  

performance

= Seizoensgebonden COP



COP waarden HT systemen
Een HT systeem is een cascade systeem

 HT unit heeft een COP van 5

 Om 25 kW warm water te maken is 5 kW elektrische energie nodig

 De overige 20 kW wordt onttrokken aan het basis warmtepomp systeem met een 

COP van 4

 Om 20 kW beschikbaar te maken voor de HT module dient 20/ 4 hier ook 5 kW aan 

energie te worden toegevoegd

 Totaal energie in 5 + 5 = 10  geleverd vermogen 25 kW COP waarde 2,5

 In de praktijk ergens rond de 2,7



COP - Watertemperatuur versus Buitentemperatuur
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Break-even Point warmtepomp

Elektra prijs kWh

Gasprijs kWh / ketelrendement
=

Omslagpunt. 

Minimale COP om voordeliger te zijn

20,65 cent 

6,80 cent / 0,9 (90%) 
= COP >2,73

Elektra

Aardgas

0,214 € / kWh

0,068 € / kWh
0,2065 € kWh

0,6648 €    m³

= 1,00 kWh

= 9,77 kWh

Let op! Hierbij zijn de kosten van vastrecht niet opgenomen.



20,65 cent 

8,36 cent / 0,9 (90%) 
= SCOP >2,22

Indien vastrechtkosten worden meegewogen bij 1.600 m3 gas en vastrechtkosten 243,79 per jaar

243,79 / 1.600 / 9,77 + 0,068   =  0,0836 € / kWh

Break-even Point warmtepomp

Bij een energiezuinige nieuwbouwwoning verbruik 1.000 m3 gas  

SCOP > 1,99



Geluidsdruk versus 
geluidsvermogen

Geluidsdruk, Lp, is hetgeen wij als mens 
waarnemen als resultaat.

Geluidsvermogen, Lw, is hetgeen de bron produceert.

 Lp =  Lw – 8 – 20 x log d
 Lp is geluidsdruk
 Lw is geluidsvermogen
 Log d is de afstand tussen 

bron en waarnemer



Geluidsvermogen versus geluidsdruk

Voorbeeld warmtepomp:

LW = 61 dBa opgave fabrikant

Afstand naar erfgrens 8 meter

Lp= 61 – 8 – 20 x log d

Lp= 61 – 8 – 18,06 = 34,9 dBa



Voor-/nadelen van Lucht > Lucht

Overig
 Door toepassing van vloerverwarming is er eenvoudig 

een constante in te bouwen. Met name op de begane 

grond is dit sterk aan te raden. Indien er nachtverlaging 

toegepast wordt, laat dan de temperatuur niet te veel 

inzakken.

 Het snel afkoelen van een ruimte kan ook een voordeel 

zijn, met name in slaapkamers. 

Bij studerende kinderen is de ruimte zeer snel op te 

warmen en zodra men wil slapen is de ruimte binnen de 

kortste keren weer koud.

Voordelen
 Door geforceerd inblazen van lucht, warmt de ruimte zeer 

snel op. 

 Zeer eenvoudig te installeren.

 Een echte airconditioninginstallatie die zowel voelbaar als 

latent koelt !

Nadelen
 Zodra de ruimte op temperatuur is en de warmtepomp stopt 

met verwarmen, dan loopt de temperatuur zeer snel terug 

omdat er geen “na” warmte is. Dit effect verdwijnt als de 

warmtepomp gedurende een langere tijd constant gebruikt 

wordt en de ruimte doorwarmt. (nadeel kantoor/ 

woonruimten, voordeel op slaapkamers en in winkels).

 Verwarming geschiedt vaak van boven (kanaal- of cassette 

unit) waardoor warmte slecht beneden te krijgen is.



Zonnepanelen
 Aanvragen omgevingsverguning "Voor zonnepanelen op 

monumenten is dit simpel: altijd".

Het aanvragen van de omgevingsvergunning moet via het 
OmgevingsLoket Online (OLO). De gemeente, waarin het 

monument staat, ontvangt de vergunningaanvraag en bepaalt 
of zij de vergunning voor zonnepanelen verleent. 

 "Eigenaren die navraag doen bij hun gemeente over plaatsing 
van zonnepanelen krijgen regelmatig een ingewikkeld verhaal 
te horen over de Welstandscommissie en Monumentenzorg en 

haken dan al gauw af. Dat is zonde en onnodig."



PostCodeRoos / Regeling Verlaagd Tarief

 Stel er is een duurzaam energie initiatief in postcode 1012, 

dan kan er deelgenomen worden in de postcodes die 

aanliggend zijn.

 In dit specifieke geval 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 

1031 en 1021.

 Deze deelnemers ontvangen de zogenaamde energiebelasting 

korting op elke opgewekte kWh.

 Maximaal kleinverbruikersaansluiting 

3 x 80 Ampère. Gemaximaliseerd op 10.000 kWh.

 Ook bedrijven mogen hieraan deelnemen, voor maximaal 

20% van het vermogen van de Coöperatie.



Financieel
 Deelnemers aan het project binnen de 
PostCodeRoos, kregen vanaf 2016 een 

korting van € 0,09 per kWh aan energiebelasting.

 U heeft 10 zonnepanelen die 3.000 kWh 
leveren, dan krijgt u van de overheid in 2019

3.000 kWh x € 0,1226* /kWh = € 367,80



Voorbeeld initiatieven



Is uw monument te verduurzamen?

Wat kunt u zelf  doen?

1. Kunt u de temperatuur van uw verwarmingssysteem verlagen naar 50 °C?

2. Kunt u “eenvoudig” over schakelen naar een laag temperatuur 
warmteafgifte systeem (fancoils / vloerverwarming)?

3. Wat kunt u nog isoleren? 

4. Is er inmiddels isolerend glas geplaatst?



Contact
Klimaatexpert B.V.

088 146 00 00
www.klimaatexpert.com
info@klimaatexpert.com

Klimaatexpert B.V.
088 146 00 00

www.klimaatexpert.com
info@klimaatexpert.com



Bedankt voor uw 
aandacht!




