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energiebesparende maatregelen

Informatie-avond over hybride warmtepompen

Loenen, 7 maart 2022
In het kader van de RREW 2021-regeling



Inhoud van vanavond

• Voorstelrondje organisatioe/sprekers en de RREW 2021 regeling

• Van het gas af (all-electric, hybride, warmtenet)  en de warmtetransitievisie van Apeldoorn

• Trends in WP-technologie 

• LT, MT of HT verwarming

• Wat is een warmtepomp/welk soorten warmtepomp zijn er?

• Hoe weet ik of mijn huis geschikt is?

• Wat is een hybride warmtepomp?

• Welke stappen moet ik nemen naar een warmtepomp en hoever kan ik gaan?

• Kosten en terugverdientijd (model) en de combi met PV 

• Subsidiemogelijkheden (RvO, LEN)

• WP installatie in de praktijk (Koller en Slief)

• Tussendoor vragen, zoveel mogelijk dialoog



Even voorstellen

• Energie Coöperatie Loenen en Veluwonen zijn de organisatie die voor de gemeente 
Apeldoorn/Rijksoverheid de RREW 2021 uitvoert in de dorpen Beekbergen, Hoenderloo, 
Klarenbeek, Lieren, Loenen en Oosterhuizen (alles ten zuiden A1)

• Monique Harmsen (secretaris ECL) verzorgt namens ECL de communicatie en Karien Witteveen 
doet dat namens Veluwonen tbv huurders

• André Zeijseink verzorgt namens ECL de inhoud van de webinars, vandaag samen met twee 
Loenense installatiebedrijven: Koller en Slief

• Jeroen Scholten is aanwezig als voorzitter ECL én ervaringsdeskundige

• Verder is er een team van ECL vrijwilligers voor de uitvoering van de RREW 2021

• De RREW 2021 regeling, wat is dat?



Wat is de RREW 2021 regeling?
2021 in de dorpen
• Regeling van de Rijksoverheid ter verduurzaming van de gebouwde omgeving

• ECL en Veluwonen richten zich op volgende zaken:

• Energiebewustzijn/kennis (webinars, doe-boek)

• Goede inwisseling bon voor kleine maatregelen (alleen huurders dit jaar)

• Uitleenmateriaal (warmtebeeldcamera, luchtkwaliteitsmeter)

• Energiemonitoring (EARN-E)

• Fine-tuning CV-installatie (waterzijdig inregelen)

• Persoonlijk energie-advies: info@ecloenen.nl

• Noot: vanwege de verantwoording naar de Rijksoverheid hebben we wel 
uw adresgegevens nodig. Wordt verder niets mee gedaan



Vragen aan jullie vooraf

• Wie heeft er al een warmtepomp?

• Wie is zich aan het orienteren en heeft al enige kennis?

• Voor wie is dit onderwerp helemaal nieuw?

• Wat zijn jullie vragen vooraf?



Van het gas af

• Essentieel onderdeel van de energietransitie

• “Groningen” als versneller

• Zeer actueel en urgent (prijzen, Oekraine)

• Wat zijn de opties (naast isoleren):
• Warmtepomp (lucht, bodem, WKO)
• Warmtenet(je) op basis van restwarmte of andere bron (bij dichte bebouwing)
• Hybride verwarming op basis van hernieuwbaar gas (groengas/H2) of biomassa

• Loenen is als 1 van 4 Apeldoornse wijken voorloper in de gemeentelijke  
“warmtetransitievisie”.



De warmtetransitievisie van Apeldoorn



De warmtepomp als alternatief: trends



Belangrijke afwegingen voor alternatief 
voor de HR-ketel

• Afweging investeren in isolatie versus energie inkoop

• Kijken naar lange termijn en naar wat er haalbaar is met het huis:
• Bouwjaar
• Energielabel
• Piekverbruik (op koudste dag)
• Temperatuurniveau van verwarming

• Lage temperatuur
• Midden temperatuur
• Hoge temperatuur

• Temperatuurniveau erg belangrijk:
• Keuze type warmtesysteem
• Efficiency warmtesysteem



Misschien kan er meer dan u denkt

• Natuurlijk is nieuwbouwhuis een stuk makkelijker dan bestaand/oud.

• Maar met bestaande bouw kan ook best veel:
• Huis Jeroen Scholten uit jaren 50 is all-electric gemaakt en zo zijn er meer 

voorbeelden

• Mijn huis uit 1865 heeft vloerverwarming en label C, zonder al te grote 
inspanningen. Geschikt voor hybride WP

• Als er flinke isolatie nodig is, is het handig een natuurlijk moment te 
kiezen (grote verbouwing/verhuizing)

• Een (hybride) warmtepomp is een individuele keuze, een warmtenet 
kan alleen collectief



Wat is een warmtepomp?

• Omgekeerde koelkast, en kan dus ook vaak als airco worden ingezet

• Principe van de WP: ATAG-animatie: https://www.youtube.com/watch?v=5WRQpsbTy-Q

• WP in de praktijk: Milieucentraal: (Piet) https://www.youtube.com/watch?v=PqHda93NEJg

• Bronnen:
• https://www.consumentenbond.nl/warmtepomp/hoe-werkt-een-warmtepomp
• https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/warmtepomp-duurzaam-

elektrisch-verwarmen/

https://www.youtube.com/watch?v=5WRQpsbTy-Q
https://www.youtube.com/watch?v=PqHda93NEJg
https://www.consumentenbond.nl/warmtepomp/hoe-werkt-een-warmtepomp
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/warmtepomp-duurzaam-elektrisch-verwarmen/


Oftewel…



Welk soorten warmtepomp zijn er?

Bron: Hier klimaatabonnement



Speciale vormen

Bron: Hier klimaatabonnement



Belangrijke zaken warmtepomp
• COP: Coefficient of Performance

• SCOP: Seasonal Coefficient of Performance

• Buitentemperatuur in relatie tot COP

• Watertemperatuur in relatie tot COP

Hybride WP
stopt rond 0°C

Bron: Klimaatexpert.nl



Hoe weet ik of mijn huis geschikt is voor 
WP of hybride WP?

Bron: Hier klimaatabonnement

Of je doet de test:

https://youtu.be/Jz
AuEksBRCk
(warmtetest:https:/
/www.milieucentra
al.nl/energie-
besparen/aardgasvr
ij-wonen/hoe-
werkt-de-
verwarmingstest/)

https://youtu.be/JzAuEksBRCk


De hybride warmtepomp

• Gaat om de combi (hybride) van een WP met een andere 
verwarmingsvorm voor de piekvraag (op zeer koude dagen of bij 
opstoken).

• Vereniging eigen huis legt het uit: https://youtu.be/lwbaTJgD9zU

• De hybride warmtepomp inde praktijk: 
https://www.youtube.com/watch?v=fLuWMP4Gm8U

https://youtu.be/lwbaTJgD9zU
https://www.youtube.com/watch?v=fLuWMP4Gm8U


Werking hybride warmtepomp

Voorjaar, zomer en najaar Koudeperiodes in de winter 

Bron: Hier klimaatabonnement



Welke stappen moet ik nemen naar een 
warmtepomp en hoever kan ik gaan?

Bron: Hier klimaatabonnement



Kosten en terugverdientijd

• Elke situatie is anders, er is geen “one size fits all”. In 
gesprek met adviseur/installateur is het beste.

• We beperken ons hier tot de hybride warmtepomp 
en enkele aannames als voorbeeld:
• Gemiddeld huis (1500 m3 gas per jaar)

• Besparing via hybride WP 50% op de totale gas vraag

• COP = 4 (omdat ie niet hoeft te werken bij zeer lage 
temperaturen)

• Belangrijke inputparameter is de gasprijs: 
momenteel erg hoog, maar kan ook weer omlaag 
gaan. Elektriciteit is momenteel ook erg hoog



Kosten gas versus kosten elektriciteit

Was
20ct/m3

Piek
140ct/m3

Nu 
60ct/m3

Was
5ct/kWh

Nu
20ct/kWh



Kostenplaatjes (ordegroottes)
HR 

verwarming

Verbruik 

per jaar gas

Verbruik 

per jaar E

E en G 

prijzen

Kosten 

per jaar

Kosten na 

15 jaar

Kosten per 

jaar

Kosten installatie 2000 euro

Kosten gas laag 1500 0 0,80 1200 20.000 1.333,33

Kosten gas hoog 1500 0 1,60 2400 38.000 2.533,33

Hybride WP 

verwarming*

Verbruik 

per jaar gas

Verbruik 

per jaar E

E en G 

prijzen

Kosten 

per jaar

Kosten na 

15 jaar

Kosten per 

jaar
Kosten installatie 4800
Kosten gas laag 750 0,80 600

19.425 1.295
Kosten E-laag 1.875 0,20 375

Kosten gas hoog 750 1,60 1200

31.237,5 2.082,5
Kosten E-hoog 1875 0,30 562,5

Kosten gas hoog 750 1,60 1200 24.862,50 1.657,50
Kosten elektriciteit 

eigen PV

1875 0,04 137,50

Kosten gas laag (eigen 

PV)

750 0,80 600 15.862,5 1.057,5

* Incl RvO 30% subsidie, maar nog zonder LEN subsidie



Wat zien we bij de kosten?

• In alle gevallen (zelfs bij lage gasprijs) is de hybride variant goedkoper over 
15 jaar gemeten.

• Het verschil kan oplopen van marginaal (2%) tot significant (20%) bij lage 
gasprijzen en zelfs 35% bij hoge gasprijzen

• Hoe hoger het initieel gasverbruik, des te interessanter de hybride WP

• Bij de WP en PV zitten meer kosten aan de voorkant (investeringen) en zijn 
de variabele kosten lager, bij de HR ketel is dat precies andersom.

• Eigen PV kan de economie van de installatie flink verbeteren

• En een snelle CO2-emissie-reductie op de koop toe!



Subsidiemogelijkheden algemeen

• de ISDE 
(https://www.rvo.nl/su
bsidie-en-
financieringswijzer/isde
/isde-wijzigingen-
2022)verhoogt haar 
subsidietarieven voor 
WP per 2022 van 20 →
30%:

Checklist apparaten:

https://www.rvo.nl/sites/
default/files/2021/12/ISD
E%20-
%20Apparatenlijst%20wa
rmtepompen%201%20ja
nuari%202022.pdf

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/isde-wijzigingen-2022
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/ISDE%20-%20Apparatenlijst%20warmtepompen%201%20januari%202022.pdf


In de Gemeente Apeldoorn en in Loenen zelf!

• Gemeente Apeldoorn is aan het 
onderzoeken om volgend jaar 
ook weer een subsidie op 
isolatie en andere zaken te 
geven. Check: 
https://www.milieucentraal.nl/e
nergie-
besparen/energiesubsidies-en-
leningen/subsidies-
verduurzamen-woning/

• In Loenen is er een eigen 
subsidieloket: Loenen Energie 
Neutraal. Kleine subsidie, met 
grote financiering.

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-leningen/subsidies-verduurzamen-woning/


Hoe gaat installatie in de praktijk

• Bijdrage van Koller en Slief over waar installateurs in de praktijk 
tegenaan lopen



1/3

1/3

1/3

Warmteopwekker

Afgiftesysteem

Isolatie

Verduurzaming begint bij isolatie…

1. Beperk de energievraag
isolatie/WTW…

2. Gebruik duurzame bronnen
zon/wind/lucht/bodemwarmte

3. Gebruik de energie efficient
hoog rendement



Wat kan ik zelf doen…

Verwarmingstest:
Meld je aan op www.milieucentraal.nl om een seintje te krijgen omtrent
weersvoorspelling.
Blijft uw huis warm dan is dat een goed signaal dat een warmtepomp uw gasverbruik
kan verlagen!

Warmteverliesberekening:
Transmissieverliezen
Ventilatieverliezen
Opwarmtoeslag
Buiten bij -10 C wilt u het behaaglijk binnen!

Energieadviseurs ECL:
Opgeleide ervaringsdeskundigen
WARMTEBEELDCAMERA

http://www.milieucentraal.nl/


De hybride installatie…



De hybride installatie…

1. Aanvoer CV-ketel

7. Openverdeler

2. Retour CV-ketel

3. Aanvoer Warmtepomp

4. Aanvoer cv- installatie

6. CV-aanvoer 

temperatuur sensor

5. Aftapmogelijkheid



… en dan de opties/zaken om rekening mee te houden…

• Een buffervat zorgt ervoor dat er meer systeem inhoud in de 
installatie aanwezig is

• Minder starts en stop van de compressor
• Inhoud van het buffervat wordt gebruikt om de buiten unit 

te kunnen ontdooien
• Bij het ontdooien kan er veel smeltwater vrij komen



Bewust regelen…



Regelgeving…

• Mogelijk omgevingsvergunning in verband met locatie buitendeel
• Geluidseisen (Eigenaar verantwoordelijk, installateur vanuit Bouwbesluit)

• Onderscheid GELUIDSVERMOGEN (WP) en GELUIDSDRUK (gehoor)
• Tot 6 kW = 65 dB / Tot 12 kw = 70dB
• Overdag 45 dB op erfgrens / ‘s nachts 40 dB op erfgrens
• Geluidsbeperkende maatregelen!

• Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) per 1 april 2021
• Rekentool Ministerie
• Bepalingsmethodiek is meting op locatie! 

• Gecertificeerde installateur voor koeltechnische werkzaamheden (www.brl100.nl)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fstb-2020-189.html&data=04%7C01%7Cmarlous.verheijen%40fme.nl%7Cc8f2beaadeed4db0e2d508d88724d215%7C2e1960e092404ea3933b1c5d9dcb494b%7C0%7C0%7C637407939498824821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wUXRu71GjN4hR8KTrJc93DELmB9q8kC3stTDzpA8AVU%3D&reserved=0
http://www.brl100.nl/


De uitdagingen voor de technische branche…

• Tekort aan technische vakmensen
• Leveringsproblematiek en beschikbaarheid
• Prijsstijgingen
• Toenemende wet- en regelgeving
• Kwaliteitseisen en certificering



Dank voor uw aandacht

Zijn er nog vragen?


