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Beste buren, 

 

Voor verwarmen, warm water en het koken gebruiken we in Nederland 

meestal aardgas. Zo ook in Berggierslanden. Maar we willen minder 

afhankelijkheid zijn van aardgas. 

In de (sociale-) media buitelen de duurzame alternatieven over elkaar heen; 

waterstof, groengas, warmtepompen, wamtenet. Wel doen, niet doen, nu 

doen, straks doen! Sommigen van ons raken het overzicht kwijt. Alle 

onzekerheden over de toekomst wegnemen is onmogelijk, maar wij kunnen 

wel aangeven wat wel (redelijk) zeker is en welke opties voor onze wijk 

verstandig lijken. 

Bij het koken op elektriciteit kijkt niemand meer vreemd op. Ook heeft bijna de 

helft van onze woningen al zonnepanelen om elektriciteit zelf op te wekken. 

Het aantal (volledig) elektrische auto’s neemt gestaag toe en de eerste 

(openbare) laadpalen staan ook al in de wijk. Bij de vervanging van de HR-ketel 

kozen diverse buren al bewust voor een (hybride) warmtepomp. 

Maar kunnen we ook volledig overstappen op elektriciteit? Dus de 

gasaansluiting helemaal opzeggen en zogenaamd  ‘all-electric’ gaan. Jazeker … 

dat kan en gerekend over de totale levensduur is het vaak zelfs goedkoper. In 

Berggierslanden zijn al 4 bewoners volledig van het gas afgestapt met een 

behulp van een warmtepomp. Wij verwachten dat meer bewoners dit 

voorbeeld zullen volgen. De (individuele) warmtepomp past namelijk heel goed 

bij de bewoners en huizen (bouwjaar vanaf 2005) in Berggierslanden.  



Maar wanneer maakt u de overstap? Direct of kunt u nog beter even wachten? 

Zo lang uw huidige HR ketel nog functioneert lijkt het ons verstandig om vooral 

informatie in te winnen, maar de ontwikkelingen nog even af te wachten. Maar 

als uw HR-ketel wèl moet worden vervangen heeft u drie opties: 

1. Vervanging door eenzelfde HR-ketel op aardgas 

2. Aanschaf van een hybride lucht warmtepomp; dit levert een aanzienlijke 

besparing op het gasverbruik 

3. Aanschaf (bodem of lucht) warmtepomp; all-electric concept zonder 

gasaansluiting  

Wij adviseren om in ieder geval een hybride warmtepomp in overweging te 

nemen. De meerprijs is beperkt door een rijkssubsidie en u bespaart jaarlijks op 

uw gasrekening. Maar wellicht wil u liever direct de overstap naar all-electric 

maken om de stijgende energiebelasting op gas en het vastrecht te besparen. 

Dat vergt wel een deskundige advies en een ervaren installateur. 

Kortom een algemeen geldend advies is lastig. Uw woning en persoonlijke 

overwegingen spelen hierbij een belangrijke rol. Een buitenunit is bijvoorbeeld 

vaak goed te plaatsen bij een vrijstaande, tweekapper of hoekwoning. Bij een 

tussenwoning wordt dat weer complexer. Allemaal afwegingen die wij niet 

voor u kunnen maken. 

Om het allemaal concreet te maken, hebben wij door adviseur Meijer 

Verduurzaamd voor zowel een tussenwoning, een twee onder een kap (is 

vergelijkbaar met hoekwoning) als een vrijstaande woning een advies laten 

opstellen. In de adviezen zijn zowel een hybride lucht-warmtepomp als een all-

electric oplossing met een lucht-warmtepomp nader uitgewerkt, inclusief een 

budgetraming. De rapporten hebben wij bijgevoegd. 

 

Wij wensen u veel leesplezier en duurzame inspiratie ! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Duurzaam Berggierslanden 



 

 

 

 

 

 

 

 

adviesrapport 

tussenwoning 



 

 

 
 
 
 
 
ADVIES RAPPORT  
 
Relatie:  Duurzaam Bergierslanden  
 
Onderwerp:  Adviesrapport verduurzamen tussenwoning 
            
Datum:   2 maart 2021 
 
Opdrachtnummer: P2020-266 
 
Documentnummer: 2020266_001 
 
 
 
PROJECT / LOCATIE: 
 
Familie X 
Roef  
7944 SX Meppel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOEL: 
 
Via deze adviesnotitie is een analyse gedaan hoe we een en ander kunnen aanpakken 
en wordt er een concreet advies voor verwarming gedaan.  
 
 
OPDRACHT: 
 
Duurzaam Bergierslanden heeft een aantal leden, welke allen op zoek zijn naar de mogelijkheden 
voor het verduurzamen van hun woning. Hierbij zal de eerste behoefte veelal liggen bij 
verduurzamen van de verwarming en aanvullende zaken. De woningen zijn van recente leeftijd 
en daarmee is investeren in isolatie veelal niet echt nodig. Duurzaam Bergierslanden heeft Meijer 
Verduurzaamt gevraagd om een drietal woningen door te rekenen en hier een adviesrapport 
voor te schrijven. In dit rapport wordt een tussenwoning beschreven.   
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1. VRAAGSTELLING 
 
Familie X woont in de woning aan het Roef bestaande uit een tussenwoning.  
In de woning met bouwjaar 2008 is een traditionele verwarmingsinstallatie geïnstalleerd met 
gasgestookte CV-ketel. De warmte wordt overal via radiatoren in de woning gebracht. De CV-
ketel uit 2008 voorziet ook in het warme tapwater. In de keuken is een afzuigkap aanwezig. 
Verder is er alleen ventilatie middels een mechanische afzuigventilator en toevoer via roosters 
boven de ramen in de gevel. De vraag is welke mogelijkheden er zijn om te verduurzamen en hoe 
de woning toekomstbestendig kan worden verwarmd en of er mogelijkheden zijn dat dan met 
radiatoren kan of dat aanpassingen nodig zijn.  Vloerverwarming of ander varianten kunnen een 
optie zijn.  Verder is de wens om duurzaam te verwarmen middels een warmtepomp systeem en 
is er ook behoefte aan koeling in de woning.  
 
Meijer Verduurzaamt is gevraagd om te beoordelen hoe de woning op een duurzame wijze kan 
worden verwarmd en eventueel gekoeld.  
 
 
2. UITGANGSPUNTEN: 
 

 Gezin van vier personen 

 Gegevens woning vanuit BAG, geen bouwkundige tekening 

 Gegevens energieverbruik 2019 

 Bezoek 16 december 2020 en besproken situatie 
 
 
3. HUIDIGE SITUATIE EN AFGIFTE SYSTEEM: 
 
Bij woning aan het Roef is gezien dat we te maken hebben met een tussenwoning bestaande uit 
een begane grond, 1e verdieping en zolderverdieping. Op de begane grond wordt geleefd en 
gekookt. Op de 1e verdieping zijn drie slaapkamers en op de zolder is een tweede 
woon/werkkamer gerealiseerd en daarnaast opslag en opstelling CV-ketel.   
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Op basis hiervan wordt het advies gemaakt en in eerste instantie gekeken naar het huidige 
afgiftesysteem. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 bepaald welke verwarmingscapaciteit benodigd 
is en hoeveel warm tapwater wenselijk is bij gebruik van een warmtepomp. Daarna zal ik in de 
volgende hoofdstukken drie varianten warmtepompen uitwerken en nog andere adviezen geven.  
 
Afgifte systeem, hoe wordt warmte in de woning gebracht.  
In de woning is zoals aangegeven een CV-ketel aanwezig, welke de warmte via radiatoren in de 
woning brengt. Dit is bij gebruik van een hoogrendementsketel (HR) een prima oplossing en 
misschien ook wel de beste keuze als er verder geen wensen zijn betreffende toepassing van 
warmtepompen en/of koelen. Verduurzamen met handhaving van de radiatoren is lastig, daar 
deze zijn uitgelegd op een hoge watertemperatuur. Voor de volledigheid is in hoofdstuk 6 een 
hoog temperatuur warmtepomp uitgewerkt.  
 
Voor het toepassen van warmtepompen is het aan te bevelen om de watertemperatuur te laten 
dalen en zogenaamd laagtemperatuur verwarming toe te passen.  
Voor de radiatoren is dit eigenlijk niet aan de orde. Met een warmtepomp willen we zo laag 
mogelijk gaan met de watertemperatuur en liefst onder de 40 ºC blijven.  
Hiermee zal een standaard radiator veelal halveren in capaciteit en niet meer kunnen voldoen 
aan de wensen om in de winter een ruimtetemperatuur van 21 ºC te krijgen.  
Als de wens er is om toch laag temperatuur te gaan met hergebruik van de radiatoren, kunnen 
deze worden aangevuld met een ventilator aan de onderzijde. Hierdoor zal de radiator weer iets 
meer vermogen gaan leveren. Helaas is moeilijk aan te geven wat dan het vermogen is en wordt 
er ook geluid toegevoegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze techniek werkt alleen met het getoonde type radiator.  In de woonkamer zijn enkel plaats 
radiatoren toegepast en kan dus niet uitgevoerd worden met een dergelijke oplossing.  
De kosten voor een dergelijke ventilator is al snel € 250,-- tot € 350,-- per radiator.  
 
Door de waterhoeveelheid te vergroten is het veelal ook mogelijk de capaciteit te verhogen. 
Hiervoor zijn wel grotere leiding diameters nodig. Ik heb gezien dat de leidingen naar de 
radiatoren erg klein zijn en als dus de waterhoeveelheid wordt vergroot zullen de leidingen ook 
vergroot moeten worden. Weerstand en watersnelheid zal anders te hoog worden en daardoor 
te veel energie verloren gaan en zal er ook hinderlijk geluid komen.   
 
Is er de wens om met de (toekomstige) warmtepomp te koelen middels de vloer of met 
convectoren dan kunnen de radiatoren niet worden gebruikt en zullen de radiatoren afgekoppeld 



  Pagina  

P2020-266, Doc. 2020266_001 2 maart 2021 

5 

moeten worden tijdens koelen. Dit kan door bijvoorbeeld de toevoerleidingen naar de radiatoren 
af te sluiten als er wordt gekoeld. Er wordt dan een automatische klep toegevoegd, welke ook 
kan worden gebruikt om bijvoorbeeld in een zone (verdieping) de temperatuur te regelen.  
De verdieping krijgt dan een eigen thermostaat. Dit zal nog wel nader bekeken moeten worden 
om te zien of de radiatoren en toekomstige laag temperatuur vloerverwarming of convectoren 
volledig gescheiden kunnen worden aangesloten. 
 
Laagtemperatuur convectoren 
Alternatief is om de radiatoren te vervangen voor convectoren of aanvullend met infrarood (later 
getoond) te verwarmen.  
 
Om het comfort te verbeteren in combinatie met de warmtepomp is een laagtemperatuur 
radiator een goede oplossing.  De firma JAGA is specialist in deze techniek.  
Hieronder wordt de JAGA Strada Hybrid getoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huidige radiatoren zijn van verschillende afmetingen. In de woonkamer zien we een enkele 
lage radiator van ca. 40 cm hoog en op de zolder zien we een hoge dubbele radiator van wel 80 
cm hoog. Veel varianten dus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiator woonkamer     Radiator zolder  
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De slaapkamers zullen tussen de 10 en 15 m² groot zijn en om deze warm te houden is maximaal 
ca. 800 Watt benodigd. Door ontbreken van de bouwkundige tekening is het lastig exacte 
gegevens uit te werken, echter zijn volgende opties uitgewerkt met de JAGA Strada hybrid.  
Volgende capaciteiten worden behaald.  
Keuken 
Type 035-200-016-2 Water 45/35 2.137 Watt  Koelen  652 Watt  30 dBA 
Woonkamer  
2x Type 065-100-16-2 Water 45/35 1.169 Watt  Koelen  322 Watt  30 dBA 
Slaapkamers 
Type 050-80-016-2 Water 45/35     783 Watt  Koelen  271 Watt  30 dBA 
Zolder 
Type 095-120-016-2 Water 45/35 1.242 Watt  Koelen  333 Watt  30 dBA 
Eerste getal is de hoogte en tweede getal is breedte in cm.  Waardes zijn in de middenstand.  
Er moet ook rekening worden gehouden met een elektravoeding voor de ventilator.  Zie 
hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kostprijs van de JAGA Strada Hybrid ligt tussen de ca. € 1.000,-- en 1.500 incl. BTW per stuk, 
ongemonteerd en is dus best kostbaar. 
 
Worden de radiatoren vervangen voor convectoren zal er dus ook een beetje koeling aanwezig 
zijn in de ruimtes waar deze zijn toegepast en is een aanvullende regeling niet echt nodig. De 
convectoren zijn voorzien van een eigen thermostaat. Wel is voor koelen een lekbak nodig.  
 
Infrarood verwarming 
Indien gekozen wordt voor een laagtemperatuur warmtepomp en de bovengenoemde 
convectoren zijn te kostbaar of niet overal noodzakelijk, kan er ook gekozen worden voor 
infrarood verwarming. Ook is het mogelijk om dit aanvullend aan de bestaande verwarming toe 
te passen of bijvoorbeeld alleen in de slaapkamers en badkamer.  Straling geeft meer comfort. 
Let wel op, welk type paneel je kiest. Een standaard infrarood paneel geeft alleen straling en 
hiermee verwarmd deze vooral de mensen en niet de omgeving.  
Een hybride stralingspaneel van Meppeler ondernemer Savot (www.savot.nl) is wel een goede 
oplossing.  
 
 

http://www.savot.nl/
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Een HYBRID keramisch verwarmingspaneel combineert twee manieren verwarmen: infrarood en 
convectie. Hierdoor kunnen de ideale condities worden gecreëerd voor de leefomgeving met een 
snelle verwarming van lucht én de objecten in de ruimte. 
 
De voorplaat van de panelen is gemaakt van hoogstaand keramiek. Dit materiaal houdt de 
warmte goed vast en geeft dit langzaam af, zelfs nadat het paneel is uitgeschakeld. Door deze 
efficiënte manier van verwarmen wordt het energieverbruik sterk verminderd. Een duurzame en 
stijlvolle oplossing voor elk huis. Er zijn meerdere leveranciers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat een hybrid paneel erg direct werkt is veelal voor de slaapkamers minder capaciteit nodig 
dan bij een convector. Daarentegen kan er niet mee gekoeld worden.  
 
Advies is dan ook om te kiezen voor infrarood panelen in ruimtes waar koelen niet belangrijk of 
wenselijk is.  
Slaapkamer; Hybrid 550  €    550,-- incl. btw 
Zolder;  Advies is airco.  
Badkamer Onyx 620  € 1.150, incl. BTW  
 
Vloerverwarming 
Voor het toepassen van een warmtepomp is het zoals te zien is vloerverwarming niet verplicht, 
echter wel aan te bevelen en veelal de beste keuze, echter ook met de grootste impact, daar de 
gehele boven vloer er af zal moeten. Met vloerverwarming is een hoog comfort te behalen en 
een en ander is uitermate geschikt voor laagtemperatuur verwarmen en beperkte koeling en 
daarmee ook meest efficiënt. Watertemperaturen kunnen veelal onder de 40 ºC blijven ook diep 
in de winter. 
 
Voor hoofdverwarming met lage watertemperatuur is 20 cm hart op hart aan te bevelen en als er 
ook mee gekoeld wordt zal 15 cm wenselijk zijn. Dit is ook een voordeel voor verwarmen, daar 
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dan nog lager in watertemperatuur kan gaan. In de vloer kan vloerverwarming veelal wel worden 
in gefreesd. Als dit wordt gedaan zal in de bestaande vloer vloerverwarming worden in gefreesd 
en advies is dus om voor 15 cm hart op hart te gaan. Hiermee kunnen we volgende afgifte 
realiseren (linoleum gekozen ipv pvc=vergelijkbaar);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat we zien is een warmteafgifte van 80 Watt/m² bij een ruimtetemperatuur van 22ºC. Dit lijkt 
een hoge temperatuur, echter door de lage watertemperatuur zal er in verhouding een graadje 
hoger worden gestookt om voldoende comfort te krijgen.  
Koelen met de vloer is een stuk lastiger en er is een klein temperatuurverschil, daar de 
watertemperatuur niet onder de 18ºC mag komen. Er komt anders mogelijk vocht op de vloer. 
Door de woning in de zomer dicht te houden en de koeling 24 uur per dag aan te laten zal de 
woning behaaglijk blijven met deze koeling.  
 
Door deze vloerverwarming kan er in de woonkamer/keuken dus volgende capaciteit worden 
gerealiseerd; 
Verwarmingscapaciteit; 38 m² x 80 Watt/ m² = 3.040 Watt Convectoren; 4.475 Watt 
Koelcapaciteit;  38 m² x 22 Watt/ m² =    836 Watt    Convectoren; 1.296 Watt 
 
De convectoren doen in verwarmen dus iets meer, echter in koelen minder. Hierbij moet wel 
gezegd worden dat de convectoren met een hogere watertemperatuur werken en dus meer 
energie gaan verbruiken. Dit is ook wenselijk doordat er lucht wordt verplaatst en een lagere 
watertemperatuur mogelijk tochtklachten zal geven.  
Infrezen van vloerverwarming zal ca. € 1.200 tot € 1.500,-- incl. BTW kosten en geeft hoger 
comfort dan convectoren.   
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Airconditioning zolder 
De zolder wordt veel gebruikt en er wordt vrijwel permanent geleefd en gewerkt. Omdat de 
zolder geen eigen thermostaatregeling heeft, maar werkt op de thermostaat van de woonkamer 
moet het gehele huis op temperatuur blijven om de zolder ook behaaglijk te houden.  
Daarnaast is het in de zomer soms erg warm en is koeling ook wel wenselijk.  
 
Derhalve is te overwegen om de radiator af te koppelen van het systeem en de zolder met een 
warmtepomp airconditoning te verwarmen en te koelen, zodat het gehele jaar ook hier een 
prettig klimaat kan worden behaald op een duurzame wijze.  
 
De grootte (capaciteit) van het systeem wordt afgestemd aan de ruimte. Advies is om een 3.500 
Watt unit te kiezen. Deze is ruim genoeg en kan de ruimte ook snel op temperatuur krijgen. Een 
type kleiner is veelal niet veel goedkoper.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buitenunit opstelling: 
De buitenunit kan aan de achtergevel net onder de gootlijn worden gehangen. Vanaf de 
buitenunit zal er een koelleiding naar de binnenunit worden gebracht. Delen welke in het zicht 
komen worden in een kabelgoot weggewerkt. De goot is in principe in een aantal 
standaardkleuren te verkrijgen.  
 
Keuze van binnenunits Daikin; 
Hierboven is al de capaciteit aangegeven. Daarnaast lijkt een wandmodel voor de zolder de beste 
keuze. Maar ook hier zijn een aantal keuzes in te maken.  
Belangrijk hierin is; 

 Geluid 

 Tocht 

 Luchtfiltering 

 Overige comfort.  
 
We kunnen dan bij veel merken kijken en iedereen heeft wel een model. Getoonde model is een 
Daikin Perfera FTXM-N. Deze heeft een zeer laag geluidsniveau tot 19 dBA. Een aanvullend filter 
systeem en een geavanceerde 3D luchtstroom.  Deze unit is ook voorzien van een mogelijkheid 
om via een app een en ander te bedienen, waardoor een en ander op afstand is te bedienen.  
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4. BEPALING BEHOEFTE VERWARMINGSCAPACITEIT EN TAPWATER: 
 
De woning is dus een tussenwoning gebouwd in 2008. De woning is daarmee ook goed geïsoleerd 
en de huidige installatie is een CV-ketel. Indien we naar warmtepompen gaan zal de afgifte 
waarschijnlijk worden aangepast door vloerverwarming op de begane grond en convectoren voor 
de bovenverdieping.  
 
Grootte van de woning en energieverbruik 
In het BAG register is te zien dat de woning een oppervlakte heeft van 116 m² 

 
 
Benodigd verwarmingsvermogen 
Rekening houdend met verwarmen van de gehele woning kom ik op volgende advies op basis van 
opgegeven genoemde gasverbruik en afmetingen. Gebruik makend van kengetallen voor 
woningen van dit bouwjaar.  
Keuken+woonkamer  32,0 m² 
Hal      6,0 m² 
Badkamer     6,0 m² 
Slaapkamers 3x  16,0 m² (helft) 
Zolder    38,0 m² 
                98,0 m² te verwarmen.  
 
De slaapkamers worden voor de helft meegenomen, daar deze vrijwel niet worden verwarmd. De 
zolder wordt wel volledig meegenomen, daar deze ook veel gebruikt wordt.  
 
Op basis van het gasverbruik komen we op volgende capaciteit.  
Het gasverbruik van de woning was vorig jaar 1.440 m³ over 353 dagen. Dus totaal zal dit dan 
neerkomen op een gasverbruik van ca. 1.488 m³. Dit is een redelijk hoog gebruik voor het type 
woning. Mogelijk door veel leven op zolder of luchtlekkages in de gevel.  
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type woning

Hoog geisoleerde woning (U<0,3W/mK) 30 W/m2

Standaard geisoleerde woning (U< 0,45 W/mK) 50 W/m2

matig geisoleerde woning (U>0,45 W/MK) 80 W/m2

niet geisoleerde woning 120 W/m2

warmtevraag/m2 warmteverlies

tussenwoning

voor 1945 364 MJ/m2 120 W/m2

1945 - 1975 334 MJ/m2 110 W/m2

1976 - 1981 293 MJ/m2 100 W/m2

1982 - 2000 235 MJ/m2 80 W/m2

2000-heden 172 MJ/m2 60 W/m2

RC > 5 101 MJ/m2 35 W/m2

Bestaand brandstofverbruik 1488 m3 1488 m3

Verbrandingsrendement 83,00% 83,00%

Verbrandingswaarde 10,42 kWh 10,42 kWh

Vollasturen 1800 uur 2200 uur

Vermogen warmtepomp 7,15 kW 5,85 kW

 
 
 
 
 
 
 
De eerste kolom is zoals ik gebruikelijk uitreken. Waarbij op basis van het gasverbruik de 
warmtepomp 1800 vollast draaiuren moet maken om voldoende te verwarmen. De tweede 
kolom is gebaseerd op onderstaande verwachte behoefte. Volgen we de kentallen, welke 
hieronder zijn genoemd zal de warmtepomp dus 400 draaiuren meer moeten werken om te 
voldoen.  
 
Kijk ik naar de kentallen die genoemd worden voor tussenwoningen in het bijzonder zien we 
volgende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van de isolatie zou neerkomen op 98 x 50 Watt/m² = 4.900 Watt = 4,9 kW.  
 
Kijkend naar het bouwjaar 2008 is te zien dat het kengetal 60 Watt/m² mag worden toegepast als 
maximale en blijkt dat de benodigde capaciteit 98 x 60 Watt = 5.880 Watt = 5,9 kW wordt. 
 
Op basis het gasverbruik en het bouwjaar, welke ik heb gezien in de gegevens van de woning zal 
ik willen adviseren om een warmtepomp te kiezen, welke de 5,9 kW kan halen en adviseer ik dan 
ook uit ervaring een warmtepomp van ca. 8 kW toe te passen. Deze heeft nog een capaciteit van 
6 kW bij -10 ºC en kan de woning dan volledig verwarmen met een laagtemperatuur systeem.  
 
Bij hoog temperatuur lopen we tegen andere problemen aan. Zie hoofdstuk 6.  
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invoer

Capaciteit warmtepomp: 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW

Inhoud boiler: 180 liter 180 liter 230 liter 230 liter

Gewenste boilertemp : 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Temperatuur tapwater koud 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C

Effectief tapwater in vat 85% 85% 85% 85%

Douchekop 12 l/min 12 l/min 12 l/min 12 l/min

temperatuur douchewater 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C

aantal personen 3 5 3 5

uitvoer

benodigde energie 35576 kJ 35576 kJ 45459 kJ 45459 kJ

effectief douchewater 257 liter 257 liter 329 liter 329 liter

effectieve douchetijd 21 min 21 min 27 min 27 min

douchetijd per persoon 7 min/p 4 min/p 9 min/p 5 min/p

opwarmtijd boiler: 99 min 99 min 126 min 126 min

Geiïntegreerde boiler 180 liter Geiïntegreerde boiler 230 liter

Warm tapwater 
Dan is nog van belang om te kijken naar de tapwaterbehoefte. Met een warmtepomp is een 
boiler nodig voor tapwater, daar er geen piekvermogen meer is om warmwater direct bij 
behoefte te verwarmen, zoals nu wel bij de CV-ketel zo is. 
Er is een badkamer zonder bad. Ik ben uitgegaan van een gemiddelde douchekop van 12 
liter/minuut. Wordt er een grotere stortdouche of een standaard 9 liter/minuut douchekop 
gebruikt zal de douchetijd veranderen.  
  
Het gezin bestaat momenteel nog uit vier personen, echter kan dit op termijn minder worden. 
Advies is wel om de boiler geschikt te maken voor een groter gezin, zodat ook een mogelijke 
volgende eigenaar voldoende warmwater heeft.   
Ik ben dan ook uitgegaan van 3 en 5 personen in de berekening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierboven is op basis van de geselecteerde warmtepomp gekeken naar een geïntegreerde boiler 
van 180 of 230 liter. Er is te zien dat de 180 liter boiler een effectieve douchetijd geeft van 21 
minuten en er dus gemiddeld per persoon respectievelijk 7 of 4 minuten kan worden gedoucht.  
Verhogen we de watertemperatuur naar 58 ºC zal er totaal 5 minuten extra gedoucht kunnen 
worden. Hierbij wordt het energieverbruik wel hoger. (Dit staat niet in tabel.) 
Binnen 99 minuten (1 uur en 39 min) is de boiler weer volledig op temperatuur.  
Voor een gezin van 2 tot 3 personen is dit voldoende, echter met een vierde of vijfde persoon is 
dit mogelijk te krap en zou ik een boiler van 230 liter adviseren.   
 
Bij de boiler van 230 liter zien we een effectieve douchetijd van 27 minuten. Als er drie personen 
zijn zal dit op een beschikbare tijd van 9 minuten komen en bij vijf personen wordt dit 5 minuten.  
In de rode cirkel is te zien dat er met de 230 liter boiler ca. 329 liter douchewater (38 ºC) 
aanwezig is.  Dit is 72 liter meer dan de 180 liter boiler. Opwarmtijd is 126 min, dus ongeveer 
twee uur.  De berekende waardes voor opwarmtijd zijn bij een lage buitentemperatuur. Bij 
hogere buitentemperatuur is de boiler sneller op temperatuur omdat de warmtepomp dan ook 
meer warmte levert. 
Advies is dan ook om te kiezen voor de 230 liter boiler. Prijsverschil is niet groot en geeft meer 
comfort en flexibiliteit en ook geschikt voor toekomstig bad.  
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5. WARMTEPOMP HYBRIDE SYSTEEM: 
 
Er is dus ca. 6 kW bij -10 ºC benodigd. Gegeven is een CV-ketel, welke twaalf jaar oud is en nog 
wel even meegaat. Ook zal er nog wel een jaar of tien minimaal gas in de wijk zijn en zou dus een 
hybride systeem een oplossing kunnen bieden.  Theoretisch hoeft afgifte niet gewijzigd worden.  
 
Een goede oplossing is dan om te kiezen voor een hybride oplossing. Hierbij wordt de CV-ketel als 
een zogenaamde add on aan de CV ketel gekoppeld. Basis van deze techniek is dat de 
warmtepomp de basisverwarming verzorgd en dat de CV-ketel bij lagere buitentemperaturen 
bijschakelt en ook voor het verwarmen van het tapwater zorgt.  
 
In hybride werking is er veelal geen mogelijkheid tot koelen.  
 
Principeschema hieronder, radiator kan ook gelezen worden als vloerverwarming of convector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugverdientijden 
We blijven dus de CV-ketel gebruiken en daarmee is het niet nodig om de volledig benodigde 
capaciteit met de warmtepomp te doen. Kiezen we naar een hybride warmtepomp van 5 kW zien 
we in hoofdstuk 9 dat de totale investering ca. € 8.860,-- incl. BTW is.  
 
ISDE subsidie is € 1.700,-- Dus netto investering is € 7.160 incl. BTW  
 
Op de volgende pagina zien we de terugverdientijd van 10 jaar weergegeven indien tapwater op 
50 ºC wordt gebracht en gebruik 4 personen. 
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Gasverbruik wordt;      756 m³ (besparing ca. 732 m³) 
Elektraverbruik wordt;  1.506 kWh (extra t.o.v. huidig) 
 
Terugverdientijd is berekend met volgende energiekosten (uit energierekening); 
Gasprijs;  € 0,65 + vastrecht uit rekening.  
Elektraprijs; € 0,19 
Prijsstijging; 8% voor gas, 4% voor elektra en 4% voor vastrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Alternatief (Monoblock) 
Daikin heeft intussen ook een monoblock Add on warmtepomp voor koppelen op de CV-ketel. 
Deze is een stuk aantrekkelijker geprijsd, echter doordat de capaciteit kleiner is zal de CV-ketel 
meer werken.  Kijken we naar deze Hybride monoblock warmtepomp van 4 kW zien we dat de 
totale investering ca. € 6.660,-- incl. BTW is.  
 
ISDE subsidie is € 1.600,-- Dus netto investering is € 5.060,-- 
 
Gasverbruik wordt;      852 m³ (besparing ca. 636 m³) 
Elektraverbruik wordt;  1.291 kWh (extra t.o.v. huidig) 
 
De terugverdientijd wordt dan 9 jaar weergegeven indien tapwater op 50 ºC wordt gebracht en 
gebruik 4 personen. 
 
Terugverdientijd is berekend met volgende energiekosten (uit energierekening); 
Gasprijs;  € 0,65 + vastrecht uit rekening.  
Elektraprijs; € 0,19 
Prijsstijging; 8% voor gas, 4% voor elektra en 4% voor vastrecht 
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6. WARMTEPOMP ALL-ELECTRIC HOOG TEMPERATUUR: 
 
We hebben dus ca. 6 kW bij -10 ºC benodigd. Als ervoor gekozen wordt om all-electric te gaan en 
toch de radiatoren te handhaven, zullen we een hoog temperatuur warmtepomp moeten kiezen.  
Nadeel van een hoog temperatuur warmtepomp is dat deze veelal een lager rendement hebben 
dan een laagtemperatuur warmtepomp. Voordeel is dus dat de radiatoren gebruikt kunnen 
worden. Wel kan dan afscheid genomen worden van de CV-ketel en het gas.  
Gezien de capaciteit is er wel een uitdaging. Er zijn weinig fabrikanten die een hoogtemperatuur 
oplossing aanbieden. Ik heb hiervoor een systeem gekozen van Alfa Innotec. Helaas is koelen niet 
mogelijk.  
 
Hierbij is een hoge watertemperatuur van 65 ºC mogelijk en kunnen we dus de radiatoren 
handhaven. De warmte wordt ook uit de buitenlucht gehaald. Bij -10 ºC zal de installatie 6,5 kW 
warmte leveren als de watertemperatuur door de radiator 65 ºC is. Opgenomen vermogen is dan 
4 kW, waarmee we dus zien dat het rendement maar 1,6 is en bij een laagtemperatuur 
warmtepomp zal deze boven de 3,0 blijven en dus veel zuiniger. 
 
Er is gekozen voor een concept van Alfa Innotec met een monoblock warmtepomp voorzien van 
koudemiddel propaan (R290).  Gemiddeld rendement wordt ca. 4,0 en tapwater zal gemiddeld 
op 2,4 zitten.  Dit vullen we in de berekening in en dan zien we volgende verbruik als tapwater 
bepaald wordt op gemiddeld 4 personen.  
 
Terugverdientijden 
Met een All electric HT warmtepomp van 9 kW zien we dat de investering ca. € 18.580,-- incl. 
BTW is. ISDE subsidie is € 2.100,-- Dus netto investering is € 16.480,--  
 
Gasverbruik wordt;           0 m³ (besparing ca. 1.488 m³) 
Elektraverbruik wordt;  3.125 kWh (extra t.o.v. huidig) 
 
De terugverdientijd is te zien op volgende pagina en wordt dan 12 jaar indien tapwater op 50 ºC 
wordt gebracht en gebruik 4 personen. 
Terugverdientijd is berekend met volgende energiekosten (uit energierekening); 
Gasprijs;  € 0,65 + vastrecht uit rekening.  
Elektraprijs; € 0,19 
Prijsstijging; 8% voor gas, 4% voor elektra en 4% voor vastrecht 
Gas volledig uit de woning, vastrecht ook weg, maar radiatoren handhaven.  
 
Op volgende pagina zijn de TVT, specificaties en schema getoond.  
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Warmtepomp 
Merk:    Alfa Innotec 
Type:    LWD 90A 
Verwarmingscapaciteit: 9 kW maximaal  

(-10/65 = 6,5 kW) 
SCOP (65/55ºC water): 4,0 
SCOP (tapwater)  2,4 
Koudemiddel:   R290 
 
Warmwaterboiler    
Inhoud :   250 liter (extern) 
 
Bij deze warmtepomp is er dus een mogelijkheid tot koelen.  
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7. WARMTEPOMP ALL-ELECTRIC LAAG TEMPERATUUR: 
 
We hebben dus ca. 6 kW bij -10 ºC benodigd. Als er gekozen wordt voor een laagtemperatuur 
systeem, gaan we dus stoppen met gas. Deze woning lijkt zeker geschikt, echter dan zal ook 
gekozen moeten worden voor aanpassing van het afgifte systeem. Dus radiatoren vervangen 
voor vloerverwarming op de begane grond en eventueel convectoren op de slaapkamers en 
zolder. Er kan dan gekozen worden voor een all-electric warmtepompsysteem. De warmtepomp 
verzorgd dan naast verwarmen ook warm tapwater en koeling.  
 
Bij deze warmtepomp is er dus een mogelijkheid tot koelen.  
 
Principeschema hieronder, convector kan ook gelezen worden als radiator.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugverdientijden 
Met een All electric warmtepomp van 8 kW zien we dat de investering ca. € 11.965,-- incl. BTW is. 
ISDE subsidie is € 2.100,-- Dus netto investering is € 9.865,--  
 
Gasverbruik wordt;           0 m³ (besparing ca. 1.488 m³) 
Elektraverbruik wordt;  2.556 kWh (extra t.o.v. huidig) 
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De terugverdientijd is te zien op volgende pagina en wordt dan 8 jaar indien tapwater op 50 ºC 
wordt gebracht en gebruik 4 personen. 
Terugverdientijd is berekend met volgende energiekosten (uit energierekening); 
Gasprijs;  € 0,65 + vastrecht uit rekening.  
Elektraprijs; € 0,19 
Prijsstijging; 8% voor gas, 4% voor elektra en 4% voor vastrecht 
Gas volledig uit de woning, vastrecht ook weg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovengenoemde is zonder de kosten van vloerverwarming en een convector op de zolder, welke 
voor de goede werking nodig is. De investering zal ca. € 4.000,-- hoger worden en hiermee zien 
we dat de terugverdientijd 10 jaar wordt.  
 
 
 
 
 
  



  Pagina  

P2020-266, Doc. 2020266_001 2 maart 2021 

19 

8. OVERIG ADVIES VOOR VERDUURZAMEN WONING: 
 
De woning is redelijk basic gebouwd en er is nog niet veel gedaan aan verdere aanpassingen aan 
de woning. Een aantal zaken wil ik noemen.  
 
Ventilatie 
In de woning is de ventilatie gebaseerd op toevoer via de luchtverwarming en retour via de 
roosters boven de ramen. Dit is een zogenaamd ventilatie systeem met mechanische afzuiging 
(systeem C).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door een warmteterugwinunit (WTW) toe te passen worden de luchtstromen, welke worden 
afgezogen uitgewisseld met de lucht welke wordt ingeblazen. Hierdoor wordt de lucht 
voorverwarmd bij de luchtverwarmer gebracht en is er minder warmteverlies. Type D 
 
Op de zolder zal een dergelijke WTW-unit geplaatst kunnen worden. De afzuigkanalen, welke nu 
gebruikt worden kunnen ook gebruikt worden voor de afvoer van de vervuilde lucht. Er zal 
daarnaast naar de woonkamer, keuken en slaapkamers een kanaal gebracht moeten worden, 
welke de verse lucht inbrengt. Roosters boven de ramen vervallen dan.    
 
Een Brink Flair 300 zou goed kunnen passen. Deze heeft een luchtopbrengst van 300 m³/h, wat 
past bij de huidige situatie en heeft een hoog rendement.  
Om goed te kunnen zien of een WTW unit goed past en ook qua kanalen ingepast kan worden zal 
nader bekeken worden. Ik kan hier dan ook geen exacte begroting voor opstellen.  
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De besparing is als volgt;  
Een Ventilatiebox zuigt ca. 250 m3/h 24 uur per dag af. Deze luchthoeveelheid komt 
onbehandeld de woning binnen via de luchtverwarming en moet gemiddeld 20 graden 
opgewarmd worden. Dit is ca. 1,667 kWh x 185 dagen x 24 uur = 7.400 kWh aan warmteverlies.  
 
Een WTW-unit heeft rendement van ca. 90% dus de lucht komt niet met buitentemperatuur 
binnen maar wordt eerst uitgewisseld met de lucht die er uit gaat. Temperatuurverschil is dan 
nog maar ca. 4K. Dit is ca. 0,333 kWh x 185 dagen x 24 uur = 1.480 kWh aan warmteverlies. 
Besparing = 7400 – 1480 = 5.920 kWh. Verwarming middels ketel (gas) 5.920/9,8 = 600 m3 x 0,6 = 
€ 360,--/jaar 
 
De Brink Flair 300 kost ca. € 1.600,-- excl. BTW 
Montage en kanalen schat ik op ca. € 2.500 tot 3.000,-- excl. BTW 
 
Totale investering komt dus op ca. € 5.500,-- inclusief BTW 
Dit is dan dus een terugverdientijd van ca. 15 jaar.  
 
Dit lijkt lang, echter wat ik gezien heb is dat de roosters dicht worden gezet. Hierdoor is er wel 
minder verwarming nodig, echter stijgt de luchtvochtigheid. Vochtige lucht verwarmen kost meer 
energie dan droge lucht en daarmee zou dus ook de energiekosten lager worden omdat er altijd 
geventileerd wordt. Berekening gemaakt met altijd beschikbare open roosters en voldoende 
ventileren.  
 
Thermostaat en thermostaatkranen 
Wat ik gezien heb is een TOON thermostaat in de woonkamer en dat de bewoner hier intussen 
ook actief mee bezig is. De TOON geeft goed inzicht in het verbruik en hiermee kan ook energie 
bespaard worden.  
Helaas zien we vaak dat klokprogramma’s een nachtverlaging gebruiken van 16 of zelfs 15 ºC en 
elke ochtend de gehele woning opgewarmd moet worden. Advies is om de nachtverlaging te 
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beperken tot een minimum van 18 ºC. Hiermee zal er minder opwarm energie verloren gaan en 
zal het gasverbruik dalen. Indien een warmtepomp wordt toegepast is een constante 
temperatuur wenselijk over 24 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toon Thermostaat      Radiatorkraan.  
 
Verder heb ik gezien dat er op alle radiatoren standaard radiatorkranen aanwezig zijn. Dit is voor 
de woonkamer niet erg, echter in de andere ruimtes is het wenselijk om te werken met 
thermostaatkranen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit kan een standaard thermostaatkraan zijn (links) of een elektronische, welke middels een app 
te bedienen is. Hierdoor wordt er niet onnodig verwarm en kan ook energie bespaard worden.  
 
Thermografie 
De bewoner gaf aan dat er in de woning nogal wat tocht wordt ervaren. Dit is veelal het gevolg 
van een slecht aansluiting van kozijnen op de gevel of een slechte bouw.  
Middels een thermografische foto van de voor en achtergevel kan heel eenvoudig zichtbaar 
worden gemaakt waar de kieren zitten en door deze te (laten) herstellen kan veel bespaard 
worden. Op de volgende pagina heb ik een voorbeeld getoond, waarbij we goed kunnen zien 
welke vormen van klachten er kunnen zijn.  
Afdichten kan veelal door kitten of door PUR schuim in te spuiten. Ik verwacht niet dat in dit 
geval glas zelf een probleem is.  
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9. BUDGETBEGROTING: 
 
Hybride warmtepomp 
Ten behoeve van in hoofdstuk 5 genoemde hybride warmtepomp is volgende merk als basis 
gebruikt.  
 
Hybride oplossing 
Merk:     Daikin 
Type binnenunit:   EHBX05D6V 
Type buitenunit:   ERGA05DV3 
Verwarmingscapaciteit:  4,4 kW maximaal 
Koelcapaciteit:   nvt 
Opgenomen vermogen:  0,87 kW maximaal 
SCOP (35 ºC water):   4,5  
Koudemiddel:    R32 
Afzekerwaarde:   20A 230V-1ph-50 Hz  
Afmeting buitenunit:   740 x 884 x 388 mm 
Gewicht buitenunit:   58,5 kg 
Geluid buitenunit:   49 dBA op 1m 
Geluid binnenunit:   28 dBA op 1m 
 
 
Budget 
Voor deze warmtepomp moet rekening gehouden worden met een compleet gemonteerde prijs 
van; € 8.860,-- incl. BTW. 
 
Add on monoblock oplossing 
Aantal systemen:   1 stuks 
Merk:     Daikin 
Type:     EJHA04AAV3 
Verwarmingscapaciteit:  3,8 kW maximaal 
Opgenomen vermogen:  2,23 kW maximaal 
SCOP (35 ºC water):   4,49 
Koudemiddel:    R32 
Afzekerwaarde:   16A 230V-1ph-50 Hz  
Afmeting buitenunit:   745 x 845 x 329 mm 
Gewicht buitenunit:   45 kg 
Geluid buitenunit:   37 dBA op 1m 
 
Budget 
Voor deze warmtepomp moet rekening gehouden worden met een compleet gemonteerde prijs 
van; € 6.660,-- incl. BTW. 
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HT-warmtepomp Alfa Innotec 
Ten behoeve van in hoofdstuk 6 genoemde HT-warmtepomp is volgende merk als basis gebruikt.  
 
Merk:     Alfa Innotec 
Type:     LWD 90A 
Verwarmingscapaciteit:  9 kW maximaal (-10/65 = 6,5 kW) 
SCOP (65/55ºC water):  4,0 
SCOP (tapwater)   2,4 
Koudemiddel:    R290 
Afzekerwaarde:   16A 400V-3ph-50 Hz  
Gewicht warmtepomp:  180 kg 
Geluid warmtepomp:   50 dBA op 1m  
Afmetingen:    1.270 x 930 x 505 mm (bxdxh)    
 
Warmwaterboiler 
Inhoud :    250 liter (extern) 
 
Budget 
Voor deze warmtepomp moet rekening gehouden worden met een compleet gemonteerde prijs 
van; € 18.580,-- incl. BTW. 
 
LT-warmtepomp Daikin 
Ten behoeve van in hoofdstuk 7 genoemde LT-warmtepomp is volgende merk als basis gebruikt.  
 
Merk:     Daikin 
Type buitenunit:   ERGA08DV 
Type binnenunit:   EHVX8S189W 
Verwarmingscapaciteit:  7,8 kW maximaal 
Koelcapaciteit:   6,25 kW 
Warmwater boiler:   230 liter 
SCOP (35 ºC water):   4,6 
SCOP (tapwater)   3,3 
Koudemiddel:    R32 
Afzekerwaarde:   20A 230V-1ph-50 Hz  
Gewicht buitenunit:   58,5 kg 
Geluid buitenunit:   49 dBA op 1m 
Geluid binnenunit:   28 dBA op 1m 
 
 
 
Budget 
Voor deze warmtepomp moet rekening gehouden worden met een compleet gemonteerde prijs 
van; € 11.965,-- incl. BTW. 
 
Er is ISDE subsidie van toepassing.  



  Pagina  

P2020-266, Doc. 2020266_001 2 maart 2021 

25 

Inclusief in het budget zijn; 
- Plaatsen van buitenunit  
- Plaatsen van binnenunit  
- Afkoppelen en afvoeren CV-ketel indien van toepassing 
- Koeltechnisch leidingwerk tussen binnen en buitenunit conform aangegeven posities en 

weggewerkt in kabelgoot indien zichtwerk.  
- Waterzijdig leidingwerk, koppelen in bestaande waterleiding ter plaatse van de huidige 

CV ketel en/of vloerverwarmingsverdeler.  
- Bedrade bediening inclusief bekabeling.  
- Aansluiten (incl. Werkschakelaar) van de buitenunit op een door derden aan te leveren 

voedingskabel. 
- Aansluiten van de binnenunit (heater) op een door derden aan te leveren voedingskabel 
- Inbedrijfstelling  

 
Exclusief in het budget zijn; 

- Aanpassen elektravoeding (meterkast) en aanleg voedingskabel van meterkast naar de 
buitenunit en binnenunit.  

- Aanpassen van het afgifte systeem 
- Airconditioning.  

 
 
10. SUBSIDIES: 
 
Bij warmtepompen is er een mogelijkheid om ISDE-subsidie te krijgen. Dit is een subsidie waarbij 
er een deel van de investering via de overheid kan worden teruggevorderd.  
De warmtepompen komen voor deze ISDE-subsidie in aanmerking.  
 
Warmtepomp Hybride Daikin;   Subsidiebedrag  €   1.700,--  
Warmtepomp Hybride monoblock Daikin;  Subsidiebedrag  €   1.600,-- 
Warmtepomp All electric HT Alfa Innotec;  Subsidiebedrag  €   2.100,--   
Warmtepomp All electric LT Daikin;   Subsidiebedrag  €   2.100,--  
 
De subsidie kan worden aangevraagd nadat een en ander aantoonbaar is geïnstalleerd. 
De aanvraag moet voorzien zijn van; 

- Offerte 
- Opdrachtbevestiging 
- Betaalbewijs facturen 

 
Wij kunnen ondersteunen bij de aanvraag.   
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11. PV-ZONNEPANELEN: 
 
Tijdens ons bezoek is niet in de meterkast gekeken, echter de afzekering van de woning lijkt op 
dit moment 3x 25 Ampere (kan ook 1x 35A zijn).  Deze is voldoende voor de toepassing van de 
warmtepomp en hoeft niet verzwaard worden.  
 
De warmtepomp heeft een aparte groep nodig en er zal verder ook een aantal werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden, welke exclusief dit advies/offerte zijn; 

 Groep 230V-1ph-50Hz of 400V-1ph-50Hz tbv warmtepomp buitenunit 

 Groep 230V-1ph-50Hz tbv warmtepomp binnenunit 

 Voedingskabels naar de warmtepomp binnen en buitenunit.  
 
Door onze partner Energie Advies Emmeloord kunnen wij een advies laten maken voor de 
mogelijkheden voor PV-panelen op het dak van de woning.  
Er zal in de zomer meer opgewekt worden dan benodigd en in de winter zal er een tekort zijn. Dit 
moet opgevangen worden door terug levering.  
 
Bestaande verbruik is 2.855 kWh voor 353 dagen = 2.952 kWh per jaar.  
 
Benodigd na aanpassing om een en ander dekkend te maken; 
   Hybride  Hybride 2 All Electric HT  All Electric HT 
Huidige verbruik:   2.952 kWh    2.952 kWh 2.952 kWh  2.952 kWh 
Warmtepomp:   1.506 kWh       1.291 kWh 3.125 kWh  2.556 kWh 
Extra i.v.m. koelen:          0 kWh               0 kWh              0 kWh       500 kWh 
  Totaal:   4.458 kWh   4.243 kWh 8.514 kWh  6.008  kWh  
 
Schatting PV   5 kWp   4,5 kWp 6,5 kWp  6,5 kWp 
Aantal panelen 14-15   13-14  19   19 
 
Dit is schatting, moet nog uitgewerkt worden.  
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12. CONCLUSIE: 
 
De tussenwoning is op zich geschikt voor de toepassing van een warmtepomp. Er zijn meerdere 
varianten mogelijk en dat hangt ook sterk af van de wensen van de bewoners.  
 
De CV-ketel is intussen 12 jaar oud en zal op termijn vervangen moeten worden. Een 
warmtepomp ligt voor de hand en dan is een hybride oplossing de goedkoopste variant, welke 
binnen 9 of 10 jaar is terug te verdienen. Dit lijkt ook nog acceptabel en in deze periode zal er ook 
nog wel gas blijven in de wijk. De hybride heeft de minste impact voor de bewoners. De CV-ketel 
kan vervangen worden samen met een warmtepomp en afgifte kan gehandhaafd worden. 
 
Hoog temperatuur warmtepomp is ook een mogelijkheid, echter de investering is het hoogst en 
de terugverdientijd ook het langst. Energieverbruik is behoorlijk hoger dan een laagtemperatuur 
warmtepomp. Deze variant zou ik dan ook niet adviseren.  
 
De laagtemperatuur All-Electric variant is mijns inziens de beste keuze. De investering is dan wel 
hoger dan de hybride en ten opzichte van de kleinste variant zelfs het dubbele, echter is de 
terugverdientijd 8 jaar en daarmee het kortst.  
Daarna zal de besparing het hoogst zijn en met PV-zonnepanelen is de woning volledig 
energieneutraal te krijgen.  
Wel is aanpassing van het afgifte systeem noodzakelijk en dan is er ook koeling beschikbaar. 
 
Aandachtspunten zijn; 

 Leidingloop bestaande cv-leidingen en moeten deze ook overal vergroot worden.  

 Positie buitenunit in verband met geluid buren en afvoer condenswater 

 Luchtlekkages gevel en dak.  
 
 
Merken in het advies: 
De merken in het rapport zijn willekeurig gekozen en bedoeld om een gerichte berekening te 
maken. Er zijn veel goede merken op de markt. Controleer altijd op onderstaande lijst of subsidie 
van toepassing is. 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20apparatenlijst%20warmtepompen%203-
12-2020.pdf 
 
Merken waar goede ervaring mee is noem ik hier onder; 

 Daikin 

 Mitsubishi Electric 

 Panasonic 

 Samsung 

 LG 

 Alfa Innotec 

 Nibe 

 Fujitsu 

 Hitachi 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20apparatenlijst%20warmtepompen%203-12-2020.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20apparatenlijst%20warmtepompen%203-12-2020.pdf
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DOEL: 
 
Via deze adviesnotitie is een analyse gedaan hoe we een en ander kunnen aanpakken 
en wordt er een concreet advies voor verwarming gedaan.  
 
 
OPDRACHT: 
 
Duurzaam Bergierslanden heeft een aantal leden, welke allen op zoek zijn naar de mogelijkheden 
voor het verduurzamen van hun woning. Hierbij zal de eerste behoefte veelal liggen bij 
verduurzamen van de verwarming en aanvullende zaken. De woningen zijn van recente leeftijd 
en daarmee is investeren in isolatie veelal niet echt nodig. Duurzaam Bergierslanden heeft Meijer 
Verduurzaamt gevraagd om een drietal woningen door te rekenen en hier een adviesrapport 
voor te schrijven. In dit rapport wordt de twee onder een kap woning beschreven.   
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1. VRAAGSTELLING 
 
Familie Y woont in de woning aan het Bertram bestaande uit een 2/1 kap woning met garage en 
bijkeuken. In de woning met bouwjaar 2008 is een traditionele verwarmingsinstallatie 
geïnstalleerd met gasgestookte CV-ketel. De warmte wordt op de begane grond middels 
vloerverwarming afgegeven en in de garage, bijkeuken en op de 1e en 2e verdieping via 
radiatoren in de woning gebracht. De CV-ketel uit 2008 voorziet ook in het warme tapwater. In 
de keuken is een afzuigkap aanwezig. Verder is er alleen ventilatie middels een mechanische 
afzuigventilator en toevoer via roosters boven de ramen in de gevel. Er zijn twee slaapkamers 
aan de zuidkant, welke voorzien zijn van airconditioning.  De vraag is welke mogelijkheden er zijn 
om te verduurzamen en hoe de woning toekomstbestendig kan worden verwarmd en of er 
mogelijkheden zijn en of dat dan met radiatoren kan of dat aanpassingen nodig zijn. Verder is de 
wens om duurzaam te verwarmen middels een warmtepomp systeem en is er ook behoefte aan 
koeling in de woning.  
 
Meijer Verduurzaamt is gevraagd om te beoordelen hoe de woning op een duurzame wijze kan 
worden verwarmd en eventueel gekoeld.  
 
2. UITGANGSPUNTEN: 
 

 Gezin van vijf personen 

 Bouwkundige tekeningen 

 Gegevens woning vanuit BAG, geen bouwkundige tekening 

 Gegevens energieverbruik 2019 

 Bezoek 16 december 2020 en besproken situatie 
 
3. HUIDIGE SITUATIE EN AFGIFTE SYSTEEM: 
 
Bij woning aan het Bertram is gezien dat we te maken hebben met een 2/1 kap woning 
bestaande uit een begane grond, 1e verdieping en zolderverdieping. Op de begane grond wordt 
geleefd en gekookt en is ook de garage aanwezig. Op de 1e verdieping zijn drie slaapkamers en op 
de zolder is eveneens een slaapkamer en werkkamer gerealiseerd en daarnaast opstelling van de 
CV-ketel.   
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Op basis hiervan wordt het advies gemaakt en in eerste instantie gekeken naar het huidige 
afgiftesysteem. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 bepaald welke verwarmingscapaciteit benodigd 
is en hoeveel warm tapwater wenselijk is bij gebruik van een warmtepomp. Daarna zal ik in de 
volgende hoofdstukken twee varianten warmtepompen uitwerken en nog andere adviezen 
geven.  
 
Afgifte systeem, hoe wordt warmte in de woning gebracht.  
In de woning is zoals aangegeven een CV-ketel aanwezig, welke de warmte op de begane grond 
afgeeft via vloerverwarming en op de 1e en 2e verdieping via radiatoren in de woning brengt. Ook 
zijn er radiatoren in de garage en bijkeuken. Vloerverwarming is uitstekend geschikt voor 
laagtemperatuur verwarming. Radiatoren daarentegen wat minder goed en past meer bij een 
hoogrendementsketel (HR). Verduurzamen met handhaving van de radiatoren is lastig, daar deze 
zijn uitgelegd op een hoge watertemperatuur.  
 
Voor het toepassen van warmtepompen is het aan te bevelen om de watertemperatuur te laten 
dalen en zogenaamd laagtemperatuur verwarming toe te passen.  
Voor de radiatoren is dit eigenlijk niet aan de orde. Met een warmtepomp willen we zo laag 
mogelijk gaan met de watertemperatuur en liefst onder de 40 ºC blijven.  
Hiermee zal een standaard radiator veelal halveren in capaciteit en niet meer kunnen voldoen 
aan de wensen om in de winter een ruimtetemperatuur van 21 ºC te krijgen.  
Als de wens er is om toch laagtemperatuur te gaan met hergebruik van de radiatoren, kunnen 
deze worden aangevuld met een ventilator aan de onderzijde. Hierdoor zal de radiator weer iets 
meer vermogen gaan leveren. Helaas is moeilijk aan te geven wat dan het vermogen is en wordt 
er ook geluid toegevoegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze techniek werkt alleen met het getoonde type radiator.  In de woonkamer zijn enkel plaats 
radiatoren toegepast en kan dus niet uitgevoerd worden met een dergelijke oplossing.  
De kosten voor een dergelijke ventilator is al snel € 250,-- tot € 350,-- per radiator.  
 
Door de waterhoeveelheid te vergroten is het veelal ook mogelijk de capaciteit te verhogen. 
Hiervoor zijn wel grotere leiding diameters nodig. Ik heb gezien dat de leidingen naar de 
radiatoren erg klein zijn en als dus de waterhoeveelheid wordt vergroot zullen de leidingen ook 
vergroot moeten worden. Weerstand en watersnelheid zal anders te hoog worden en daardoor 
te veel energie verloren gaan en zal er ook hinderlijk geluid komen.   
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Is er de wens om met de (toekomstige) warmtepomp te koelen middels de vloerverwarming dan 
kunnen de radiatoren niet worden gebruikt en zullen de radiatoren afgekoppeld moeten worden 
tijdens koelen. Dit kan door bijvoorbeeld de toevoerleidingen naar de radiatoren af te sluiten als 
er wordt gekoeld. Er wordt dan een automatische klep toegevoegd, welke ook kan worden 
gebruikt om bijvoorbeeld in een zone (verdieping) de temperatuur te regelen.  
De verdieping krijgt dan een eigen thermostaat. Dit zal nog wel nader bekeken moeten worden 
om te zien of de radiatoren en laagtemperatuur vloerverwarming volledig gescheiden kunnen 
worden aangesloten. 
 
Laagtemperatuur convectoren 
Alternatief is om de radiatoren te vervangen voor convectoren of aanvullend met infrarood (later 
getoond) te verwarmen.  
Om het comfort te verbeteren in combinatie met de warmtepomp is een laagtemperatuur 
radiator een goede oplossing.  De firma JAGA is specialist in deze techniek.  
Hieronder wordt de JAGA Strada Hybrid getoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huidige radiatoren zijn van verschillende afmetingen. In de slaapkamers zijn veelal 
vergelijkbare capaciteiten nodig en zijn de radiatoren ca. 50 cm hoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiator zolder   Plattegrond 1e verdieping  
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De slaapkamer op de 1e verdieping aan de achterzijde en een zolderkamer zijn reeds voorzien van 
een recent aangebrachte airconditioning. Deze heeft een warmtepompfunctie en zal dus ook 
kunnen zorgen voor voldoende verwarming als de radiator vervalt.  
Blijft over de radiatoren op de twee andere slaapkamers, zolderkamer en garage.  
 
De slaapkamers zijn ca. 10 en 12 m² groot en om deze warm te houden is maximaal ca. 800 Watt 
benodigd. Ik kies voor deze capaciteit, daar er dan ook nog een beetje koeling overblijft. 
Volgende capaciteiten worden behaald.  
Slaapkamers en zolderkamer (3x) 
Type 050-80-016-2 Water 45/35     783 Watt  Koelen  271 Watt  30 dBA 
Garage 
Type 095-100-016-2 Water 45/35 1.008 Watt  Koelen  270 Watt  30 dBA 
Eerste getal is de hoogte en tweede getal is breedte in cm.  Waardes zijn in de middenstand.  
Garage is berekend op maximaal 18 ºC. Er moet ook rekening worden gehouden met een 
elektravoeding voor de ventilator.  Zie hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kostprijs van deze JAGA Strada Hybrid ligt op ca. € 1.000,--  incl. BTW per stuk, ongemonteerd 
en zonder aanpassen leidingwerk.  
 
Worden de radiatoren vervangen voor convectoren zal er dus ook een beetje koeling aanwezig 
zijn in de ruimtes waar deze zijn toegepast en is een aanvullende regeling niet echt nodig. De 
convectoren zijn voorzien van een eigen thermostaat. Wel is voor koelen een lekbak nodig.  
 
Infrarood verwarming 
Indien gekozen wordt voor een laagtemperatuur warmtepomp en de bovengenoemde 
convectoren zijn te kostbaar of niet overal noodzakelijk, kan er ook gekozen worden voor 
infrarood verwarming. Ook is het mogelijk om dit aanvullend aan de bestaande verwarming toe 
te passen of bijvoorbeeld alleen in de slaapkamers en badkamer.  Straling geeft meer comfort. 
Let wel op, welk type paneel je kiest. Een standaard infrarood paneel geeft alleen straling en 
hiermee verwarmd deze vooral de mensen en niet de omgeving.  
Een hybride stralingspaneel van Meppeler ondernemer Savot (www.savot.nl) is wel een goede 
oplossing.  
 
 

http://www.savot.nl/
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Een HYBRID keramisch verwarmingspaneel combineert twee manieren verwarmen: infrarood en 
convectie. Hierdoor kunnen de ideale condities worden gecreëerd voor de leefomgeving met een 
snelle verwarming van lucht én de objecten in de ruimte. 
 
De voorplaat van de panelen is gemaakt van hoogstaand keramiek. Dit materiaal houdt de 
warmte goed vast en geeft dit langzaam af, zelfs nadat het paneel is uitgeschakeld. Door deze 
efficiënte manier van verwarmen wordt het energieverbruik sterk verminderd. Een duurzame en 
stijlvolle oplossing voor elk huis. Er zijn meerdere leveranciers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat een hybrid paneel erg direct werkt is veelal voor de slaapkamers minder capaciteit nodig 
dan bij een convector. Daarentegen kan er niet mee gekoeld worden.  
 
Advies is dan ook om te kiezen voor infrarood panelen in ruimtes waar koelen niet belangrijk of 
wenselijk is.  
Slaapkamer; Hybrid 550  €    550,-- incl. btw 
Zolder;  Hybrid 550  €    550,-- incl. btw 
Badkamer Onyx 620  € 1.150,-- incl. btw 
 
Vloerverwarming 
Voor het toepassen van een warmtepomp is zoals te zien is, vloerverwarming niet verplicht, 
echter wel veelal de beste keuze. Het is dan ook mooi dat de begane grond reeds 
vloerverwarming heeft. Met vloerverwarming is een hoog comfort te behalen en een en ander is 
uitermate geschikt voor laagtemperatuur verwarmen en beperkte koeling en daarmee ook meest 
efficiënt. Watertemperaturen kunnen veelal onder de 40 ºC blijven ook diep in de winter. 
 
Voor hoofdverwarming met lage watertemperatuur is 20 cm hart op hart aan te bevelen en als er 
ook mee gekoeld wordt zal 15 cm wenselijk zijn. Dit is ook een voordeel voor verwarmen, daar 
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dan nog lager in watertemperatuur kan gaan. Het is niet bekend wat de hart op hart afstand nu 
is, echter verwacht ik dat dit 15 cm is.  
Hiermee kunnen we volgende afgifte realiseren;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat we zien is bij 15 cm HOH een warmteafgifte van 80 Watt/m² bij een ruimtetemperatuur van 
22ºC. Dit lijkt een hoge temperatuur, echter door de lage watertemperatuur zal er in verhouding 
een graadje hoger worden gestookt om voldoende comfort te krijgen.  
Koelen met de vloer is een stuk lastiger en er is een klein temperatuurverschil, daar de 
watertemperatuur niet onder de 18ºC mag komen. Er komt anders mogelijk vocht op de vloer. 
Door de woning in de zomer dicht te houden en de koeling 24 uur per dag aan te laten zal de 
woning behaaglijk blijven met deze koeling.  
 
Door deze vloerverwarming kan er in de woonkamer/keuken dus volgende capaciteit worden 
gerealiseerd; 
Verwarmingscapaciteit; 60 m² x 80 Watt/ m² = 4.800 Watt 20 cm = 4.140 Watt 
Koelcapaciteit;  60 m² x 22 Watt/ m² = 1.320 Watt 20 cm = 1.200 Watt     
 
Bij koelen zie je vrijwel geen verschil in afgifte bij 15 en 20 cm. Bij verwarmen wel. Als de 
watertemperatuur iets hoger is zal ook bij 20 cm voldoende warmte geproduceerd kunnen 
worden. Hogere watertemperatuur zal wel meer energie gaan verbruiken.  
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Airconditioning 
Er zijn al twee airconditioning units aanwezig op slaapkamers. Op de zolder is wordt gebruikt als 
werkkamer en de aanwezige radiator is niet geheel toereikend. Er is behoefte aan een eigen 
regeling. Een convector of infrarood paneel kan een oplossing bieden, echter als er ook wat 
koeling gewenst is, zal het te overwegen zijn om de radiator af te koppelen van het systeem en 
de zolder net als de andere slaapkamers met een warmtepomp airconditoning te verwarmen en 
te koelen, zodat het gehele jaar ook hier een prettig klimaat kan worden behaald op een 
duurzame wijze.  
 
De grootte (capaciteit) van het systeem wordt afgestemd aan de ruimte. Advies is om een 2.500 
watt unit te kiezen, vergelijkbaar met de andere twee slaapkamers. Deze is ruim genoeg en kan 
de ruimte ook snel op temperatuur krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buitenunit opstelling: 
De buitenunit kan aan de achtergevel net onder de gootlijn worden gehangen of op het platte 
dak van de garage. Vanaf de buitenunit zal er een koelleiding naar de binnenunit worden 
gebracht. Delen welke in het zicht komen worden in een kabelgoot weggewerkt. De goot is in 
principe in een aantal standaardkleuren te verkrijgen.  
 
Keuze van binnenunits; 
Hierboven is al de capaciteit aangegeven. Daarnaast lijkt een wandmodel voor de zolder ook de 
beste keuze. Maar ook hier zijn een aantal keuzes in te maken.  
Belangrijk hierin is; 

 Geluid 

 Tocht 

 Luchtfiltering 

 Overige comfort.  
 
Een en ander is verder niet uitgewerkt.  
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4. BEPALING BEHOEFTE VERWARMINGSCAPACITEIT EN TAPWATER: 
 
De woning is dus een 2/1 kapwoning gebouwd in 2008. De woning is daarmee ook goed 
geïsoleerd en de huidige installatie is een CV-ketel. Indien we naar warmtepompen gaan zal de 
afgifte waarschijnlijk boven worden aangepast. Begane grond heeft al vloerverwarming en 
convectoren voor de bovenverdieping zijn geadviseerd.  
 
Grootte van de woning en energieverbruik 
In het BAG register is te zien dat de woning een oppervlakte heeft van 178 m² 

 
 
Benodigd verwarmingsvermogen 
Rekening houdend met verwarmen van de gehele woning kom ik op volgende advies op basis van 
opgegeven genoemde gasverbruik en afmetingen. Gebruik makend van kengetallen voor 
woningen van dit bouwjaar.  
Keuken+woonkamer  60,0 m² 
Hal+toilet     7,5 m² 
Garage    10,0 m² (helft) 
Badkamer     8,0 m² 
Slaapkamers 2x  11,0 m² (helft) 
Zolderkamer   10,0 m² 
             106,5 m² te verwarmen.  
 
De slaapkamers met airconditioning worden niet meegenomen in de berekening en de twee 
overige slaapkamers en garage worden voor de helft meegenomen, daar deze vrijwel niet 
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type woning

Hoog geisoleerde woning (U<0,3W/mK) 30 W/m2

Standaard geisoleerde woning (U< 0,45 W/mK) 50 W/m2

matig geisoleerde woning (U>0,45 W/MK) 80 W/m2

niet geisoleerde woning 120 W/m2

warmtevraag/m2 warmteverlies

2^1 kap-woning

voor 1945 410 MJ/m2 140 W/m2

1945 - 1975 374 MJ/m2 130 W/m2

1976 - 1981 329 MJ/m2 110 W/m2

1982 - 2000 264 MJ/m2 90 W/m2

2000 - heden 196 MJ/m2 70 W/m2

RC > 5 118 MJ/m2 40 W/m2

Bestaand brandstofverbruik 1600 m3 1600 m3

Verbrandingsrendement 83,00% 83,00%

Verbrandingswaarde 10,42 kWh 10,42 kWh

Vollasturen 1800 uur 2600 uur

Vermogen warmtepomp 7,69 kW 5,32 kW

worden verwarmd. De zolderkamer wordt wel volledig meegenomen, daar deze ook veel 
gebruikt wordt.  
 
Op basis van het gasverbruik komen we op volgende capaciteit.  
Het gasverbruik van de woning was gemiddeld 1.600 m³ over een heel jaar. Dit is een redelijk 
verbruik voor het type woning.  
 
 
 
 
 
 
 
De eerste kolom is zoals ik gebruikelijk uitreken. Waarbij op basis van het gasverbruik de 
warmtepomp 1800 vollast draaiuren moet maken om voldoende te verwarmen. De tweede 
kolom is gebaseerd op onderstaande verwachte behoefte. Volgen we de kentallen, welke 
hieronder zijn genoemd voor isolatie zal de warmtepomp dus 800 draaiuren meer moeten 
werken om te voldoen, dus is deze capaciteit niet geschikt.  
 
Kijk ik naar de kentallen die genoemd worden voor tussenwoningen in het bijzonder zien we 
volgende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van de isolatie zou neerkomen op 106,5 x 50 Watt/m² = 5.325 Watt = 5,3 kW.  
 
Kijkend naar het bouwjaar 2008 is te zien dat het kengetal 70 Watt/m² mag worden toegepast als 
maximale en blijkt dat de benodigde capaciteit 106,5 x 70 Watt = 7.455 Watt = 7,5 kW wordt. 
 
Op basis het gasverbruik en het bouwjaar, welke ik heb gezien in de gegevens van de woning zal 
ik willen adviseren om een warmtepomp te kiezen, welke de 7,5 kW kan halen en adviseer ik dan 
ook uit ervaring een warmtepomp van ca. 9 kW toe te passen. Deze heeft nog een capaciteit van 
7 kW bij -10 ºC en kan de woning dan volledig verwarmen met een laagtemperatuur systeem.  
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invoer

Capaciteit warmtepomp: 7 kW 7 kW

Inhoud boiler: 230 liter 300 liter

Gewenste boilertemp : 50 °C 50 °C

Temperatuur tapwater koud 10 °C 10 °C

Effectief tapwater in vat 85% 85%

Douchekop 12 l/min 12 l/min

temperatuur douchewater 38 °C 38 °C

aantal personen 5 5

uitvoer

benodigde energie 45459 kJ 59294 kJ

effectief douchewater 329 liter 429 liter

effectieve douchetijd 27 min 36 min

douchetijd per persoon 5 min/p 7 min/p

opwarmtijd boiler: 108 min 141 min

230 liter 300 liter

Warm tapwater 
Dan is nog van belang om te kijken naar de tapwaterbehoefte. Met een warmtepomp is een 
boiler nodig voor tapwater, daar er geen piekvermogen meer is om warmwater direct bij 
behoefte te verwarmen, zoals nu wel bij de CV-ketel zo is. 
Er is een badkamer met bad, welke niet vaak gebruikt wordt, maar wel prettig als deze geen 
problemen veroorzaakt. Een bad is al snel 150 liter als er iemand in ligt.   
Ik ben uitgegaan van een gemiddelde douchekop van 12 liter/minuut. Wordt er een grotere 
stortdouche of een standaard 9 liter/minuut douchekop gebruikt zal de douchetijd veranderen.  
  
Het gezin bestaat momenteel uit vijf personen, waarvan de kinderen nog redelijk jong. Op 
termijn kunnen deze wel meer douche behoefte kunnen hebben. Advies is wel om de boiler 
geschikt te maken voor toekomstig gebruik en een groter gezin, zodat ook een mogelijke 
volgende eigenaar voldoende warmwater heeft.   
Ik ben dan ook uitgegaan van 5 personen in de berekening, welke achter elkaar douchen.  
Een standaard boiler is vaak 180 liter. Uit ervaring weet ik dat die te klein is voor vijf personen en 
is dan ook niet meegenomen in de berekening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierboven is op basis van de geselecteerde warmtepomp gekeken naar een boiler van 230 of 300 
liter. Er is te zien dat de 230 liter boiler een effectieve douchetijd geeft van 27 minuten en er dus 
gemiddeld per persoon respectievelijk 5 minuten kan worden gedoucht.  
Verhogen we de watertemperatuur naar 58 ºC zal er totaal 6 minuten extra gedoucht kunnen 
worden. Hierbij wordt het energieverbruik wel hoger. (Dit staat niet in tabel.) 
Binnen 108 minuten (bijna 2 uur) is de boiler weer volledig op temperatuur.  
Voor een gezin van met het huidige douche gedrag zou dat prima zijn, echter in de toekomst kan 
dit te krap zijn en zou ik een boiler van 300 liter adviseren.   
 
Bij de boiler van 300 liter zien we een effectieve douchetijd van 36 minuten. Als er vijf personen 
zijn zal dit op een beschikbare tijd van 7 minuten komen.  
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In de rode cirkel is te zien dat er met de 300 liter boiler ca. 429 liter douchewater (38 ºC) 
aanwezig is.  Dit is 100 liter meer dan de 230 liter boiler. Opwarmtijd is 141 min, dus iets meer 
dan twee uur.  De berekende waardes voor opwarmtijd zijn bij een lage buitentemperatuur. Bij 
hogere buitentemperatuur is de boiler sneller op temperatuur omdat de warmtepomp dan ook 
meer warmte levert. 
Advies is dan ook om te kiezen voor de 300 liter boiler. Prijsverschil is niet groot en geeft meer 
comfort en flexibiliteit en ook geschikt voor meet douche en bad gebruik in de toekomst.  
 
 
 
5. WARMTEPOMP HYBRIDE SYSTEEM: 
 
Er is dus ca. 7,5 kW bij -10 ºC benodigd. Gegeven is een CV-ketel, welke twaalf jaar oud is en nog 
wel even meegaat. Ook zal er nog wel een jaar of tien minimaal gas in de wijk zijn en zou dus een 
hybride systeem een oplossing kunnen bieden.  Theoretisch hoeft afgifte niet gewijzigd worden.  
 
Een goede oplossing is dan om te kiezen voor een hybride oplossing. Hierbij wordt de CV-ketel als 
een zogenaamde add on aan de CV ketel gekoppeld. Basis van deze techniek is dat de 
warmtepomp de basisverwarming verzorgd en dat de CV-ketel bij lagere buitentemperaturen 
bijschakelt en ook voor het verwarmen van het tapwater zorgt.  
 
In hybride werking is er veelal geen mogelijkheid tot koelen.  
 
Principeschema hieronder, radiator kan ook gelezen worden als vloerverwarming of convector.  
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Terugverdientijden 
We blijven dus de CV-ketel gebruiken en daarmee is het niet nodig om de volledig benodigde 
capaciteit met de warmtepomp te doen. Kiezen we een hybride warmtepomp van 5 kW zien we 
in hoofdstuk 8 dat de totale investering ca. € 8.860,-- incl. BTW is.  
 
ISDE subsidie is € 1.700,-- Dus netto investering is € 7.160 incl. BTW  
 
Op de volgende pagina zien we de terugverdientijd van 10 jaar weergegeven indien tapwater op 
50 ºC wordt gebracht en gebruik 5 personen. 
 
Gasverbruik wordt;      973 m³ (besparing ca. 627 m³) 
Elektraverbruik wordt;  1.688 kWh (extra t.o.v. huidig) 
 
Terugverdientijd is berekend met volgende energiekosten (uit energierekening); 
Gasprijs;  € 0,65 + vastrecht uit rekening.  
Elektraprijs; € 0,20 
Prijsstijging; 8% voor gas, 4% voor elektra en 4% voor vastrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Alternatief (Monoblock) 
Daikin heeft intussen ook een monoblock Add on warmtepomp voor koppelen op de CV-ketel. 
Deze is een stuk aantrekkelijker geprijsd, echter doordat de capaciteit kleiner is zal de CV-ketel 
meer werken.  Kijken we naar deze Hybride monoblock warmtepomp van 4 kW zien we dat de 
totale investering ca. € 6.660,-- incl. BTW is.  
 
ISDE subsidie is € 1.600,-- Dus netto investering is € 5.060,-- 
 
Gasverbruik wordt;   1.069 m³ (besparing ca. 531 m³) 
Elektraverbruik wordt;  1.283 kWh (extra t.o.v. huidig) 
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De terugverdientijd wordt dan 9 jaar weergegeven indien tapwater op 50 ºC wordt gebracht en 
gebruik 5 personen. 
 
Terugverdientijd is berekend met volgende energiekosten (uit energierekening); 
Gasprijs;  € 0,65 + vastrecht uit rekening.  
Elektraprijs; € 0,19 
Prijsstijging; 8% voor gas, 4% voor elektra en 4% voor vastrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Pagina  

P2020-266, Doc. 2020266_002 2 maart 2021 

16 

6. WARMTEPOMP ALL-ELECTRIC LAAG TEMPERATUUR: 
 
We hebben dus ca. 7,5 kW bij -10 ºC benodigd. Als er gekozen wordt voor een laagtemperatuur 
systeem, gaan we dus stoppen met gas. Deze woning lijkt zeker geschikt en er is al 
vloerverwarming met een eigen regeling. Echter dan zal ook gekozen moeten worden voor 
aanpassing van het afgifte systeem op de verdieping. Dus radiatoren vervangen voor eventueel 
convectoren op de slaapkamers en zolder. Er kan dan gekozen worden voor een all-electric 
warmtepompsysteem. De warmtepomp verzorgd dan naast verwarmen ook warm tapwater en 
koeling. Omdat we een boiler nodig hebben van 300 liter, kiezen we voor een concept van 
Panasonic.  
 
Bij deze warmtepomp is er dus een mogelijkheid tot koelen.  
 
Principeschema hieronder, convector kan ook gelezen worden als radiator.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugverdientijden 
Met een All electric warmtepomp van 9 kW zien we dat de investering ca. € 14.700,-- incl. BTW is. 
ISDE subsidie is € 2.000,-- Dus netto investering is € 11.200,--  
 
Gasverbruik wordt;           0 m³ (besparing ca. 1.600 m³) 
Elektraverbruik wordt;  2.949 kWh (extra t.o.v. huidig) 
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De terugverdientijd is te zien op volgende pagina en wordt dan 8 jaar indien tapwater op 50 ºC 
wordt gebracht en gebruik 5 personen. 
Terugverdientijd is berekend met volgende energiekosten (uit energierekening); 
Gasprijs;  € 0,65 + vastrecht uit rekening.  
Elektraprijs; € 0,20 
Prijsstijging; 8% voor gas, 4% voor elektra en 4% voor vastrecht 
Gas volledig uit de woning, vastrecht ook weg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovengenoemde is zonder de kosten van aanpassing vloerverwarming indien nodig en een 
convectoren in slaapkamers en op de zolder, welke voor de goede werking nodig zijn.  
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7. OVERIG ADVIES VOOR VERDUURZAMEN WONING: 
 
De woning is redelijk basic gebouwd en er is nog niet veel gedaan aan verdere aanpassingen aan 
de woning. Een aantal zaken wil ik noemen.  
 
Ventilatie 
In de woning is de ventilatie gebaseerd op toevoer via de luchtverwarming en retour via de 
roosters boven de ramen. Dit is een zogenaamd ventilatie systeem met mechanische afzuiging 
(systeem C).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door een warmteterugwinunit (WTW) toe te passen worden de luchtstromen, welke worden 
afgezogen uitgewisseld met de lucht welke wordt ingeblazen. Hierdoor wordt de lucht 
voorverwarmd bij de luchtverwarmer gebracht en is er minder warmteverlies. Type D 
 
Op de zolder zal een dergelijke WTW-unit geplaatst kunnen worden. De afzuigkanalen, welke nu 
gebruikt worden kunnen ook gebruikt worden voor de afvoer van de vervuilde lucht. Er zal 
daarnaast naar de woonkamer, keuken en slaapkamers een kanaal gebracht moeten worden, 
welke de verse lucht inbrengt. Roosters boven de ramen vervallen dan.    
 
Een Brink Flair 300 zou goed kunnen passen. Deze heeft een luchtopbrengst van 300 m³/h, wat 
past bij de huidige situatie en heeft een hoog rendement.  
Om goed te kunnen zien of een WTW unit goed past en ook qua kanalen ingepast kan worden zal 
nader bekeken worden. Ik kan hier dan ook geen exacte begroting voor opstellen.  
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De besparing is als volgt;  
Een Ventilatiebox zuigt ca. 250 m3/h 24 uur per dag af. Deze luchthoeveelheid komt 
onbehandeld de woning binnen via de luchtverwarming en moet gemiddeld 20 graden 
opgewarmd worden. Dit is ca. 1,667 kWh x 185 dagen x 24 uur = 7.400 kWh aan warmteverlies.  
 
Een WTW-unit heeft rendement van ca. 90% dus de lucht komt niet met buitentemperatuur 
binnen maar wordt eerst uitgewisseld met de lucht die er uit gaat. Temperatuurverschil is dan 
nog maar ca. 4K. Dit is ca. 0,333 kWh x 185 dagen x 24 uur = 1.480 kWh aan warmteverlies. 
Besparing = 7400 – 1480 = 5.920 kWh. Verwarming middels ketel (gas) 5.920/9,8 = 600 m3 x 0,6 = 
€ 360,--/jaar 
 
De Brink Flair 300 kost ca. € 1.600,-- excl. BTW 
Montage en kanalen schat ik op ca. € 2.500 tot 3.000,-- excl. BTW 
 
Totale investering komt dus op ca. € 5.500,-- inclusief BTW 
Dit is dan dus een terugverdientijd van ca. 15 jaar.  
 
Dit lijkt lang, echter wat ik gezien heb is dat de roosters dicht worden gezet. Hierdoor is er wel 
minder verwarming nodig, echter stijgt de luchtvochtigheid. Vochtige lucht verwarmen kost meer 
energie dan droge lucht en daarmee zou dus ook de energiekosten lager worden omdat er altijd 
geventileerd wordt. Berekening gemaakt met altijd beschikbare open roosters en voldoende 
ventileren.  
 
Thermostaat en thermostaatkranen 
Wat ik gezien heb is een standaard klokthermostaat in de woonkamer en dat deze ook wordt 
gebruikt. Klokthermostaten werken veelal met een nachtverlaging van 16 of zelfs 15 ºC en elke 
ochtend moet de gehele woning opgewarmd worden. Advies is om de nachtverlaging te 
beperken tot een minimum van 18 ºC. Hiermee zal er minder opwarm energie verloren gaan en 
zal het gasverbruik dalen. Met vloerverwarming is zelfs 19 ºC te adviseren.  
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Indien een warmtepomp wordt toegepast is een constante temperatuur wenselijk over 24 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standaard kamerthermostaat      Radiatorkraan.  
 
Verder heb ik gezien dat er op alle radiatoren standaard radiatorkranen aanwezig zijn. Het 
wenselijk om te werken met thermostaatkranen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit kan een standaard thermostaatkraan zijn (links) of een elektronische, welke middels een app 
te bedienen is. Hierdoor wordt er niet onnodig verwarm en kan ook energie bespaard worden.  
 
Thermografie 
Ondanks dat de woning van recente datum is kan er veelal nog wel wat verbeterd worden aan de 
gebouwschil (gevel en dak). Er is extra energieverlies als gevolg van een slecht aansluiting van 
kozijnen op de gevel of een slechte bouw.  
Middels een thermografische foto van de voor- en achtergevel kan heel eenvoudig zichtbaar 
worden gemaakt waar de kieren zitten en door deze te (laten) herstellen kan veel bespaard 
worden. Op de volgende pagina heb ik een voorbeeld getoond, waarbij we goed kunnen zien 
welke vormen van klachten er kunnen zijn.  
Afdichten kan veelal door kitten of door PUR-schuim in te spuiten. Ik verwacht niet dat in dit 
geval glas zelf een probleem is.  
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Vloerverwarmingspomp 
 
Er is een vloerverwarmingsverdeler aanwezig met een standaard circulatiepomp. 
Bewoner geeft aan dat de dit een verdeler is met een A-label pomp.  
Ik denk dat de pomp vergelijkbaar is met de pomp, welke ik rechts op de foto heb gevonden.  
 
Deze pomp lijkt voldoende energiezuinig.  
Advies is om type op te zoeken en dit te controleren. Een gelijkstroom circulatiepomp kan 
zomaar 30 tot 50% energie besparen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidingen isoleren 
 
De transportleidingen van de CV-ketel naar de vloerverwarmingsverdeler en radiatoren zijn niet 
geïsoleerd. Door isolatie aan te brengen. Te kopen bij de bouwmarkt is eenvoudig warmteverlies 
te voorkomen.  
Bij toepassing van een warmtepomp wordt dit nog belangrijker en zeker als er mee gekoeld 
wordt kan er condensatie op de leidingen ontstaan. Dit moet voorkomen worden.  
De kosten zijn laag en resultaat is toch aanzienlijk en geeft ook minder gedoe met vocht in de 
zomer.  
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8. BUDGETBEGROTING: 
 
Hybride warmtepomp 
Ten behoeve van in hoofdstuk 5 genoemde hybride warmtepomp is volgende merk als basis 
gebruikt.  
 
Hybride oplossing 
Merk:     Daikin 
Type binnenunit:   EHBX05D6V 
Type buitenunit:   ERGA05DV3 
Verwarmingscapaciteit:  4,4 kW maximaal 
Koelcapaciteit:   nvt 
Opgenomen vermogen:  0,87 kW maximaal 
SCOP (35 ºC water):   4,5  
Koudemiddel:    R32 
Afzekerwaarde:   20A 230V-1ph-50 Hz  
Afmeting buitenunit:   740 x 884 x 388 mm 
Gewicht buitenunit:   58,5 kg 
Geluid buitenunit:   49 dBA op 1m 
Geluid binnenunit:   28 dBA op 1m 
 
 
Budget 
Voor deze warmtepomp moet rekening gehouden worden met een compleet gemonteerde prijs 
van; € 8.860,-- incl. BTW. 
 
Add on monoblock oplossing 
Aantal systemen:   1 stuks 
Merk:     Daikin 
Type:     EJHA04AAV3 
Verwarmingscapaciteit:  3,8 kW maximaal 
Opgenomen vermogen:  2,23 kW maximaal 
SCOP (35 ºC water):   4,49 
Koudemiddel:    R32 
Afzekerwaarde:   16A 230V-1ph-50 Hz  
Afmeting buitenunit:   745 x 845 x 329 mm 
Gewicht buitenunit:   45 kg 
Geluid buitenunit:   37 dBA op 1m 
 
Budget 
Voor deze warmtepomp moet rekening gehouden worden met een compleet gemonteerde prijs 
van; € 6.660,-- incl. BTW. 
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LT-warmtepomp Panasonic 
Ten behoeve van in hoofdstuk 6 genoemde LT-warmtepomp is volgende merk als basis gebruikt.  
 
Merk:    Panasonic 
Type:    KIT-WC09J3E5 
Verwarmen  
Verwarmingscapaciteit: 9,0 kW, 6,3 kW  

(bij 7/-7 ºC buiten en water 30-35 ºC)  
COP:    4,48 
SCOP:    4,9 
Opgenomen vermogen: 2,0 kW 
Koelen 
Koelcapaciteit:  8,2 kW  

(bij +35 ºC buiten en water 18 - 21 ºC) 
EER:    4,37 
Brongeluid: 69 dBA, 
Geluiddruk (indicatief): 59 dBA op 1 meter 
Koudemiddel:   R32 
Afmetingen:   795 x 875 x 320 mm (hxbxd) 
Gewicht:   69 kg  
Toe te passen buffervat: Minimaal 100 liter 
 

Warmwaterboiler 
Inhoud :   280 liter (extern) 
 
Budget 
Voor deze warmtepomp moet rekening gehouden worden met een compleet gemonteerde prijs 
van; € 13.200,-- incl. BTW. 
 
Er is ISDE subsidie van toepassing.  
Inclusief in het budget zijn; 

- Plaatsen van buitenunit  
- Plaatsen van binnenunit  
- Afkoppelen en afvoeren CV-ketel indien van toepassing 
- Koeltechnisch leidingwerk tussen binnen en buitenunit conform aangegeven posities en 

weggewerkt in kabelgoot indien zichtwerk.  
- Waterzijdig leidingwerk, koppelen in bestaande waterleiding ter plaatse van de huidige 

CV ketel en/of vloerverwarmingsverdeler.  
- Bedrade bediening inclusief bekabeling.  
- Aansluiten (incl. Werkschakelaar) van de buitenunit op een door derden aan te leveren 

voedingskabel. 
- Aansluiten van de binnenunit (heater) op een door derden aan te leveren voedingskabel 
- Inbedrijfstelling  

 
Exclusief in het budget zijn; 

- Aanpassen elektravoeding (meterkast) en aanleg voedingskabel van meterkast naar de 
buitenunit en binnenunit.  

- Aanpassen van het afgifte systeem 
- Airconditioning. 
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9. SUBSIDIES: 
 
Bij warmtepompen is er een mogelijkheid om ISDE-subsidie te krijgen. Dit is een subsidie waarbij 
er een deel van de investering via de overheid kan worden teruggevorderd.  
De warmtepompen komen voor deze ISDE-subsidie in aanmerking.  
 
Warmtepomp Hybride Daikin;   Subsidiebedrag  €   1.700,--  
Warmtepomp Hybride monoblock Daikin;  Subsidiebedrag  €   1.600,-- 
Warmtepomp All electric LT Panasonic;  Subsidiebedrag  €   2.000,--  
 
De subsidie kan worden aangevraagd nadat een en ander aantoonbaar is geïnstalleerd. 
De aanvraag moet voorzien zijn van; 

- Offerte 
- Opdrachtbevestiging 
- Betaalbewijs facturen 

 
Wij kunnen ondersteunen bij de aanvraag.   
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10. PV-ZONNEPANELEN: 
 
Tijdens ons bezoek is niet in de meterkast gekeken, echter de afzekering van de woning lijkt op 
dit moment 3x 25 Ampere. Deze is voldoende voor de toepassing van de warmtepomp en hoeft 
niet verzwaard worden.  
 
De warmtepomp heeft een aparte groep nodig en er zal verder ook een aantal werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden, welke exclusief dit advies/offerte zijn; 

 Groep 230V-1ph-50Hz of 400V-1ph-50Hz tbv warmtepomp buitenunit 

 Groep 230V-1ph-50Hz tbv warmtepomp binnenunit 

 Voedingskabels naar de warmtepomp binnen en buitenunit.  
 
Door onze partner Energie Advies Emmeloord kunnen wij een advies laten maken voor de 
mogelijkheden voor PV-panelen op het dak van de woning.  
Er zal in de zomer meer opgewekt worden dan benodigd en in de winter zal er een tekort zijn. Dit 
moet opgevangen worden door terug levering.  
 
Bestaande verbruik is ca. 4.000 kWh voor per jaar, exacte waarde niet bekend. In afrekening 
alleen een maand te zien en een schatting.  
 
Benodigd na aanpassing om een en ander dekkend te maken; 
   Hybride  Hybride 2  All Electric HT 
Huidige verbruik: 4.000 kWh   4.000 kWh  4.000 kWh 
Warmtepomp:   1.506 kWh        1.291 kWh  2.949 kWh 
Extra i.v.m. koelen:         0 kWh               0 kWh                 500 kWh 
  Totaal:  5.506 kWh   5.291 kWh  7.499 kWh    
 
Schatting PV      6 kWp  5,5 kWp  8,4 kWp 
Aanwezig   3,9 kWp  3,9 kWp  3,9 kWp 
Benodigd   2,1 kWp  1,6 kWp  4,5 kWp 
   
Aantal panelen 6   5   13    
Om dus volledig energieneutraal te zijn is er wel nog een aantal PV-panelen nodig.  
 
Dit is schatting, moet nog uitgewerkt worden.  
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11. CONCLUSIE: 
 
De 2/1 kap woning is goed geschikt voor de toepassing van een warmtepomp. Er zijn meerdere 
varianten mogelijk en dat hangt ook sterk af van de wensen van de bewoners.  
 
De CV-ketel is intussen 12 jaar oud en zal op termijn vervangen moeten worden. Een 
warmtepomp ligt voor de hand en dan is een hybride oplossing de goedkoopste variant, welke 
binnen 9 of 10 jaar is terug te verdienen. Dit lijkt ook nog acceptabel en in deze periode zal er ook 
nog wel gas blijven in de wijk. De hybride heeft de minste impact voor de bewoners. De CV-ketel 
kan vervangen worden samen met een warmtepomp en afgifte kan gehandhaafd worden. 
 
Door al aanwezig zijn van de vloerverwarming is een laagtemperatuur All-Electric variant mijns 
inziens de beste keuze. Alleen boven moet hier en daar wat worden aangepast, maar verder is 
het goed uitvoerbaar.  
De investering is dan wel hoger dan de hybride en ten opzichte van de kleinste variant zelfs het 
dubbele, echter is de terugverdientijd 8 jaar en daarmee het kortst.  
Daarna zal de besparing het hoogst zijn en met PV-zonnepanelen is de woning volledig 
energieneutraal te krijgen. Wel afhankelijk van beschikbaar dakoppervlak.  
Wel is aanpassing van het afgifte systeem boven noodzakelijk en dan is er ook koeling 
beschikbaar. 
 
Aandachtspunten zijn; 

 Leidingloop bestaande cv-leidingen en moeten deze ook overal vergroot worden.  

 Positie buitenunit in verband met geluid buren en afvoer condenswater 

 Luchtlekkages gevel en dak.  

 Energielabel nog niet aanwezig 
 
Merken in het advies: 
De merken in het rapport zijn willekeurig gekozen en bedoeld om een gerichte berekening te 
maken. Er zijn veel goede merken op de markt. Controleer altijd op onderstaande lijst of subsidie 
van toepassing is. 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20apparatenlijst%20warmtepompen%203-
12-2020.pdf 
 
Merken waar goede ervaring mee is noem ik hier onder; 

 Daikin 

 Mitsubishi Electric 

 Panasonic 

 Samsung 

 LG 

 Alfa Innotec 

 Nibe 

 Fujitsu 

 Hitachi 
 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20apparatenlijst%20warmtepompen%203-12-2020.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20apparatenlijst%20warmtepompen%203-12-2020.pdf
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DOEL: 
 
Via deze adviesnotitie is een analyse gedaan hoe we een en ander kunnen aanpakken 
en wordt er een concreet advies voor verwarming gedaan.  
 
 
OPDRACHT: 
 
Duurzaam Bergierslanden heeft een aantal leden, welke allen op zoek zijn naar de mogelijkheden 
voor het verduurzamen van hun woning. Hierbij zal de eerste behoefte veelal liggen bij 
verduurzamen van de verwarming en aanvullende zaken. De woningen zijn van recente leeftijd 
en daarmee is investeren in isolatie veelal niet echt nodig. Duurzaam Bergierslanden heeft Meijer 
Verduurzaamt gevraagd om een drietal woningen door te rekenen en hier een adviesrapport 
voor te schrijven. In dit rapport wordt de vrijstaande woning aan de Watermunt beschreven.   
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1. VRAAGSTELLING 
 
Familie Z woont in de woning aan de Watermunt bestaande uit een vrijstaande woning met 
garage en bijkeuken. In de woning met bouwjaar 2006 is een traditionele CV-ketel uitgebreid met 
een hybride warmtepomp van Remeha. De warmte wordt op de begane grond middels 
vloerverwarming afgegeven en in de garage, bijkeuken en op de 1e en 2e verdieping via 
radiatoren in de woning gebracht. De CV-ketel voorziet ook in het warme tapwater. De hybride 
warmtepomp wordt zo veel mogelijk gebruikt voor verwarmen van de woning. Daarnaast is er 
nog een houtkachel aanwezig. In de keuken is een afzuigkap aanwezig. Verder is er alleen 
ventilatie middels een mechanische afzuigventilator en toevoer via roosters boven de ramen in 
de gevel. De vraag is welke mogelijkheden er zijn om te verduurzamen en hoe de woning 
toekomstbestendig kan worden verwarmd en of er mogelijkheden zijn of dat dan met radiatoren 
kan of dat aanpassingen nodig zijn. Verder is de wens om duurzaam te verwarmen middels een 
All-electric warmtepomp systeem en is er ook behoefte aan koeling in de woning.  
 
Meijer Verduurzaamt is gevraagd om te beoordelen hoe de woning op een duurzame wijze kan 
worden verwarmd en eventueel gekoeld.  
 
2. UITGANGSPUNTEN: 
 

 Gezin van vijf personen 

 Bouwkundige tekeningen 

 Gegevens woning vanuit BAG, geen bouwkundige tekening 

 Gegevens energieverbruik 2019 

 Bezoek 5 november 2020 en besproken situatie 
 
3. HUIDIGE SITUATIE EN AFGIFTE SYSTEEM: 
 
Bij woning aan de Watermunt is gezien dat we te maken hebben met een vrijstaande woning 
bestaande uit een begane grond, 1e verdieping en zolderverdieping. Op de begane grond wordt 
geleefd en gekookt en is ook de garage aanwezig. Op de 1e verdieping zijn vier slaapkamers en op 
de zolder is eveneens een slaapkamer en werkkamer gerealiseerd en daarnaast opstelling van de 
CV-ketel en binnenunit hybride warmtepomp.   
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De buitenunit van de hybride warmtepomp hangt aan de zijgevel boven de garage en middels 
koelleidingen is deze verbonden met de hybride warmtepomp.  
 
Op basis hiervan wordt het advies gemaakt en in eerste instantie gekeken naar het huidige 
afgiftesysteem. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 bepaald welke verwarmingscapaciteit benodigd 
is en hoeveel warm tapwater wenselijk is bij gebruik van alleen een warmtepomp. Daarna zal ik 
in de volgende hoofdstukken twee varianten warmtepompen uitwerken en nog andere adviezen 
geven.  
 
Afgifte systeem, hoe wordt warmte in de woning gebracht.  
In de woning is zoals aangegeven een CV-ketel en een hybride warmtepomp aanwezig, welke 
samen de warmte op de begane grond afgeeft via vloerverwarming en op de 1e en 2e verdieping 
via radiatoren in de woning brengt. Ook zijn er radiatoren in de garage en bijkeuken. 
Vloerverwarming is uitstekend geschikt voor laagtemperatuur verwarming. Radiatoren 
daarentegen wat minder goed en past meer bij een hoogrendementsketel (HR). In de huidige 
situatie past dat prima, daar bij lagere buitentemperatuur de CV-ketel de temperatuur kan 
verhogen en dit bij radiatoren prima kan werken.  
Verduurzamen met handhaving van de radiatoren is lastig, daar deze dus zijn uitgelegd op een 
hoge watertemperatuur. We willen liever naar een laagtemperatuur systeem.  
 
Voor het toepassen van warmtepompen is het aan te bevelen om de watertemperatuur te laten 
dalen en zogenaamd laagtemperatuur verwarming toe te passen.  
Voor de radiatoren is dit eigenlijk niet aan de orde. Met een warmtepomp willen we zo laag 
mogelijk gaan met de watertemperatuur en liefst onder de 40 ºC blijven.  
Hiermee zal een standaard radiator veelal halveren in capaciteit en niet meer kunnen voldoen 
aan de wensen om in de winter een ruimtetemperatuur van 21 ºC te krijgen.  
Als de wens er is om toch laagtemperatuur te gaan met hergebruik van de radiatoren, kunnen 
deze worden aangevuld met een ventilator aan de onderzijde. Hierdoor zal de radiator weer iets 
meer vermogen gaan leveren. Helaas is moeilijk aan te geven wat dan het vermogen is en wordt 
er ook geluid toegevoegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze techniek werkt alleen met het getoonde type radiator.  In de woonkamer zijn enkel plaats 
radiatoren toegepast en kan dus niet uitgevoerd worden met een dergelijke oplossing.  
De kosten voor een dergelijke ventilator is al snel € 250,-- tot € 350,-- per radiator.  
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Door de waterhoeveelheid te vergroten is het veelal ook mogelijk de capaciteit te verhogen. 
Hiervoor zijn wel grotere leiding diameters nodig. Ik heb gezien dat de leidingen naar de 
radiatoren erg klein zijn en als dus de waterhoeveelheid wordt vergroot zullen de leidingen ook 
vergroot moeten worden. Weerstand en watersnelheid zal anders te hoog worden en daardoor 
te veel energie verloren gaan en zal er ook hinderlijk geluid komen.   
 
Is er de wens om met de (toekomstige) warmtepomp te koelen middels de vloerverwarming dan 
kunnen de radiatoren niet worden gebruikt en zullen de radiatoren afgekoppeld moeten worden 
tijdens koelen. Dit kan door bijvoorbeeld de toevoerleidingen naar de radiatoren af te sluiten als 
er wordt gekoeld. Er wordt dan een automatische klep toegevoegd, welke ook kan worden 
gebruikt om bijvoorbeeld in een zone (verdieping) de temperatuur te regelen.  
De verdieping krijgt dan een eigen thermostaat. Dit zal nog wel nader bekeken moeten worden 
om te zien of de radiatoren en laagtemperatuur vloerverwarming volledig gescheiden kunnen 
worden aangesloten. 
 
Laagtemperatuur convectoren 
Alternatief is om de radiatoren te vervangen voor convectoren of aanvullend met infrarood (later 
getoond) te verwarmen. Om het comfort te verbeteren in combinatie met de warmtepomp is 
een laagtemperatuur radiator een goede oplossing.  De firma JAGA is specialist in deze techniek.  
Hieronder wordt de JAGA Strada Hybrid getoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huidige radiatoren zijn van verschillende afmetingen. In de slaapkamers zijn veelal 
vergelijkbare capaciteiten nodig en zijn de radiatoren ca. 60 cm hoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiator slaapkamer     Plattegrond 1e verdieping  
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De slaapkamers zijn in dit geval groter dan standaard en ca. 12 tot 20 m² groot. Om deze warm te 
houden is maximaal ca. 800 tot 1.200 Watt benodigd. Ik kies ook voor deze capaciteit, daar er 
dan ook nog een beetje koeling overblijft als dit gewenst is.  
Volgende capaciteiten worden behaald.  
Slaapkamers 12 m² (3x) 
Type 050-80-016-2 Water 45/35        783 Watt  Koelen  271 Watt  30 dBA 
Slaapkamers > 18 m² en zolderkamer (3x) 
Type 065-100-016-2 Water 45/35     1.008 Watt  Koelen  322 Watt  30 dBA 
Garage 
Type 095-100-016-2 Water 45/35 1.008 Watt  Koelen  270 Watt  30 dBA 
Eerste getal is de hoogte en tweede getal is breedte in cm.  Waardes zijn in de middenstand.  
Garage is berekend op maximaal 18 ºC. Er moet ook rekening worden gehouden met een 
elektravoeding voor de ventilator.  Zie hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kostprijs van deze JAGA Strada Hybrid ligt op ca. € 1.000,--  incl. BTW per stuk, ongemonteerd 
en zonder aanpassen leidingwerk.  
 
Worden de radiatoren vervangen voor convectoren zal er dus ook een beetje koeling aanwezig 
zijn in de ruimtes waar deze zijn toegepast en is een aanvullende regeling niet echt nodig. De 
convectoren zijn voorzien van een eigen thermostaat. Wel is voor koelen een lekbak nodig.  
 
Infrarood verwarming 
Indien gekozen wordt voor een laagtemperatuur warmtepomp en de bovengenoemde 
convectoren zijn te kostbaar of niet overal noodzakelijk, kan er ook gekozen worden voor 
infrarood verwarming. Ook is het mogelijk om dit aanvullend aan de bestaande verwarming toe 
te passen of bijvoorbeeld alleen in de slaapkamers en badkamer.  Straling geeft meer comfort. 
Let wel op, welk type paneel je kiest. Een standaard infrarood paneel geeft alleen straling en 
hiermee verwarmd deze vooral de mensen en niet de omgeving.  
Een hybride stralingspaneel van Meppeler ondernemer Savot (www.savot.nl) is wel een goede 
oplossing.  
 
 
 
 

http://www.savot.nl/
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Een HYBRID keramisch verwarmingspaneel combineert twee manieren verwarmen: infrarood en 
convectie. Hierdoor kunnen de ideale condities worden gecreëerd voor de leefomgeving met een 
snelle verwarming van lucht én de objecten in de ruimte. 
 
De voorplaat van de panelen is gemaakt van hoogstaand keramiek. Dit materiaal houdt de 
warmte goed vast en geeft dit langzaam af, zelfs nadat het paneel is uitgeschakeld. Door deze 
efficiënte manier van verwarmen wordt het energieverbruik sterk verminderd. Een duurzame en 
stijlvolle oplossing voor elk huis. Er zijn meerdere leveranciers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat een hybrid paneel erg direct werkt is veelal voor de slaapkamers minder capaciteit nodig 
dan bij een convector. Daarentegen kan er niet mee gekoeld worden.  
 
Advies is dan ook om te kiezen voor infrarood panelen in ruimtes waar koelen niet belangrijk of 
wenselijk is.  
Slaapkamers; Hybrid 550  €    550,-- incl. btw 
Zolder;  Hybrid 550  €    550,-- incl. btw 
Badkamer Onyx 620  € 1.150,-- incl. btw 
 
Vloerverwarming 
Voor het toepassen van een warmtepomp is zoals te zien is, vloerverwarming niet verplicht, 
echter wel veelal de beste keuze. Het is dan ook mooi dat de begane grond reeds 
vloerverwarming heeft. Daarnaast is er een houtkachel welke mee kan helpen met verwarmen 
van deze verdieping. Met vloerverwarming is een hoog comfort te behalen en een en ander is 
uitermate geschikt voor laagtemperatuur verwarmen en beperkte koeling en daarmee ook meest 
efficiënt. Watertemperaturen kunnen veelal onder de 40 ºC blijven ook diep in de winter. 
 
Voor hoofdverwarming met lage watertemperatuur is 20 cm hart op hart aan te bevelen en als er 
ook mee gekoeld wordt zal 15 cm wenselijk zijn. Dit is ook een voordeel voor verwarmen, daar 
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dan nog lager in watertemperatuur kan gaan. Op onderstaande tekening is te zien welke hart op 
hart afstand is aangehouden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de woonkamer is dit dus 20 cm en bij de terrasdeur 10 cm. De hal is op 15 cm gelegd.  
Hiermee kunnen we volgende afgifte realiseren;  
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Wat we zien is bij 15 cm HOH een warmteafgifte van 80 Watt/m² bij een ruimtetemperatuur van 
22ºC. Dit lijkt een hoge temperatuur, echter door de lage watertemperatuur zal er in verhouding 
een graadje hoger worden gestookt om voldoende comfort te krijgen.  
Koelen met de vloer is een stuk lastiger en er is een klein temperatuurverschil, daar de 
watertemperatuur niet onder de 18ºC mag komen. Er komt anders mogelijk vocht op de vloer. 
Door de woning in de zomer dicht te houden en de koeling 24 uur per dag aan te laten zal de 
woning behaaglijk blijven met deze koeling.  
Bij 20 cm HOH is 69 Watt/m² af te geven. Dit is over het algemeen voldoende om de woonkamer 
op temperatuur te krijgen. In de hal is eigenlijk een overschot aan warmteafgifte.  
 
Door deze vloerverwarming kan er in de woonkamer/keuken dus volgende capaciteit worden 
gerealiseerd; 
Verwarmingscapaciteit; 65 m² x 69 Watt/ m² = 4.485 Watt  
Koelcapaciteit;  65 m² x 20 Watt/ m² = 1.300 Watt   
 
Bij koelen zie je vrijwel geen verschil in afgifte bij 15 en 20 cm. Bij verwarmen wel. Als de 
watertemperatuur iets hoger is zal bij 20 cm dus voldoende warmte geproduceerd kunnen 
worden. Hogere watertemperatuur zal wel meer energie gaan verbruiken. Dit moet dan 
proefondervindelijk worden vastgesteld, wat pretttig is.  
 
Airconditioning zolder 
De zolder wordt veel gebruikt en er wordt regelmatig gewerkt. Omdat de zolder geen eigen 
thermostaatregeling heeft, maar werkt op de thermostaat van de woonkamer moet het gehele 
huis op temperatuur blijven om de zolder ook behaaglijk te houden.  
Daarnaast is het in de zomer soms erg warm en kan koeling ook wel wenselijk zijn.  
 
Derhalve is te overwegen om de radiatoren af te koppelen van het systeem en de zolder met een 
warmtepomp airconditoning te verwarmen en te koelen, zodat het gehele jaar ook hier een 
prettig klimaat kan worden behaald op een duurzame wijze.  
 
De grootte (capaciteit) van het systeem wordt afgestemd aan de ruimtes. De zolder bestaat uit 
twee ruimtes en het is dan ook aan te bevelen om twee binnenunits toe te passen, welke samen 
op een multisplit buitenunit kan worden aangesloten. Advies is om twee units van 2.500 Watt te 
kiezen. Deze zijn ruim genoeg en kunnen de ruimtes ook snel op temperatuur krijgen.  
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Buitenunit opstelling: 
De buitenunit kan aan de zijgevel net onder de gootlijn worden gehangen. Vanaf de buitenunit 
zal er per binnenunit een koelleiding naar de binnenunits worden gebracht. Delen welke in het 
zicht komen worden in een kabelgoot weggewerkt. De goot is in principe in een aantal 
standaardkleuren te verkrijgen.  
 
Keuze van binnenunits; 
Hierboven is al de capaciteit aangegeven. Daarnaast lijkt een wandmodel of een vloermodel voor 
de zolder de beste keuze. Maar ook hier zijn een aantal keuzes in te maken.  
Belangrijk hierin is; 

 Geluid 

 Tocht 

 Luchtfiltering 

 Overige comfort.  
 
We kunnen dan bij veel merken kijken en iedereen heeft wel een model. Getoonde modellen zijn  
van Daikin en Panasonic en hebben allen een zeer laag geluidsniveau tot 19 dBA. Deze meeste 
units zijn ook voorzien van een mogelijkheid om via een app een en ander te bedienen, waardoor 
een en ander op afstand is te bedienen.  
 
Een en ander is verder niet uitgewerkt.  
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4. BEPALING BEHOEFTE VERWARMINGSCAPACITEIT EN TAPWATER: 
 
De woning is dus een vrijstaande woning gebouwd in 2006. De woning is daarmee ook goed 
geïsoleerd en de huidige installatie is een CV-ketel. Indien we naar warmtepompen gaan zal de 
afgifte waarschijnlijk boven worden aangepast. Begane grond heeft al vloerverwarming en 
convectoren voor de bovenverdieping zijn geadviseerd.  
 
Grootte van de woning en energieverbruik 
Het BAG register geeft aan dat de woning een oppervlakte heeft van 202 m² 

 
 
Benodigd verwarmingsvermogen 
Rekening houdend met verwarmen van de gehele woning kom ik op volgende advies op basis van 
opgegeven genoemde gasverbruik en afmetingen. Gebruik makend van kengetallen voor 
woningen van dit bouwjaar.  
Keuken+woonkamer  65,0 m² 
Hal+toilet     7,0 m² 
Garage    10,0 m² (helft) 
Badkamer     7,0 m² 
Slaapkamers 4x  28,0 m² (helft) 
Zolderkamers   50,0 m² 
             167,0 m² te verwarmen.  
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type woning

Hoog geisoleerde woning (U<0,3W/mK) 30 W/m2

Standaard geisoleerde woning (U< 0,45 W/mK) 50 W/m2

matig geisoleerde woning (U>0,45 W/MK) 80 W/m2

niet geisoleerde woning 120 W/m2

warmtevraag/m2 warmteverlies

Vrijstaande woning

voor 1945 470 MJ/m2 160 W/m2

1945 - 1975 424 MJ/m2 150 W/m2

1976 - 1981 378 MJ/m2 130 W/m2

1982 - 2000 301 MJ/m2 100 W/m2

2000 - heden 193 MJ/m2 65 W/m2

RC > 5 116 MJ/m2 40 W/m2

Bestaand brandstofverbruik 1100 m3 1100 m3

Verbrandingsrendement 83,00% 83,00%

Verbrandingswaarde 10,42 kWh 10,42 kWh

Vollasturen 1800 uur 1100 uur

Vermogen warmtepomp 5,29 kW 8,65 kW

De slaapkamers en garage worden voor de helft meegenomen, daar deze vrijwel niet worden 
verwarmd. De zolderkamer wordt wel volledig meegenomen, daar deze ook veel gebruikt wordt 
als werkkamer.  
 
Op basis van het gasverbruik komen we op volgende capaciteit.  
Het gasverbruik van de woning was 664 m³ over een heel jaar. Dit is een laag verbruik voor het 
type woning en zal te maken hebben met de hybride werking. 
Om terug te gaan naar volledig CV-ketel werking zal ik moeten berekenen wat de gasprijs zou 
moeten zijn geweest als de hybride warmtepomp niet aanwezig.  
Als ik hier naar kijk lijkt het erop dat er erg zuinig wordt verwarmd. Met de CV-ketel wordt zo 
weinig verwarmd dat deze vanuit berekeningen eigenlijk alleen gebruikt wordt voor het 
verwarmen van tapwater. Maximaal verbruik bij alleen CV-ketel verbruik zal maximaal 1.100 m³ 
zijn. Voor een dergelijk grote woning is dit erg weinig. Waarschijnlijk staat de houtkachel ook veel 
aan en wordt er op de bovenverdieping weinig verwarmd.  
Ook kan dit komen doordat er al met een lage watertemperatuur wordt gewerkt.  
Vanuit deze schatting zou de warmtepomp  
  
 
 
 
 
 
 
De eerste kolom is zoals ik gebruikelijk uitreken. Waarbij op basis van het gasverbruik de 
warmtepomp 1800 vollast draaiuren moet maken om voldoende te verwarmen. De tweede 
kolom is gebaseerd op onderstaande verwachte behoefte. Volgen we de kentallen, welke 
hieronder zijn genoemd voor isolatie zal de warmtepomp dus maar 1.100 draaiuren moeten 
werken om te voldoen aan de capaciteit, welke hieronder wordt uitgerekend.  
 
Kijk ik naar de kentallen die genoemd worden voor tussenwoningen in het bijzonder zien we 
volgende.  
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invoer

Capaciteit warmtepomp: 6 kW 7,5 kW 6 kW 7,5 kW

Inhoud boiler: 230 liter 230 liter 300 liter 300 liter

Gewenste boilertemp : 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Temperatuur tapwater koud 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C

Effectief tapwater in vat 85% 85% 85% 85%

Douchekop 12 l/min 12 l/min 12 l/min 12 l/min

temperatuur douchewater 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C

aantal personen 5 5 5 5

uitvoer

benodigde energie 45459 kJ 45459 kJ 59294 kJ 59294 kJ

effectief douchewater 329 liter 329 liter 429 liter 429 liter

effectieve douchetijd 27 min 27 min 36 min 36 min

douchetijd per persoon 5 min/p 5 min/p 7 min/p 7 min/p

opwarmtijd boiler: 126 min 101 min 165 min 132 min

230 liter 300 liter

Op basis van de isolatie zou neerkomen op 167,0 x 50 Watt/m² = 8.350 Watt = 8,35 kW.  
 
Kijkend naar het bouwjaar 2006 is te zien dat het kengetal 65 Watt/m² mag worden toegepast als 
maximale en blijkt dat de benodigde capaciteit 167,0 x 65 Watt = 10.850 Watt = 10,85 kW wordt. 
 
Op basis het gasverbruik, welke ik heb ingeschat zal theoretisch de warmtepomp in de winter 6 
kW moeten leveren en is een warmtepomp van nominaal 8 kW groot genoeg. Dit zal mede te 
maken hebben met de houtkachel. Zeker als de zolder een eigen verwarmingssysteem zal krijgen 
is dit voldoende.  
We moeten nog wel kijken naar tapwater en op basis daarvan een definitieve keuze maken.  
 
Warm tapwater 
Het is van belang om te kijken naar de tapwaterbehoefte. Met een warmtepomp is een boiler 
nodig voor tapwater, daar er geen piekvermogen meer is om warmwater direct bij behoefte te 
verwarmen, zoals nu wel bij de CV-ketel zo is. 
Er is een badkamer met bad, welke niet vaak gebruikt wordt, maar wel prettig als deze geen 
problemen veroorzaakt. Een bad is al snel 150 liter als er iemand in ligt.   
Ik ben uitgegaan van een gemiddelde douchekop van 12 liter/minuut. Wordt er een grotere 
stortdouche of een standaard 9 liter/minuut douchekop gebruikt zal de douchetijd veranderen.  
  
Het gezin bestaat momenteel uit vijf personen, waarvan de kinderen nog redelijk jong. Op 
termijn kunnen deze wel meer douche behoefte kunnen hebben. Advies is wel om de boiler 
geschikt te maken voor toekomstig gebruik en een groter gezin, zodat ook een mogelijke 
volgende eigenaar voldoende warmwater heeft.   
Ik ben dan ook uitgegaan van 5 personen in de berekening, welke achter elkaar douchen.  
Een standaard boiler is vaak 180 liter. Uit ervaring weet ik dat die te klein is voor vijf personen en 
is dan ook niet meegenomen in de berekening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierboven is op basis van de geselecteerde warmtepomp gekeken naar een boiler van 230 of 300 
liter. Er is te zien dat de 230 liter boiler een effectieve douchetijd geeft van 27 minuten en er dus 
gemiddeld per persoon respectievelijk 5 minuten kan worden gedoucht.  
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Verhogen we de watertemperatuur naar 58 ºC zal er totaal 6 minuten extra gedoucht kunnen 
worden. Hierbij wordt het energieverbruik wel hoger. (Dit staat niet in tabel.) Hebben we een 
warmtepomp van 6 kW zal de boiler binnen 126 minuten (bijna 2 uur) weer volledig op 
temperatuur zijn. Met een iets grotere warmtepomp gaat dat een half uur sneller.   
Voor een gezin van met het huidige douche gedrag zou dat prima zijn, echter in de toekomst kan 
dit te krap zijn en zou ik een boiler van 300 liter adviseren.   
 
Bij de boiler van 300 liter zien we een effectieve douchetijd van 36 minuten. Als er vijf personen 
zijn zal dit op een beschikbare tijd van 7 minuten komen.  
In de rode cirkel is te zien dat er met de 300 liter boiler ca. 429 liter douchewater (38 ºC) 
aanwezig is.  Dit is 100 liter meer dan de 230 liter boiler. Opwarmtijd is respectievelijk 165 en 132 
min, dus bijna drie uur en ongeveer twee uur.  De berekende waardes voor opwarmtijd zijn bij 
een lage buitentemperatuur. Bij hogere buitentemperatuur is de boiler sneller op temperatuur 
omdat de warmtepomp dan ook meer warmte levert. 
Advies is om te kiezen voor de 300 liter boiler. Prijsverschil is niet groot en geeft meer comfort en 
flexibiliteit en ook geschikt voor meet douche en bad gebruik in de toekomst.  
Bij een boiler van 230 liter kan in theorie wel gekozen worden voor een geïntegreerde boiler 
(links) en staande opstelling dus. Dit zal wel goedkoper zijn dan een losse boiler, waarbij de 
rechter binnenunit nodig is.   
De staande opstelling zal waarschijnlijk niet op de plaats van de CV-ketel kunnen staan en dan is 
300 liter wel verstandiger om te kiezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qua capaciteit zou ik ook niet te krap gaan zitten en dus liever een warmtepomp met nominaal 
vermogen van 9 kW dan een met een nominale capaciteit van 8 kW.  
Opwarmen van de boiler gaat ten koste van de capaciteit voor verwarmen van de woning.  
 
Advies is dan ook om voor 9 kW toe te passen. Deze heeft nog een capaciteit van 7 kW bij -10 ºC 
en kan de woning dan volledig verwarmen met een laagtemperatuur systeem.   
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5. WARMTEPOMP ALL-ELECTRIC HOOG TEMPERATUUR: 
 
We hebben dus ca. 7 kW bij -10 ºC benodigd. Als ervoor gekozen wordt om all-electric te gaan en 
toch de radiatoren te handhaven, zullen we een hoog temperatuur warmtepomp moeten kiezen.  
Nadeel van een hoog temperatuur warmtepomp is dat deze veelal een lager rendement hebben 
dan een laagtemperatuur warmtepomp. Voordeel is dus dat de radiatoren gebruikt kunnen 
worden. Wel kan dan afscheid genomen worden van de CV-ketel en het gas.  
Gezien de capaciteit is er wel een uitdaging. Er zijn weinig fabrikanten die een hoogtemperatuur 
oplossing aanbieden. Alfa Innotec heeft deze wel, echter is helaas koelen niet mogelijk.  
 
Hierbij is wel een hoge watertemperatuur van 65 ºC mogelijk en kunnen we dus de radiatoren 
handhaven. De warmte wordt ook uit de buitenlucht gehaald. Bij -10 ºC zal de installatie 6,5 kW 
warmte leveren als de watertemperatuur door de radiator 65 ºC is. Opgenomen vermogen is dan 
4 kW, waarmee we dus zien dat het rendement maar 1,6 is en bij een laagtemperatuur 
warmtepomp zal deze boven de 3,0 blijven en dus veel zuiniger. 
 
Gezien het huidige gasverbruik en reeds lage watertemperatuur adviseer ik dit alternatief niet 
toe te passen. Aanpassen van afgifte boven is eenvoudig en daarmee de kosten nog lager dan 
deze warmtepomp. Voor lange termijn dus een betere keuze.  
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6. WARMTEPOMP ALL-ELECTRIC LAAG TEMPERATUUR: 
 
We hebben dus ca. 7,5 kW bij -10 ºC benodigd. Als er gekozen wordt voor een laagtemperatuur 
systeem, gaan we dus stoppen met gas. Deze woning lijkt zeker geschikt en er is al 
vloerverwarming met een eigen regeling. Echter dan zal ook gekozen moeten worden voor 
aanpassing van het afgifte systeem op de verdieping. Dus radiatoren vervangen voor eventueel 
convectoren op de slaapkamers en zolder. Er kan dan gekozen worden voor een all-electric 
warmtepompsysteem. De warmtepomp verzorgd dan naast verwarmen ook warm tapwater en 
koeling. Omdat we een boiler nodig hebben van 300 liter, kiezen we voor een concept van 
Panasonic.  
 
Bij deze warmtepomp is er dus een mogelijkheid tot koelen.  
 
Principeschema hieronder, convector kan ook gelezen worden als radiator.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugverdientijden 
Met een All electric warmtepomp van 9 kW zien we dat de investering ca. € 14.700,-- incl. BTW is. 
ISDE subsidie is € 2.000,-- Dus netto investering is € 11.200,--  
 
Gasverbruik wordt;           0 m³ (besparing ca. 664 m³) 
Elektraverbruik wordt;  2.015 kWh (extra 1.300 kW) 
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De terugverdientijd ten opzichte van een CV-ketel is dan ca. 10 jaar indien tapwater op 50 ºC 
wordt gebracht en gebruik 5 personen. 
Terugverdientijd is berekend met volgende energiekosten (uit energierekening); 
Gasprijs;  € 0,65 + vastrecht uit rekening.  
Elektraprijs; € 0,19 
Prijsstijging; 8% voor gas, 4% voor elektra en 4% voor vastrecht 
Gas volledig uit de woning, vastrecht ook weg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovengenoemde is zonder de kosten van aanpassing vloerverwarming indien nodig en een 
convectoren in slaapkamers en op de zolder, welke voor de goede werking nodig zijn.  
 
Dit is dus wel een scheef vergelijk, daar we nu al een hybride warmtepomp hebben, welke al een 
deel van het gas heeft bespaard.  
Kijken we hierna dan zal de terugverdientijd erg lang worden, daar het verschil nog kleiner is.  
 
Theoretisch zien we volgende; 
     Huidige situatie  All-Electric warmtepomp 
Gasverbruik     669 m³    0 m³ 
Elektraverbruik warmtepomp 711 kWh   2.015 kWh 
Energiekosten per jaar  € 978,--    € 585,-- 
Besparing        € 393,-- per jaar 
 
Als we geen prijsstijgingen toepassen zal dit dus neerkomen op 25 jaar.  
Hierbij is geen rekening gehouden met eigen levering door PV-zonnepanelen.  
 
Van een hybride naar All-Electric moet dan dus vooral als doel hebben gasloos te worden.  
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7. OVERIG ADVIES VOOR VERDUURZAMEN WONING: 
 
De woning is redelijk basic gebouwd en er is nog niet veel gedaan aan verdere aanpassingen aan 
de woning. Een aantal zaken wil ik noemen.  
 
Ventilatie 
In de woning is de ventilatie gebaseerd op toevoer via de luchtverwarming en retour via de 
roosters boven de ramen. Dit is een zogenaamd ventilatie systeem met mechanische afzuiging 
(systeem C).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door een warmteterugwinunit (WTW) toe te passen worden de luchtstromen, welke worden 
afgezogen uitgewisseld met de lucht welke wordt ingeblazen. Hierdoor wordt de lucht 
voorverwarmd bij de luchtverwarmer gebracht en is er minder warmteverlies. Type D 
 
Op de zolder zal een dergelijke WTW-unit geplaatst kunnen worden. De afzuigkanalen, welke nu 
gebruikt worden kunnen ook gebruikt worden voor de afvoer van de vervuilde lucht. Er zal 
daarnaast naar de woonkamer, keuken en slaapkamers een kanaal gebracht moeten worden, 
welke de verse lucht inbrengt. Roosters boven de ramen vervallen dan.    
 
Een Brink Flair 300 zou goed kunnen passen. Deze heeft een luchtopbrengst van 300 m³/h, wat 
past bij de huidige situatie en heeft een hoog rendement.  
Om goed te kunnen zien of een WTW unit goed past en ook qua kanalen ingepast kan worden zal 
nader bekeken worden. Ik kan hier dan ook geen exacte begroting voor opstellen.  
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De besparing is als volgt;  
Een Ventilatiebox zuigt ca. 250 m3/h 24 uur per dag af. Deze luchthoeveelheid komt 
onbehandeld de woning binnen via de luchtverwarming en moet gemiddeld 20 graden 
opgewarmd worden. Dit is ca. 1,667 kWh x 185 dagen x 24 uur = 7.400 kWh aan warmteverlies.  
 
Een WTW-unit heeft rendement van ca. 90% dus de lucht komt niet met buitentemperatuur 
binnen maar wordt eerst uitgewisseld met de lucht die er uit gaat. Temperatuurverschil is dan 
nog maar ca. 4K. Dit is ca. 0,333 kWh x 185 dagen x 24 uur = 1.480 kWh aan warmteverlies. 
Besparing = 7400 – 1480 = 5.920 kWh. Verwarming middels ketel (gas) 5.920/9,8 = 600 m3 x 0,6 = 
€ 360,--/jaar 
 
De Brink Flair 300 kost ca. € 1.600,-- excl. BTW 
Montage en kanalen schat ik op ca. € 2.500 tot 3.000,-- excl. BTW 
 
Totale investering komt dus op ca. € 5.500,-- inclusief BTW 
Dit is dan dus een terugverdientijd van ca. 15 jaar.  
 
Dit lijkt lang, echter wat ik gezien heb is dat de roosters dicht worden gezet. Hierdoor is er wel 
minder verwarming nodig, echter stijgt de luchtvochtigheid. Vochtige lucht verwarmen kost meer 
energie dan droge lucht en daarmee zou dus ook de energiekosten lager worden omdat er altijd 
geventileerd wordt. Berekening gemaakt met altijd beschikbare open roosters en voldoende 
ventileren.  
 
Thermostaat en thermostaatkranen 
Wat ik gezien heb is een standaard klokthermostaat in de woonkamer en dat deze ook wordt 
gebruikt. Klokthermostaten werken veelal met een nachtverlaging van 16 of zelfs 15 ºC en elke 
ochtend moet de gehele woning opgewarmd worden. Advies is om de nachtverlaging te 
beperken tot een minimum van 18 ºC. Hiermee zal er minder opwarm energie verloren gaan en 
zal het gasverbruik dalen. Met vloerverwarming is zelfs 19 ºC te adviseren.  
Indien een warmtepomp wordt toegepast is een constante temperatuur wenselijk over 24 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standaard kamerthermostaat   Thermostaat radiatorkraan.  
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Verder heb ik gezien dat er op de radiatoren thermostaat radiatorkranen aanwezig zijn. Dit is 
mooi, daar dit ook zorgt voor een goede regeling. Te overwegen is om eventueel naar een 
centrale regeling te gaan, waarmee ook bijvoorbeeld de hal en woonkamer een eigen sturing 
krijgen.  
 
Watts Vision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danfoss Icon 
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Thermografie 
Ondanks dat de woning van recente datum is kan er veelal nog wel wat verbeterd worden aan de 
gebouwschil (gevel en dak). Er is extra energieverlies als gevolg van een slecht aansluiting van 
kozijnen op de gevel of een slechte bouw.  
Middels een thermografische foto van de voor- en achtergevel kan heel eenvoudig zichtbaar 
worden gemaakt waar de kieren zitten en door deze te (laten) herstellen kan veel bespaard 
worden. Op de volgende pagina heb ik een voorbeeld getoond, waarbij we goed kunnen zien 
welke vormen van klachten er kunnen zijn.  
Afdichten kan veelal door kitten of door PUR-schuim in te spuiten. Ik verwacht niet dat in dit 
geval glas zelf een probleem is.  



  Pagina  

P2020-266, Doc. 2020266_003 2 maart 2021 

22 

Vloerverwarmingspomp en verdeler 
 
Er is een vloerverwarmingsverdeler aanwezig met een standaard circulatiepomp. 
Bewoner geeft aan dat de dit een verdeler is met een A-label pomp. Ik denk dat deze pomp geen 
gelijkstroompomp is. Advies is om type op te zoeken en dit te controleren. Een gelijkstroom 
circulatiepomp kan zomaar 30 tot 50% energie besparen.  
 
De verdeler lijkt verder niet geschikt voor een warmtepompregeling en moet mogelijk vervangen 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidingen isoleren 
 
De transportleidingen van de CV-ketel naar de vloerverwarmingsverdeler en radiatoren zijn niet 
geïsoleerd. Door isolatie aan te brengen. Te kopen bij de bouwmarkt is eenvoudig warmteverlies 
te voorkomen.  
Bij toepassing van een warmtepomp wordt dit nog belangrijker en zeker als er mee gekoeld 
wordt kan er condensatie op de leidingen ontstaan. Dit moet voorkomen worden.  
De kosten zijn laag en resultaat is toch aanzienlijk en geeft ook minder gedoe met vocht in de 
zomer.  
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8. BUDGETBEGROTING: 
 
LT-warmtepomp Panasonic 
Ten behoeve van in hoofdstuk 6 genoemde LT-warmtepomp is volgende merk als basis gebruikt.  
 
Merk:    Panasonic 
Type:    KIT-WC09J3E5 
Verwarmen  
Verwarmingscapaciteit: 9,0 kW, 6,3 kW  

(bij 7/-7 ºC buiten en water 30-35 ºC)  
COP:    4,48 
SCOP:    4,9 
Opgenomen vermogen: 2,0 kW 
Koelen 
Koelcapaciteit:  8,2 kW  

(bij +35 ºC buiten en water 18 - 21 ºC) 
EER:    4,37 
Brongeluid: 69 dBA, 
Geluiddruk (indicatief): 59 dBA op 1 meter 
Koudemiddel:   R32 
Afmetingen:   795 x 875 x 320 mm (hxbxd) 
Gewicht:   69 kg  
Toe te passen buffervat: Minimaal 100 liter 
 

Warmwaterboiler 
Inhoud :   280 liter (extern) 
 
Budget 
Voor deze warmtepomp moet rekening gehouden worden met een compleet gemonteerde prijs 
van; € 13.200,-- incl. BTW. 
 
Er is ISDE subsidie van toepassing.  
Inclusief in het budget zijn; 

- Plaatsen van buitenunit  
- Plaatsen van binnenunit  
- Afkoppelen en afvoeren CV-ketel indien van toepassing 
- Koeltechnisch leidingwerk tussen binnen en buitenunit conform aangegeven posities en 

weggewerkt in kabelgoot indien zichtwerk.  
- Waterzijdig leidingwerk, koppelen in bestaande waterleiding ter plaatse van de huidige 

CV ketel en/of vloerverwarmingsverdeler.  
- Bedrade bediening inclusief bekabeling.  
- Aansluiten (incl. Werkschakelaar) van de buitenunit op een door derden aan te leveren 

voedingskabel. 
- Aansluiten van de binnenunit (heater) op een door derden aan te leveren voedingskabel 
- Inbedrijfstelling  
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Exclusief in het budget zijn; 
- Aanpassen elektravoeding (meterkast) en aanleg voedingskabel van meterkast naar de 

buitenunit en binnenunit.  
- Aanpassen van het afgifte systeem 
- Airconditioning. 

 
 
9. SUBSIDIES: 
 
Bij warmtepompen is er een mogelijkheid om ISDE-subsidie te krijgen. Dit is een subsidie waarbij 
er een deel van de investering via de overheid kan worden teruggevorderd.  
De warmtepompen komen voor deze ISDE-subsidie in aanmerking.  
 
Warmtepomp All electric LT Panasonic;  Subsidiebedrag  €   2.000,--  
 
De subsidie kan worden aangevraagd nadat een en ander aantoonbaar is geïnstalleerd. 
De aanvraag moet voorzien zijn van; 

- Offerte 
- Opdrachtbevestiging 
- Betaalbewijs facturen 

 
Wij kunnen ondersteunen bij de aanvraag.   
 
10. PV-ZONNEPANELEN: 
 
Tijdens ons bezoek is niet in de meterkast gekeken, echter de afzekering van de woning lijkt op 
dit moment 3x 25 Ampere. Deze is voldoende voor de toepassing van de warmtepomp en hoeft 
niet verzwaard worden.  
 
De warmtepomp heeft een aparte groep nodig en er zal verder ook een aantal werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden, welke exclusief dit advies/offerte zijn; 

 Groep 230V-1ph-50Hz of 400V-1ph-50Hz tbv warmtepomp buitenunit 

 Groep 230V-1ph-50Hz tbv warmtepomp binnenunit 

 Voedingskabels naar de warmtepomp binnen en buitenunit.  
Mogelijk zijn bestaande kabels her te gebruiken, daar er al een hybride aanwezig is.  
 
Door onze partner Energie Advies Emmeloord kunnen wij een advies laten maken voor de 
mogelijkheden voor PV-panelen op het dak van de woning.  
Er zal in de zomer meer opgewekt worden dan benodigd en in de winter zal er een tekort zijn. Dit 
moet opgevangen worden door terug levering.  
 
Er is op dit moment reeds 7 kWp aan PV panelen en er is aangegeven dat er nog 2 kWp aan PV-
panelen bij kan worden gelegd.  
Het extra verbruik zal ca. 1.300 kWh per jaar zijn. Dit is op te vangen met de extra 2 kWp.   
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11. CONCLUSIE: 
 
De vrijstaande woning is goed geschikt voor de toepassing van een All-Electric warmtepomp.  
De aanwezigheid van de hybride warmtepomp zorgt wel voor een lange terugverdientijd.  
 
Door al aanwezig zijn van de vloerverwarming is een laagtemperatuur All-Electric variant mijns 
wel een goede keuze, mede door de aanwezigheid van de houtkachel en het lage gebruik zal er 
alleen boven hier en daar wat worden aangepast, maar verder is het goed uitvoerbaar.  
 
De besparing zal het hoogst zijn en met PV-zonnepanelen is de woning volledig energieneutraal 
te krijgen. Ook is aanpassing van het afgifte systeem boven noodzakelijk en dan is er ook koeling 
beschikbaar. 
 
Aandachtspunten zijn; 

 Leidingloop bestaande cv-leidingen en moeten deze ook overal vergroot worden.  

 Positie buitenunit in verband met geluid buren en afvoer condenswater, mogelijk 
dezelfde locatie als de huidige.  

 Luchtlekkages gevel en dak.  
 
 
Merken in het advies: 
De merken in het rapport zijn willekeurig gekozen en bedoeld om een gerichte berekening te 
maken. Er zijn veel goede merken op de markt. Controleer altijd op onderstaande lijst of subsidie 
van toepassing is. 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20apparatenlijst%20warmtepompen%203-
12-2020.pdf 
 
Merken waar goede ervaring mee is noem ik hier onder; 

 Daikin 

 Mitsubishi Electric 

 Panasonic 

 Samsung 

 LG 

 Alfa Innotec 

 Nibe 

 Fujitsu 

 Hitachi 
 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20apparatenlijst%20warmtepompen%203-12-2020.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/12/ISDE%20apparatenlijst%20warmtepompen%203-12-2020.pdf
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