
Warmtepompen
Stapsgewijs van het gas af



De klimaatdoelstelling van Nederland is om 49% CO2-reductie in 2030  
te realiseren en in 2050 zelfs een vrijwel CO2-vrije samenleving te hebben. 
Willen we deze doelstelling halen, dan moeten huishoudens minder 
aard gas verbruiken en het gas dat wél verbruikt wordt, efficiënt(er) 
verbruiken. Woningisolatie is hierin de eerste stap. Warmtepompen en 
hybride warmtepompen kunnen een goede vervolgstap zijn als alternatief 
voor de huidige manier waarop wij onze huizen verwarmen.

In dit whitepaper schetsen we een toekomstbeeld van de aardgasarme woning 
en tonen we het potentieel van warmtepompen. Daarnaast wordt duidelijk hoe 
wij onze rol zien en wat we nodig hebben om deze rol te vervullen.  

Stap voor stap verduurzamen
Essent gelooft dat de oplossing voor een betaalbare, succesvolle energie - 
transitie ligt in een stapsgewijze aanpak. Zo helpen we Nederland met  
praktische en betaalbare oplossingen. Tegen relatief lage kosten kunnen  
we de CO2-uitstoot al snel terugbrengen, besparen op de energierekening 
én het wooncomfort verhogen.

Wat zien wij graag in Nederland?

Een sterke focus op de rol van de consument. We gaan voor 
betaalbaarheid, keuzevrijheid, draagvlak, geleidelijkheid en 
handelingsperspectief.

Iedereen moet op zijn eigen manier mee kunnen doen aan  
de energietransitie.

Tussenstappen om de energietransitie tot een succes te maken.  
Denk aan isolatie en (hybride) warmtepompen.

Een helder handelingsperspectief is noodzakelijk. Consumenten 
en bedrijven moeten weten wat er van hen verwacht wordt, wat 
zij zelf kunnen doen en wat verstandige keuzes zijn.

Ook als nog niet duidelijk is wat voor een bepaalde woonwijk  
het voorgestelde alternatief voor aardgas wordt.

De overheid moet zorgen voor technologie neutrale afwegings-
kaders en voldoende beschikbare subsidiebudgetten.

Waar mogelijk de noodzakelijke (extra) ruimte in wet- en regelgeving 
om klanten nog beter te helpen bij het verduurzamen van hun 
woning of gebouw.

Dat partijen zoals Essent energiebesparing in de gebouwde  
omgeving een flinke impuls geven door consumenten te helpen 
verduurzamen met slimme, innovatieve en betaalbare oplossingen.
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Afscheid van de cv-ketel
De meeste huishoudens in Nederland hebben een 
aardgasgestookte cv-ketel. De doelstelling vanuit  
het klimaatakkoord is echter om ‘van het aardgas af’ 
te gaan. Dat betekent dat we minder gas zullen moeten 
gebruik voor het verwarmen van onze huizen.

Stap voor stap verduurzamen is volgens Essent de beste 
manier om heel Nederland mee te krijgen in de energie-
transitie én het betaalbaar te houden. Niet in één keer 
‘van het gas af’, maar gebruik van tussenoplossingen 
zoals (hybride) warmtepompen, zonne panelen en 
verbeterde isolatie in de bestaande bouw. Zo wordt 
de volledig aardgasgestookte cv-ketel geleidelijk 
uitgefaseerd.

Hybride systemen vormen wat ons betreft een relevante 
tussenoplossing tot er betaalbare én technisch goede 
alternatieven beschikbaar zijn voor een breed publiek. 
Het is echter te vroeg voor een algeheel verbod op 
cv-ketels, daar we in afwachting zijn van technologische 
ontwikkelingen, voldoende beschikbaarheid van  
monteurs en een betaalbaar alternatief.
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Dankzij een stapsgewijze  
aanpak helpen we Nederland  
met praktische en betaalbare  

oplossingen. 



Wat zien wij graag in Nederland?

Duidelijkheid
Wij maken ons hard voor duidelijkheid. Er moet 
tijdig een helder handelingsperspectief voor  
consumenten zijn. Daarnaast moeten alle betrokken 
partijen (inclusief gebouw- en woningeigenaren) 
weten wat er van hen wordt verwacht en welke 
tussenstappen er genomen kunnen worden 
voordat een wijk ‘van het aardgas af’ gaat. 

Marktwerking en keuzevrijheid  
voor individuele huishoudens
Dankzij keuzevrijheid, marktwerking én concurrentie  
wordt innovatie gestimuleerd. Aanbieders worden 
uitgedaagd om de beste resultaten tegen de laagste 
kosten te leveren. Kiest een wijk voor een collectieve 
oplossing? Dan moet het voor een huishouden in 
die wijk alsnog mogelijk zijn om voor een individuele 
(all electric) oplossing te kiezen.

Marktwerking en keuzevrijheid  
voor collectieve warmte-oplossingen
Er moet naar gestreefd worden om ook de markt-
werking en keuzevrijheid voor collectieve warmte
oplossingen te vergroten. Zo zou overwogen kunnen 

worden om de exploitatie van een warmtenet via 
een concessie in de markt te zetten. Ook splitsing 
van eigendom van de infrastructuur en de andere 
rollen in de warmtemarkt (zoals bij elektriciteit en 
gas) zou serieus onderzocht moeten worden.

Het ECW als onafhankelijk orgaan
Gemeenten moeten verplicht gebruik maken van 
objectieve en technologieneutrale informatie 
die door het Expertisecentrum Warmte (ECW) 
beschikbaar wordt gesteld over de alternatieven 
voor aardgas. Zij maken onder andere de maat-
schappelijke kosten en de kosten voor de woning-
eigenaar inzichtelijk. Daarin fungeert het ECW  
als een onafhankelijk orgaan, waarin bepaalde 
belang hebbenden (zoals netbeheerders) niet 
zwaarder zijn vertegenwoordigd dan andere 
stakeholders (zoals marktpartijen). De informatie 
over de wijk -aanpak die door het ECW wordt 
opgeleverd, zal ook publiek gemaakt moeten 
worden op een uniforme manier. Zo beschikt 
iedereen die een bijdrage wil leveren aan  
het verduurzamingsvraagstuk over dezelfde 
informatie.

Verduurzaming in de wijk
Voor nieuwbouw is de aansluitplicht voor gas afgeschaft. Het doel is dat ook de bestaande bouw van 
het aardgas af gaat. Hoe we dat gaan doen, wordt nog bekeken in het klimaatakkoord. Het ligt voor de 
hand om per wijk op hetzelfde moment definitief over te gaan op een alternatief voor aardgas. Wijken 
maken namelijk gebruik van eenzelfde infrastructuur die op enig moment vervangen moet worden. 
Het is belangrijk om bewoners en andere belanghebbenden aan de hand te nemen en hen succesvol 
door dit proces te begeleiden.
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Jonge huurwoningen verduurzamen met hybride 
warmtepomp
Waarom zou je huurwoningen van tien jaar oud nu al verduurzamen? 
Bij de Groningse woningcorporatie Nijestee is dit onderdeel van 
het beleid: isoleren om de woonlasten van huurders te beperken. 
Delius Pit van Energiewacht, servicepartner van Essent, en Ewoud 
Vuuregge van woningcorporatie Nijestee bespreken de keuze voor 
verschillende warmtepompen in Groningen.

Tien jaar oud, toch een labelsprong maken
De woningen waar het om draait zijn vrij grote huurwoningen. In 
de koude maanden werd er ondanks de goede isolatie relatief veel 
verstookt. De woningen hebben nu label B en gaan na het installeren 
van de warmtepomp naar label A. Met de warmtepomp verminderen 
bewoners het gasverbruik waardoor de totale energielasten zullen dalen. 
Daarnaast is Nijestee met nog twee andere projecten in Groningen 
bezig. Daar gaat het om huurwoningen uit de jaren ’80 en ’90. Deze 
woningen gaan van label C naar B. Er is gekozen voor drie verschillende 
typen warmtepompen om een labelsprong te kunnen maken.

Drie soorten warmtepompen. 
Waarom?
Uitgangspunt was dat er naast  
de huidige cv-ketel een hybride 
warmte pomp werd geplaatst. De 
warmtepomp zorgt voor de ver-
warming en de cv-ketel springt 
bij als er extra capaciteit nodig is, 
bijvoorbeeld als het buiten erg koud 
is. Bij de ene oplossing haalt een 
unit op het dak de warmtebehoefte 
uit de buitenlucht en bij de andere 
oplossing komt de warmtebehoefte 
uit de ventilatielucht ín de woning. 
Per woning hebben we voor de 
bewoners een warmtepomp ge-
selecteerd die past bij de woning. 

Voor Nijestee is dat een slimme 
manier om te beginnen met het 
verduurzamen van jonge woningen. 
Bovendien doet de corporatie met 
de keuze voor drie type warmte-
pompen brede ervaring op. Dat is 
interessant om te monitoren voor 
mogelijk volgende projecten.

Stap voor stap aanpak
Een stap voor stap aanpak werkt. Bij  
het selecteren van de woningen is 
gekeken naar het bouwjaar, isolatie, 
grootte en naar woningen die nog 
niet in aanmerking kwamen voor 
een energetische verbetering. 
Van iedere hybride warmtepomp 
is een prognose gemaakt van de 
besparing. De bewoners zijn per 
brief geïnformeerd en er volgde een 
persoonlijke toelichting. Bewoners 
hadden zelf de keuze om mee te 
doen; bijna 40% (28 huishoudens) 
heeft uiteindelijk gekozen voor de 
geadviseerde oplossing.

Op een later moment wordt de 
bewoners de volgende stap in 
de verduurzaming aangeboden: 
zonne panelen. Een warmtepomp 
verbruikt meer stroom en dat kan 
goed gecombineerd worden met 
zonnepanelen. De helft van de 
besparing wordt doorgerekend in 
de huur. Zo waarborgt Nijestee de 
betaalbaarheid voor de bewoners.
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Hoe werkt een warmtepomp?
Een warmtepomp onttrekt warmte uit de aarde, de lucht of het grondwater en is dankzij een 
‘koudemiddel’ in staat deze warmte om te zetten naar hogere temperaturen. Dit koudemiddel 
heeft de bijzondere eigenschap dat het al verdampt bij een heel lage temperatuur. Hierdoor 
kan een warmtepomp zelfs bij een lage buitentemperatuur toch bruikbare warmte uit de 
buitenlucht opnemen. De warmtepomp wordt meestal direct aangesloten op een cv-systeem 
en verwarmt de woning via vloerverwarming en/of radiatoren. 
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Een warmtepomp werkt op elektriciteit. Wanneer je de benodigde stroom zelf opwekt,  
bijvoorbeeld met zonnepanelen, bespaar je nog meer op je energierekening én verbruik 
je nog minder CO2.

warmtebron

pomp

bruikbare warmte

Welke soorten warmtepomp zijn er?

Hybride warmtepomp
Deze warmtepomp haalt warmte uit de lucht om de woning 
te verwarmen, aangevuld met een gasgestookte cv-ketel 
voor warm water en piekvraag tijdens koude dagen. Ideaal 
voor de bestaande bouw!

Luchtwarmtepomp
Een lucht-water warmtepomp haalt warmte uit de lucht 
om de woning te verwarmen en zorgt tegelijkertijd voor  
de verwarming van water.

Hybride ventilatiewarmtepomp
Deze warmtepomp maakt gebruik van de ventilatielucht 
in de woning. Met behulp van een koudemiddel wordt de 
lucht omgezet in warmte. De cv-ketel springt bij op hele 
koude dagen.

Aardwarmtepomp
Aardwarmtepompen halen warmte uit de aarde. Dit type 
warmtepomp vraagt om een grote investering en past 
vooral goed in nieuwbouw.



Besparen op de energierekening
Een hybride warmtepomp verbruikt tot wel 60 procent minder gas 
dan een cv-ketel. Kies je voor een all-electric warmtepomp? Dan 
gebruik je helemaal geen gas meer. Fijn voor de energierekening! 
Bovendien gaat dankzij deze milieuvriendelijke oplossing je CO₂- 
uitstoot flink omlaag. 

Je stroomverbruik gaat echter omhoog, want een warmtepomp 
werkt op stroom. Maar wanneer je de benodigde stroom zelf 
opwekt, bij voorbeeld met zonnepanelen, bespaar je nog meer op 
je energie rekening én verbruik je nog minder CO₂. Hoeveel stroom 
je verbruikt, is afhankelijk van het type warmtepomp. Een hybride 
warmtepomp verbruikt minder stroom dan een all-electric variant.
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Lagere energierekening en minder CO2
Met een hybride warmtepomp bespaar je in een gemiddelde  
eengezinswoning ongeveer €220 per jaar op je energierekening.

Energieverbruik per 
jaar voor verwarming 
en warm water

Energie-
kosten 
per jaar*

Je  
bespaart  
per jaar

CO2 
uitstoot 
per jaar

hr-ketel 1.700 m3 gas € 1.320 - 3.250 
kilo

Warmtepomp 
5 kW met 
hr-ketel

850 m3 gas + 2.000 
kWh per jaar

€ 1.100 € 220 2.450 
kilo

*  Berekend met een gasprijs van 77 cent per m3 en een stroomprijs van 
22 cent per kWh (prijspeil 2019), voor een gemiddelde eengezinswoning 
met 3 personen. Als de temperatuur onder de 4 graden daalt, schakelt in 
dit voorbeeld de warmtepomp uit en de cv-ketel aan.



Maak kennis met onze servicepartners
Essent helpt consumenten en organisaties graag om efficiënter om te gaan met energie. 
Daarom werken we samen met verschillende servicepartners: stuk voor stuk specialisten 
op het gebied van duurzame energie-oplossingen zoals zonnepanelen en warmtepompen. 
Samen geven we Nederland tips en advies over de ongekende mogelijkheden van 
energie en energiebesparing. Onze servicepartners zitten verspreid over heel het land. 
Zo is er altijd een expert in de buurt. 

Advies over verduurzamen
Essent biedt haar klanten diverse mogelijkheden om  
advies te krijgen over hoe zij hun huizen kunnen 
verduurzamen:

PlusJeHuis
Met de PlusJeHuis adviesscan ontdekken woning-
eigenaren hoe zij hun huis energiezuiniger en duurzamer 
kunnen maken. Afgestemd op de wensen en mogelijk-
heden van de consument. We geven inzicht in de 
kosten en de besparing op de energierekening. Als 
woningeigenaren dat willen, regelt Essent de offertes 
en installatie.

WoonEffect
Met Wooneffect verduurzamen we stap voor stap de 
woningvoorraad van woningcorporaties. Door onze 
expertises isolatie, ventilatie, warmte, zonnepanelen en  
slimme huisbesturing te combineren met onze service  
en onderhoudsdiensten, creëren we landelijke dekking  
vanuit één loket. Zo maken we de verduur zamingsopgave 
eenvoudig en duidelijk, zonder gedoe. 

EnergieFitScan
Met de EnergieFitScan van Essent Zakelijk helpen we  
ondernemers. We laten zien waar er energiewinst blijft 
liggen en welke besparingsmaatregelen ze kunnen nemen. 
Vervolgens biedt Essent een jaar lang ondersteuning 
bij het uitvoeren van deze maatregelen.
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Meer dan  
2.100 monteurs  

aan het werk

Meer dan  
1.000 monteur- 

bussen op de weg

Servicebedrijven  
door heel  
Nederland

Circa 650.000  
bestaande onder-
houdscontracten



Warmtepompen in de huidige markt
In de huidige markt is er ruimte voor verbetering als het gaat om 
warmtepompen. De huidige situatie is als volgt:

• De heating markt wordt vooralsnog gedomineerd voor cv-ketels.

•  De warmtepomp wint terrein, maar de verkoop van hr-ketels blijft 
voorlopig hoog. Van alle verkochte verwarmingstechnieken maakt 
de warmtepomp de sterkste ontwikkeling door. In 2018 zijn bijna 
108.000 warmtepompen verkocht. Dat is een stijging van 23.000 
warmtepompen (27 procent) ten opzichte van 2017.

•  Het bezit van een warmtepomp groeit beperkt. De aanschafintentie 
daalt ten opzichte van een jaar geleden (van 190k naar 108k). 
Kosten, gebrek aan kennis over het product en de verwachting 
dat er betere oplossingen komen, weerhouden consumenten 
ervan om tot overweging tot aanschaf over te gaan.

Bron: GFK juli 2019 en NatuurenMilieu.nl

Resultaat als alle huishoudens in Nederland 
overstappen op warmtepompen

•  2,5 Mton CO2-besparing (bij de huidige energiemix, wanneer 
Nederland 100% duurzame energie produceert, stijgt dit naar 
13,6 Mton).

• 7,2 miljard m3 gasreductie

•  17,2 TWh stijging van het stroomverbruik (ter illustratie, we  
produceerden in 2016 in heel Nederland 117 TWh). Dit kunnen 
we tegengaan door onze stroom duurzaam te produceren  
(bijvoorbeeld met zonne-energie).

Wat zien wij graag in Nederland?
Willen we de consument meekrijgen in de nieuwe manier van  
verwarmen, dan zijn er verschillende factoren die hier direct 
invloed op hebben:

ISDE subsidie. Er moet voldoende subsidie beschikbaar  
zijn en deze moet voor langere termijn beschikbaar blijven. 
Zo creëren we zekerheid voor de consument.

Inzetten op innovatie. Er zijn nog veel technische ver-
beteringen mogelijk, denk bijvoorbeeld aan gebruiksgemak 
en het geluid dat wordt geproduceerd.  

Voldoende (technisch geschoold) personeel om de warmte-
pompen op de juiste manier te installeren en onderhouden.  
Daarnaast moet er voorlichting gegeven worden over hoe  
de warmtepomp werkt en hoe deze kan worden gebruikt.

Hybride warmtepompen als belangrijke tussenstap. Dit kan  
met name worden toegepast in woningen die op korte termijn 
nog niet aan de beurt zijn in de wijkaanpak.

Meer aandacht voor isolatie. Goede isolatie is altijd belangrijk. 
Het zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om een woning 
te verwarmen en vermindert de CO2-uitstoot. Voor een optimaal 
werkende warmtepomp is goede isolatie zelfs een vereiste.

De terugverdientijd wordt lager naarmate de gasprijs verder 
stijgt en de elektriciteitsprijs verder daalt. Uiteraard moet 
de energie rekening wel betaalbaar blijven.
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“Ik wil weten hoe lang het duurt voor  
ik de warmtepomp heb terugverdiend  
en welke investering ik moet maken.”



Marktordening Warmtenetten

In het klimaatakkoord wordt er van uitgegaan dat een groot deel van de gebouwde 
omgeving in 2030 is aangesloten op een warmtenet. Wij zien primair een rol voor 
collectieve systemen in dichtbebouwde regio’s waar een duurzame bron blijvend 
beschikbaar is.

De groei van het aandeel warmtenetten maakt vragen over de organisatie van warmte-
netten nog belangrijker: Hoe wordt een warmtenet gerealiseerd als een gemeente 
eenmaal voor deze optie heeft gekozen? En is het wenselijk dat productie, infrastructuur, 
transport en levering allemaal in één hand zijn? Een marktordening vergelijkbaar met 
elektriciteit en gas zal nog niet overal mogelijk zijn, maar alternatieven moeten worden 
onderzocht.

© Essent, 2019
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