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Van aardgas naar warmtepomp?

Afhankelijk van woning en situatie:

• HR-107 CV-ketel (op groen gas)

• warmtenet (o.a. vanuit geothermische energie)

• hybride warmtepomp (elektriciteit + groen gas) 

• all-electric: verwarmen met warmtepomp
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Verdeling woningen in NL:

Koopwoningen Huurwoningen

Nederland 4 miljoen 3,8 miljoen

Soest 13.000 8.000



Van aardgas naar warmtepomp

Onze woningen gebruiken nu aardgas voor:

• Verwarming

• Warm tapwater

• Koken
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 elektrisch!



Stap voor stap naar een
warmtepomp

1. informatie inwinnen: Energieloket, EAS website en
internet

2. maatwerk advies vragen aan een expert
3. uw huis goed isoleren
4. uw huis voorzien van ventilatie
5. uw huis voorzien van lage temperatuur verwarming
6. zelf energie opwekken
7. installeren van een warmtepomp



Uw huis isoleren

• Dakisolatie (Rc = 6): 
• binnen

• of buiten

• Gevelisolatie (Rc = 4,5): 
• spouwmuurisolatie, i.c.m. extra isolatie binnen

• of isolatie buiten (nieuwe gevel)

• Glas vervangen (U = 1,0 tot 0,6):
• HR++ glas

• HR+++ (triple) glas, i.c.m. nieuwe kozijnen/ramen

• Vloerisolatie (Rc = 3,5):
• bodemisolatie

• of isolatie onder de vloer

Twee redenen: 
1.het energieverbruik terugbrengen

2.het huis met LTV kunnen verwarmen



Isoleren!

• Meer dan 7 miljoen woningen hebben extra isolatie nodig…

• De meest verstandige investeringen zijn nu: 



Uw huis ventileren

Isoleren is ’luchtdicht inpakken’. Gevolgen zijn o.a.:

• lucht wordt niet meer ververst

• vochtophoping / schimmelvorming

• te hoge concentraties fijnstof

Let op: regelmatig filters vervangen!

Ventilatie aanbrengen

• mechanische (balans)ventilatie

• ventilatie combineren met LT verwarming



Lage temperatuur verwarming

• Een warmtepomp rendeert optimaal bij watertemperatuur van 
30 à 40 ℃

• Een HR-ketel verwarmt het verwarmingswater tot 60 à 80 ℃

• Dus: ander warmte-afgiftesysteem is nodig (LTV)

• Hiervoor zijn geschikt:

• vloerverwarming

• ‘low H2O’ convectoren, evt. met ventilatoren



Stap voor stap – zonder spijt!


