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Wie is BDH?
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Denkt mee over de transitie in de woningbouw



Wie is BDH?
Speelveld BDH
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Waarom CO₂-neutraal en aardgasvrij?
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Klimaatverandering tegengaan

Bron: www.carbontracker.org



Waarom CO₂-neutraal en aardgasvrij?
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Regionale impact - stoppen met aardgaswinning op land



CO₂-neutrale en aardgasvrije woningbouw
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Elektriciteit:
• 20% van energieverbruik

• Maximum vermogen: ca. 6 kW

Ruimteverwarming
• 65% van energieverbruik

• Maximum vermogen: 10 kW

Warm tapwater:
• 15% van energieverbruik

• Maximum vermogen: 30 kW

Koken
• 1% van energieverbruik

• Maximum vermogen: 10 kW

Vermogens aansluitingen:
• Gas: 60-100 kW

• Elektriciteit: 6-24 kW

Aardgasloos brengt uitdagingen met zich mee

Gemiddeld jaarlijks verbruik huishouden:
Gas: 1.500 m3 = 15.000 kWh

Elektriciteit: 3.500 kWh

We zijn gewend 
geraakt aan een heel 

‘comfortabele’ 
energiebron
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CO₂-neutrale en aardgasvrije woningbouw
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Trias energetica 

Trias energetica
1. Energievraag reduceren, bv. isolatie, kierdichting

2. Energievraag duurzaam opwekken, warmtepompen, zonPV

3. Overige vraag als het niet anders kan, zo mogelijk
efficiënt fossiel opwekken

• Besparende maatregelen, mits goed toegepast, zorgen voor:
• verlaging van de energierekening

• verhoging van het comfort (minder tocht)

• maar denk wel aan voldoende ventileren

• Vergeet bewoners niet, gedrag is ook belangrijk

1
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CO₂-neutrale en aardgasvrije woningbouw
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1. All-electric

2. Warmtenet

3. Duurzaam gas

Drie routes voor verwarmen



Warmtepompen

9

Ontwikkeling warmtepompen in de woningbouw



Warmtepompen
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Wat is een warmtepomp?

Warmtepomp
COP = 4

25% elektriciteit

75%
omgevingsenergie

100% 
warmte



Warmtepompen
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COP/Rendement afhankelijk van:
• Afgiftetemperatuur → hoe lager hoe beter

• Brontemperatuur → hoe hoger hoe beter 

• Warmtewissellend oppervlak verdamper en condensor → hoe groter hoe beter

Daarmee temperatuursprong/lift minimaliseren 

Rendement



Lage temperatuur afgiftesystemen
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• Meeste woningen relatief eenvoudig geschikt te maken voor LT-afgifte door toepassing LT-convector 
“radiatoren” of uitbreiding huidige radiatoren.

• Bestaande radiatoren verwarmen overigens in veel gevallen al op lage temperatuur.

• TIP: zet de komende winter de ketel op 40-45°C aanvoertemperatuur. Krijg je en hou je het huis 
warm dan verwarm je op lage temperatuur en is de woning (vanuit dat aspect) geschikt voor een 
warmtepomp.

Ook met bestaande radiatoren mogelijk



Warmtepomp typen
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• Over het stookseizoen hogere brontemperatuur dan 
bijvoorbeeld buitenlucht → hoger rendement

• Verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW) met een 
gesloten lus zeer gangbaar en betrouwbaar
• Gaan tot 100 meter diep 

• Lussen moeten zo’n 15 meter uit elkaar liggen

• Bron gaat 30-50 jaar mee

• Bronboring is behoorlijke ingreep en relatief duur
• Enkele duizenden euro’s bovenop kosten warmtepomp

• ‘Gratis’ (ver)koeling mogelijk

Bodem/water warmtepompen (gesloten lus)

Bron: http://www.ruiterendelange.nl



Warmtepomp typen
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• Buitenlucht als bron – “onbeperkt” beschikbaar

• Lage buitentemperatuur bij hoge warmtevraag

• Buitendeel benodigd → ruimte en geluid
• Houd rekening met plaatsing van het buitendeel

• Eventueel omkasting om geluid te beperken

• Bij all-electric ruimte in woning benodigd voor boiler

• Ook in combinatie met bestaande ketel mogelijk → hybride warmtepomp
• Ketel voor koude periodes en/of warm tapwater productie

Lucht/water warmtepomp



Warmtepomp typen
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• Vervanging van mechanische ventilatiebox

• Warmte ten behoeve van warm tapwater en/of ruimteverwarming
• “Warmtepompboiler” in geval van warmtapwater

• Warmte terugwinning uit warme ventilatielucht
• Hoeveelheid ventilatielucht als bron is beperkt

• Pas op voor “overventilatie”
• Risico’s wel lager als wordt ingezet op warm tapwater levering

Hybride ventilatielucht warmtepomp



Innovaties warmtepompen
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Er kan straks nog veel meer, maar dat gold/geldt ook voor computers en mobieltjes



Kosten over levensduur lager dan voor HR-ketel
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All-electric of hybride?
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• All-electric is (nog) maatwerk in bestaande bouw

• Wat zijn de mogelijkheden van lage temperatuurverwarming in de woning? Of moet er eerst geïsoleerd 
worden?

• Is er voldoende ruimte voor warmtepomp, boiler en warmtebuffer in woning?

• Mogelijk andere manier van koken

• Aanleg en installatie kost meerdere dagen tot wel weken

• Elektriciteit moet uiteindelijk duurzaam opgewekt worden,

ook in donkere koude perioden in de winter

Eigenschappen all-electric



All-electric of hybride?
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• Hybride warmtepomp kan vaak zonder ingrijpende maatregelen

• Hybride kleiner in vergelijking met all-electric

• Kan als ‘add-on’ bij bestaande ketel geplaatst worden

• Ketel zorgt voor warmte op piekmomenten en/of warm tapwater

• Lage temperatuurverwarming en isolatiekwaliteit minder belangrijk

• Bespaar gemiddeld 50% op huidig aardgasverbruik

• Aanleg en installatie kost 1 dag

• Voor aardgasloos en CO2-neutraal moet 

gas verduurzaamd worden

Eigenschappen hybride



Aardgasloze woningbouw
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• Aardgasloos is niet gelijk aan gasloos

• CO2-neutraal is het uiteindelijke doel!

Hybride warmtepompen aardgasloos?



All-electric of hybride?
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Wat te kiezen



All-electric én hybride!
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Het woningbestand van een corporatie als voorbeeld

Renoveren!“Klaar”

NOM renovatie (all-
electric)

Tijdrovende klus

Maat-
regelen?

Maar vaak nog wel gas
Hybride of all-electric?

Hybride als maatregel



All-electric én hybride!
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• Energielabel E/F/G – circa 1.600 woningen
• Afstoten, sloop nieuwbouw of renoveren?

• Wat is realistisch aantal woningen per jaar voor 
renovatie?

• Stel renovatie van 100 woningen per jaar(?)
• Grondige renovatie kost € 100.000,-/woning?

• Renovatiebudget 10 miljoen euro per jaar

• Doorlooptijd renovatieproject 16 jaar

• Groter projectbureau benodigd

• Resultaat
• 100 woningen van aardgas af: 150.000 m3/jaar besparing

All electric renoveren: behoorlijk budget en lange doorlooptijd



All-electric én hybride!
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• Energielabel B/C/D – circa 6.000 woningen

• Circa 4.000 woningen halen hoogstwaarschijnlijk een 
labelstap als een hybride warmtepomp wordt 
toegepast → hogere huur doorberekenen?

• Stel versnellingsprogramma HWP binnen 10 jaar
• 400 hybride warmtepompen per jaar (ca. 2 per werkdag)

• Realistisch?

• € 4.000 ,- per woning

• Budget 1,6 miljoen euro per jaar

• Schilverbetering van deze woningen als 
renovatieproject afgerond is

• Resultaat
• 400 woningen 50% van aardgas af: 300.000 m3/jaar besparing

Wat kan ik met maatregelen op installatieniveau



All-electric én hybride?
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Versnel de transitie, maar ga niet in de weg staan!



All-electric én hybride
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Aan de slag!
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Aan de slag
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Aan de slag
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2050 is nog ver weg!

OF NIET?!
In 31 jaar 7.000.000 huizen CO₂-neutraal maken:

• 225.000 huizen per jaar

• 4.350 huizen per week

• 620 huizen per dag, inclusief weekenden en vakantieperiodes

Gemeente Assen in 21 jaar 31.000 huizen

• 1.500 huizen per jaar

Nederlands doel voor huishoudens: CO2-neutraal en aardgasloos in 2050



Aan de slag
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Aan de slag
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• Wat gebeurt er al?

• Nationaal
• ISDE subsidie voor duurzame warmte-installaties, waaronder (hybride) warmtepompen

• Nationale energiebespaarlening → speciale lening voor Drenthe

• Klimaatakkoord?

Maar we moeten dus meer doen om doelen te bereiken



Aan de slag
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• Provincie
• Energie-expeditie

• Versnellingstafels

• Drents energieloket

• Inkoopprogramma’s opzetten

• Gemeenten
• Prestatieafspraken met corporaties

• Warmtetransitieplannen opstellen

• Inkoopprogramma’s opzetten

• Netwerkbeheerders

Wat gebeurt er in Drenthe?



Aan de slag

33

• Corporaties
• Routekaarten CO2-neutraal

• NOM-renovaties

• Pilotprojecten met hybride warmtepompen

• Particuliere woningeigenaren
• Gaan individueel aan de slag

• Isoleren

• ZonPV

• Warmtepompen

• Alles tegelijk

• Energie coöperaties

Wat gebeurt er in Drenthe?



Aan de slag
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Beleid 
overheid/gemeenten

Bewoners/eigenaars
stimuleren

Techniek



Samen aan de slag!
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Komende jaren zoveel mogelijk aardgas besparen!

• Isoleren

•Renoveren

•Hybridiseren



Dank voor uw aandacht!

Vragen?

Martin Horstink

horstink@bdho.nl

06 2215 6805

Albert Rodenboog

rodenboog@bdho.nl
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