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Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 is 
uitgevoerd door Dutch New Energy Research. 

Alle rechten voorbehouden. Dit trendrapport en 
niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens
bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of 
enige wijze, hetzij elektronisch mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Dutch New Energy Research (Good! BV). De uit
gever kan op generlei wijze aansprakelijk worden 
gesteld voor enige eventueel geleden schade door 
foutieve vermelding in dit rapport. De organisatie  
van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 
2020 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
externe bijdragen.



CONCEPT + ONDERZOEK

COLOFON
INITIATIEFNEMER

DIAMOND SPONSORS   

MEDIAPARTNERS

PARTNER



Frank Schoemaker (onderzoeker)
Daan Witkop (onderzoeker)
Frank Schouten (vormgeving)
Marie Beerenhout (vormgeving)
Peter Groot, Henriette Vrisekoop en Rolf Heynen (directie Duurzaam Verwarmd)

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS



Verwarmen Ventileren Koelen Frisse lucht

®ZeroHome
We brengen veel van onze tijd binnen 
door. De binnenlucht kan van slechte 
kwaliteit zijn, zonder dat we het merken. 
Dat is niet alleen minder goed voor onze 
gezondheid, maar ook zorgt dit voor een 
minder behaaglijk binnenklimaat. ZeroHome 
brengt hier verandering in. Het ZeroHome 

systeem zorgt voor een gezond en behaaglijk 
klimaat in huis, waarbij de temperatuur, 
de luchtvochtigheid en de frisse lucht 
gereguleerd worden. ZeroHome is volledig 
elektrisch, dus zonder gas: verwarmen, 
ventileren, koelen en frisse lucht in één!
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WARMTEPOMP NODIG?
JE REGELT ‘T MET RENSA.

Als installateur speel je een belangrijke rol in de energietransitie. Bij Rensa weten we dat als geen 

ander. Dus ondersteunen we je op alle mogelijke manieren om jouw duurzame woningbouwprojecten 

tot een succes te maken. Van berekening en selectie tot de complete materiaallijst met toebehoren. 

En natuurlijk met uitgekiende bouwplaatslogistiek. Zodat jij meteen effi ciënt aan de slag kunt.

SERVICEPARTNER VOOR INSTALLATEURS   |   RENSA.NL

ALLES BIJ JE VOOR 
EEN DUURZAME 
INSTALLATIE.

RENSA-2113_adv-Warmtepompen_210x297_Df2.indd   1 18-03-19   14:49
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De warmtepomp: ‘kat in ’t bakkie’ of ‘beren op de weg’? 

De beleidsambitie ‘Nederland aardgasloos’ was in 2016 het startschot van de energietransitie 
na de formulering van de ambities in het Energieakkoord van 2013. Hier startte de uitfasering 
van fossiele energie en de opmars van duurzame energie. Voor de warmtesector betekent dat: 
aardgasketel eruit, warmtepomp erin. Klaar zijn we. Ja, er wordt gediscussieerd over de keuze 
tussen individuele of collectieve warmte, maar ook collectieve systemen (o.a. WKO’s) hebben 
warmtepompen nodig. Conclusie: ‘kat in ’t bakkie!’

De uitdagingen die in 2016 voor deze markt op de loer lagen, gingen primair over (1) net 
capaciteit; kunnen netbeheerders wel snel genoeg netten verzwaren voor de grootschalige 
elektrificatie van warmte? Kan (2) de efficiëntie van de warmtepomp snel verder omhoog en 
(3) de afgiftetemperatuur verder omhoog? Als laatste (4) zal ook de aanschafprijs snel verder 
dalen, of - liefst én - de gasprijs stevig stijgen en de elektriciteitsprijs verder dalen? 

Toen werd het 2019. ‘Kat in ’t bakkie’ werd ‘beren op de weg’. Buitenluchtwarmtepompen zijn 
ineens te luid. Warmtepompen zijn te duur en te groot voor woningen. En warmtepompen 
gebruiken teveel elektriciteit. 

Opschaalproblemen noemen we dit. Dat zagen we eerder ook bij zonne- en windenergie. Omdat  
warmtepompen groeien, beginnen we de impact te bevatten en nemen maatschappelijke  
zorgen ook toe.

Elektriciteit uit wind en zon maken in de nabije toekomst de ruggengraat van de energiemix 
uit, zoals de warmtepomp dat voor de warmtetransitie zal doen. Zon en wind worden net 
zomin naar het rijk der fabelen verwezen vanwege de volatiliteit en opslaguitdagingen als de 
warmtepomp zal worden afgeschreven vanwege geluidshinder of impact op de bodem. Er is 
immers geen serieus alternatief voor een geëlektrificeerde maatschappij waarbij middels een 
warmtepomp een hoog rendement op die elektriciteit behaald wordt met die eindeloze en 
‘gratis’ omgevingsenergie uit buitenlucht en bodem.

Toch is daarmee de kous niet af. De warmtepompsector zal met antwoorden moeten komen 
op de terechte maatschappelijke zorgen over geluid van buitenunits, de investeringskosten 
en verdere verhoging van het rendement door verdere verlaging van het elektriciteitsgebruik. 
Daar zijn technische, socio-economische en politieke antwoorden voor nodig.

Dit trendrapport geeft u een zogenaamde ‘state-of-the-art’; waar staat de markt, wat is het 
sentiment in de sector en wat zijn de grootste uitdagingen. Een ‘kat in ’t bakkie’ is het niet, maar 
de ‘beren op de weg’ gaan we domesticeren.

Rolf Heynen, CEO Dutch New Energy Research en directeur Duurzaam Verwarmd
Frank Agterberg, voorzitter DHPA en voorzitter BodemenergieNL

Voorwoord
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De 8 belangrijkste trends in een oogopslag:

De warmtepompmarkt vertoont een blijvend sterke groei in aantallen en in warmteproductie.  
Fabrikanten verwachten een verkoopstijging van 37% in 2020. De installateurs verwachten 
in 2020 zelfs een verdubbeling van de verkoop.

Het residentiële segment, zowel de bestaande bouw als nieuwbouw, vormt veruit het 
grootste deel van de markt en laat in aantallen de hoogste groei zien in vergelijking met de 
utiliteit en industrie. 

Buitenluchtwarmtepompen zijn door de fabrikanten verreweg het meeste verkocht en 
door de installateurs het meeste geïnstalleerd. Zowel in de woning- als utiliteitsbouw is 
buitenlucht als bron populairder dan de bodem. In de industrie zijn bodemwarmtepompen 
met een gesloten systeem de favoriet. 

De fabrikanten voorzien een groei van zowel het aantal opgestelde monovalente als bivalente  
warmtepompen richting 2050 met op termijn winst voor de monovalente warmtepomp.

De meerderheid van de fabrikanten verwacht een geleidelijke verbetering van het theoretische  
rendement (COP) met 3% tot 5% per jaar richting 2024 en verwacht dat binnen 5 jaar afgifte- 
temperaturen van >70 °C gerealiseerd zullen worden.

De installateurs verwachten de komende 5 jaar gemiddeld een totale stijging van 13% van 
de installatiekosten, waarbij de individuele verwachtingen uiteenlopen. De fabrikanten  
verwachten gemiddeld een totale stijging van 2,6% van de productiekosten.

De aardgasketel wordt op dit moment gezien als de grootste concurrent voor de warmte-
pomp, maar in 2030 wordt verwacht dat dit de waterstofketel of het warmtenet zal zijn.

De belangrijkste uitdagingen voor de verdere groei van de warmtepompmarkt zijn:  
voldoende isolatie van de bestaande bouw, het geluidsniveau (of de geluidsnormen), het 
kennisniveau en de ervaring van de installateur, inconsistent en onduidelijk overheids-
beleid en de hoogte van de investering. 

Samenvatting
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Van de 78 installateurs zijn minimaal 10 installateurs actief in elke provincie. De provincies 
Noord-Holland (37) en Gelderland (31) zijn het best vertegenwoordigd. Meer dan de helft van 
de installateurs (54%) geeft aan actief te zien in maar één provincie. 

Onder de installateurs geeft 95% aan actief te zijn in het residentiële segment. Zowel binnen de 
utiliteit als de industrie is echter een meerderheid van de installateurs niet actief. Een kwart van 
de installateurs geeft aan ook actief te zijn in andere segmenten. Deze betreffen onder andere: 
datacenters en computerruimtes, recreatie en de horeca. Hoewel de meeste installateurs (40%) 
in één segment werken, geeft 8% aan actief te zijn in maar liefst vier segmenten. 

Dit jaar hebben 95 respondenten meegewerkt aan de enquête door hun ervaringen, 
observaties en verwachtingen met betrekking tot de warmtepompmarkt te delen. 
De steekproef bestaat uit 78 installateurs en 17 fabrikanten van warmtepompen.

Branche 2019

Figuur 1 Aantal installateurs actief per provincie (n=78).
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Figuur 2 Aantal provincies waarin installateurs actief zijn (n=78).

Figuur 3 Aantal installateurs actief per segment (n=77).

Figuur 4 Aantal segmenten waarin installateurs actief zijn (n=77).
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Met betrekking tot de verdeling van de omzet over de segmenten valt op dat bij 77% van de  
installateurs meer dan 50% van de omzet afkomstig is uit het residentiële segment. Daarbij  
 dragen   het industriële en utilitaire segment voor de meeste installateurs (21% en 29% 
respectievelijk) minder dan 25% bij aan de omzet.

De totale werkgelegenheid onder de 84 respondenten is gelijk aan 2.611 fte. Hiervan is 778 fte 
afkomstig van de installateurs en 1.833 fte van de fabrikanten. Het aantal openstaande vacatures 
bedraagt 100 fte bij 68 installateurs en 71 fte bij 16 fabrikanten. Een zeer ruime meerderheid 
van de installateurs geeft aan tot 20 fte aan werkgelegenheid te hebben en maximaal 4 fte 
aan vacatures te hebben openstaan. De fabrikanten zijn echter gelijkmatiger verdeeld over de 
categorieën, waarbij bijna eenderde meer dan 100 fte aan werkgelegenheid biedt. Ook geven 
fabrikanten vaker aan openstaande vacatures voor meer dan 4 fte te hebben.

Figuur 5 Omzetaandeel in portfolio van installateurs per segment (n=77).

Figuur 6 Verdeling installateurs naar werkgelegenheid in aantal fte’s (n=68).
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Figuur 7 Verdeling installateurs naar openstaande vacatures in aantal fte’s (n=68).

Figuur 8 Verdeling fabrikanten naar werkgelegenheid in aantal fte’s (n=16).

Figuur 9 Verdeling fabrikanten naar openstaande vacatures in aantal fte’s (n=16).



Marktanalyse
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Dutch New Energy Research heeft de analyse in dit hoofdstuk uitgevoerd met data afkomstig 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek1 en de Dutch Heat Pump Association2. De cijfers 
voor 2019 zijn gebaseerd op voorlopige DHPA-cijfers voor het residentiële segment van het 
eerste, tweede en derde kwartaal van 2019. De volledige cijfers voor het residentiële segment 
en de utiliteit zal het CBS pas later in 2020 bekend maken.

Ontwikkeling van aardgas

Zoals afgebeeld in figuur 10 blijft de verkoop van hr-ketels stabiel. Volgens de Gasmonitor 
20193 is deze trend het gevolg van: ‘‘de vervangingsmarkt van bestaande hr-ketels, en de  
vervanging van oudere cv- en vr-ketels.’’ Ook het gemiddelde aardgasverbruik van woningen in 
Nederland vertoont in dezelfde periode een stabiele trend4.

1 Centraal Bureau voor de Statistiek (2019, 27 juni). Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen [Dataset]. 

Geraadpleegd op 26 november 2019. 
2 Dutch Heat Pump Association (2019, november). Geraadpleegd op 26 november 2019. 
3 Natuur & Milieu (2019, augustus). Gasmonitor 2019. 
4 Centraal Bureau voor de Statistiek (2019, 6 augustus). Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio’s [Dataset]. 

Geraadpleegd op 11 december 2019.

Figuur 10 Jaarlijkse groei van het aantal hr-ketels (van minder dan 60 kW) en warmtepompen.

Figuur 11 Gemiddelde aardgasverbruik (m3) van woningen in Nederland.
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Aantal warmtepompen per bron

In de figuur 12 is een duidelijke positieve trend te herkennen. Sinds 1995 neemt het aantal 
opgestelde warmtepompen in Nederland toe. Vanaf 2016 staan er meer buitenlucht warmte-
pompen opgesteld dan bodem warmtepompen. Zo laat figuur 13 zien dat buitenlucht warmte-
pompen sinds 2013 in aantallen jaarlijks harder groeien dan bodem warmtepompen.

Figuur 12 Totaalaantal opgestelde warmtepompen per bron in Nederland (1995-2019).

Figuur 13 Jaarlijkse groei van aantal opgestelde warmtepompen per bron in Nederland.
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Betaalbare totaalconcepten met warmtepompen en ventilatie zijn dé basis voor verduur-

zaming. Met een gezond binnenklimaat in meer dan een miljoen woningen - én door het 

real time monitoren van onze warmtepompen - zijn het inmiddels ook bewezen concepten. 

Nul-op-de-meter is vandaag de dag geen technische uitdaging meer.

Vrijblijvend uw verduurzamingsproject bespreken en laten uitwerken? Graag kijken we samen met u naar de 

slimste oplossing. Neem contact met ons op via www.ithodaalderop.nl.

Enkele van onze toonaangevende projecten:

Project Het Verborgen Geheim  

(nieuwbouw)

In de Rotterdamse stadshavens 

wordt samen met Klimaatgarant 

en Van Omme & De Groot een 

prachtige groene wijk van 170 

NOM-woningen gerealiseerd. 

Met recht een verborgen geheim. 

Op de woningen wordt een 

energieprestatiegarantie van 25 

jaar geboden.

Project Hazenberg - Oostvoorne

(renovatie)

Voor Woonbedrijf Westvoorne 

zijn 60 woningen volledig 

gerenoveerd naar NOM met 

warmtepompen en balansventi-

latie. Door onze nieuwste innovatie 

‘Warmtepompnet’ zijn bodem-

warmtepompen nu ook bereikbaar 

voor de bestaande bouw!

Project Hoog Lindoduin - 

Scheveningen (renovatie)

Voor Vestia wordt samen met BAM 

Wonen hard gewerkt aan de gasloze 

transformatie van Hoog Lindoduin, 

een veertien verdiepingen tellend 

appartementencomplex uit 1965. 

Hierbij worden 182 woningen op 60 

bronnen aangesloten met individuele 

water/water warmtepompen en 

vraaggestuurde balansventilatie.

Al 20.000 warmtepompen 
in Nederland geplaatst
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Warmteproductie per bron

Uit figuur 14 blijkt dat bodem warmtepompen een groter aandeel hebben in de totale  
warmteproductie dan buitenlucht warmtepompen. Dit is opvallend aangezien het opge-
stelde aantal bodem warmtepompen lager is dan het aantal buitenlucht warmtepompen.  
De warmteproductie van buitenlucht warmtepompen is echter vanaf 2009 sterk gegroeid.  
Dit wordt bevestigd door figuur 15 waarin de jaarlijkse procentuele groei voor buitenlucht 
warmtepompen tussen 2009 en 2019 hoger ligt dan voor bodem warmtepompen.
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Figuur 14 Totale warmteproductie (TJ) per bron in Nederland (1995-2019).

Figuur 15 Jaarlijkse groei van warmteproductie (TJ) per bron in Nederland.
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Aantal warmtepompen per segment

Figuur 16 Totaalaantal opgestelde warmtepompen per segment in Nederland (1995-2018).

Figuur 17 Totaalaantal opgestelde warmtepompen per bron in het residentiële en utilitaire 
segment.
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Figuur 16 maakt duidelijk dat van het totaalaantal warmtepompen het grootste deel is opge-
steld in het residentiële segment. Terwijl in het residentiële segment er meer buitenlucht dan 
bodem warmtepompen zijn opgesteld, geldt het tegenovergestelde voor de utiliteit, zoals te 
zien in figuur 17. Hoewel de procentuele groei in figuur 18 grotendeels overeenkomt, betreft 
de jaarlijkse groei van de residentiële groei aanzienlijk grotere aantallen dan de groei van de 
utiliteit.  

Warmteproductie per segment

Figuur 18 Jaarlijkse groei van aantal opgestelde warmtepompen per segment in Nederland.

Figuur 19 Totale warmteproductie (TJ) per segment in Nederland (1995-2018).
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In figuur 20 valt op dat bodem warmtepompen in de utiliteit het grootste aandeel (39% 
in 2018) hebben in de totale warmteproductie. Ook is te zien dat de warmteproductie  
van buitenlucht warmtepompen zowel in het residentiële als utilitaire segment de laatste  
jaren sterk toeneemt. Wat betreft de totale warmteproductie groeit volgens figuur 21 sinds 
2016 het residentiële segment jaarlijks harder dan de utiliteit.

Figuur 20 Totale warmteproductie (TJ) per bron in het residentiële en utilitaire  
segment.

Figuur 21 Jaarlijkse groei van warmteproductie (TJ) per segment in Nederland.
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Ambitie 2030

Figuur 22 DHPA-ambitie voor de jaarlijkse groei van het aantal opgestelde warmtepompen in 
Nederland.

Figuur 23 DHPA-ambitie voor het totaalaantal opgestelde warmtepompen in Nederland.
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Klimaatimpact

Figuur 24 Vermeden verbruik van fossiele primaire energie (TJ) per bron (1995-2018).

Figuur 25 Vermeden emissie van CO2 (mln. kg) per bron (1995-2018).
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De groei van het aantal warmtepompen in Nederland gaat gepaard met een sterke toename 
van het vermeden verbruik van fossiele primaire energie (energie in de vorm van de oorspron-
kelijk energiedrager zoals aardgas, olie of steenkool) in figuur 24. Echter valt op in figuur 25 
dat wanneer deze trend wordt uitgedrukt in de hoeveelheid vermeden emissies van CO2 een 
negatieve ontwikkeling zich voordoet voor buitenlucht warmtepompen.

Buitenlucht warmtepompen worden aangedreven door elektriciteit. Echter wordt bij de op-
wekking van elektriciteit nog voornamelijk gebruik gemaakt van fossiele energiebronnen. In 
2018 is 78,1% van de elektriciteit geproduceerd met fossiele energiebronnen en 16,3% met 
hernieuwbare bronnen5.

Figuur 25 laat dus zien dat vanaf 2010 bij de elektriciteitsopwekking voor buitenlucht warmte-
pompen meer CO2 is uitgestoten dan dat zou zijn uitgestoten bij het directe verbruik van 
fossiele primaire energie (bijvoorbeeld aardgas) in een alternatief voor de warmtepomp  
(bijvoorbeeld de gasketel). 

Deze ontwikkeling heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is er volgens de richtlijnen van de Eu-
ropese Commissie gerekend met een lagere energieprestatiefactor (COP) voor alle buitenlucht 
warmtepompen. Het CBS meldt echter dat buitenlucht/lucht warmtepompen die geplaatst zijn 
voor 2010 niet zijn meegeteld in de aanpassingen volgens deze richtlijnen van de Europese 
Commissie6. Dit komt overeen met de negatieve ontwikkeling vanaf 2010 in figuur 25. 

Dit is een cruciaal verschil met bodem warmtepompen waarvoor dit niet geldt. Bovendien 
verbruiken bodem warmtepompen minder elektriciteit, omdat de brontemperatuur relatief 
constant is en het verschil tussen de aanvoer- en afgiftetemperatuur lager is in vergelijking met 
buitenlucht warmtepompen.

Daarnaast is de CO2-emissiefactor voor elektriciteitsopwekking tussen 2010 en 2015 gestegen 
van 0,57 kg CO2 per kWh naar 0,68 kg CO2 per kWh7. Dit komt doordat het aandeel van steenkool  
in de productie van elektriciteit toenam van 18,5% in 2010 naar 35,9% in 20158. Boven dien 
is er jarenlang gerekend met een verouderd rendement van het landelijke elektriciteitsnet  
op fossiele primaire energie van 49,1% in 20159, terwijl dit rendement inmiddels al veel  
hoger ligt door de toename van hernieuwbare energie. Indien de elektriciteitsopwekking  
verder wordt verduurzaamd dankzij wind- en zonne-energie zal de negatieve trend in figuur 25 
dus snel de positieve kant opslaan.

5  Centraal Bureau voor de Statistiek (2019, 28 juni). Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager [Dataset]. Geraad-

pleegd op 5 december 2019. 
6  Segers, R. (2015, juni). Revisie Hernieuwbare Energie 2015 [CBS]. 
7  Energieonderzoek Centrum Nederland (2017). Nationale Energieverkenning 2017. 
8    Centraal Bureau voor de Statistiek (2019, 28 juni). Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager [Dataset].  

Geraadpleegd op 5 december 2019.
9  Planbureau voor de Leefomgeving (2019). Klimaat- en Energieverkenning 2019. 
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Korte termijn

Uit figuur 26 blijkt dat 16 fabrikanten 21.769 warmtepompen in 2018 verkochten, wat in 2019 
met 26% steeg naar 27.457. Ten opzichte van 2019 wordt in 2020 een groei van 37% ver-
wacht naar 37.636 warmtepompen. Deze aantallen komen overeen met het vermogen uitge-
drukt in MWth in figuur 27. De gestapelde kolom in figuur 26 geeft een indicatie van de (ver-
wachte)  totale markt overeenkomstig met de DPHA-ambitie in figuur 22. Deze verwachting is  
gebaseerd op de cijfers voor 2017 en 2018 en de voorlopige DHPA-cijfers voor het residentiële 
segment van het eerste, tweede en derde kwartaal van 2019.

Figuur 26 (Verwachte) totale verkoop van warmtepompen door fabrikanten per jaar in aantallen 
(n=16).

Figuur 27 (Verwachte) totale verkoop van warmtepompen door fabrikanten per jaar in  
vermogen (n=16).

 + 26%    + 37%  

 + 47%    + 39%  

(Verwachte) totale markt Fabrikanten steekproef (n=16)
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Van de 16 fabrikanten geven 6 aan zowel collectieve als individuele systemen te hebben  
verkocht in 2019. Figuur 28 toont aan dat collectieve systemen in tegenstelling tot indivi -
duele systemen slechts 3% uitmaken van het totaalaantal verkochte warmtepompen onder de  
respondenten. Dit bedraagt 8% van het vermogen, omdat de capaciteit van een gemiddeld 
collectief systeem hoger is dan dat van een gemiddeld individueel systeem.

Ook de installateurs verwachten een sterke marktgroei in 2020 ten opzichte van 2019 zoals  
afgebeeld in figuur 29. Zelfs 40% van de installateurs voorziet een stijging van meer dan 100% 
in het aantal warmtepompen dat zij zullen verkopen, terwijl 11% verwacht juist minder warmte-
pompen te verkopen in 2020. Deze resultaten komen netto uit op een gemiddeld verwachte 
toename van 100%.

Figuur 28 Procentuele verdeling van individuele en collectieve systemen in de (verwachte) totale 
verkoop van warmtepompen door fabrikanten in 2019 (n=16).

Figuur 29 Verwachting voor de totale verkoop van warmtepompen door installateurs in 2020 
ten opzichte van 2019 (n=62).
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Marktsegmentatie

Met betrekking tot de verschillende typen warmtepompen blijkt uit figuur 30 dat 50% van het 
aantal verkochte individuele systemen door fabrikanten in 2019 bestaat uit buitenlucht/ water 
warmtepompen. Bodem warmtepompen met een gesloten systeem en ventilatie warmte-
pompen maken het grootste deel uit van de andere 50%. 

Een opsplitsing in segmenten en vermogensklassen in figuur 31 toont aan dat het residentiële 
segment in aantallen de utiliteit en industrie ver overstijgt. In de utiliteit en industrie zijn (op 8 
systemen na) alleen warmtepompen van >12 kW verkocht, terwijl de verkoop in de residentiële 
bestaande bouw en nieuwbouw voornamelijk warmtepompen van 0-12 kW betreft. 

Figuur 30 Verdeling van verschillende typen warmtepompen in aantal verkochte individuele 
systemen door fabrikanten in 2019 (n=16).

Figuur 31 Aantal verkochte individuele systemen van 0-12 kW en >12 kW door fabrikanten in 
2019 per segment (n=16).

Utiliteit, kassen
en stallen
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De verdeling in figuur 32 laat zien dat in de bestaande bouw ongeveer evenveel buitenlucht/ 
water warmtepompen van 0 12 kW (5.484) zijn verkocht als in de nieuwbouw (5.804). Ook valt 
op dat er aanzienlijk meer hybride warmtepompen in de bestaande bouw (3.080) zijn verkocht 
dan in de nieuwbouw (51), terwijl het tegenovergestelde geldt voor bodem warmtepompen 
met een gesloten systeem (335 in de bestaande bouw ten opzichte van 3.904 in de nieuw-
bouw).

Uit figuur 33 blijkt dat buitenlucht/water warmtepompen ook in de vermogensklasse van >12 
kW veruit het grootste deel van de markt uitmaken. In tegenstelling tot figuur 32 geeft figuur 
33 echter wel buitenlucht/lucht en VRF warmtepompen weer. Daarnaast valt op dat in het 
industriële segment voor het merendeel bodem warmtepompen met een gesloten systeem 
(604) worden verkocht.

Figuur 32 Verdeling van het aantal verkochte individuele systemen van 0-12 kW door  
fabrikanten in 2019 per segment (n=16).

Figuur 33 Verdeling van het aantal verkochte individuele systemen van >12 kW door fabrikanten 
in 2019 per segment (n=16).
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De figuren 30 t/m 33 betreffen alleen individuele systemen. Wanneer er wordt gekeken naar 
collectieve systemen vinden buitenlucht/lucht warmtepompen en bodem warmtepompen met 
een open systeem meer afzet. Echter geven slechts 6 van de 17 fabrikanten aan collectieve 
systemen te verkopen, waardoor het onderzoekstechnisch lastig is hieruit een conclusie te 
trekken. Bovendien zijn er geen andere cijfers bekend die de warmtepompmarkt voor collec-
tieve systemen in kaart brengen. Voor de warmtepompsector is het dus van belang om in de 
toekomst een duidelijker onderscheid te maken tussen de toepassing van een warmtepomp 
als individueel systeem en in een collectief systeem.

Figuur 34 geeft het aandeel van elk type warmtepomp weer in de 3.226 systemen die 69 
installa teurs in 2019 hebben geïnstalleerd. Deze verdeling maakt duidelijk dat buitenlucht/
lucht en hybride warmtepompen het meeste zijn geïnstalleerd. Daarnaast geven de installa-
teurs aan bijna geen (0,06%) bodem warmtepompen met een open systeem te hebben geïn-
stalleerd. Ook ventilatie en VRF, VRV, VWF warmtepompen vormen respectievelijk slechts 2% 
en 1% van het totale aantal.

Lange termijn

Volgens figuur 35 verwacht het merendeel van de installateurs (56%) dat de installatiekosten 
van een warmtepompinstallatie de komende vijf jaar zullen stijgen. Echter voorspelt ruim een 
kwart (27%) een daling van de installatiekosten. Deze verwachting is in figuur 36 uitgedrukt in 
een gemiddeld verwacht stijgings- en dalingspercentage dat uitkomt op 28% en -19% respec-
tievelijk. 

Figuur 34 Verdeling van verschillende typen warmtepompen in aantal geïnstalleerde systemen 
door installateurs in 2019 (n=69).

Figuur 35 Verwachting installatiekosten van een warmtepompinstallatie voor de komende vijf 
jaar (n=70).
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Figuur 37 splitst deze gemiddelde percentages op. Hierbij valt op dat de meeste installateurs 
een stijging of daling tussen de 10% en 25% verwachten. Daarnaast verwacht een bijna even 
grote groep installateurs een stijging tot 10%. Netto resulteert dit in een gemiddelde verwachte 
toename van 13% zoals afgebeeld in figuur 36.

Figuur 36 Gemiddelde verwachte stijging en daling van de installatiekosten van een 
warmte pompinstallatie voor de komende vijf jaar (n=64).

Figuur 37 Verwachte procentuele stijging en daling van de installatiekosten van 
een warmtepompinstallatie voor de komende vijf jaar (n=64).

netto 
+13%

+28%

-19%
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In figuur 38 en 39 is te zien in hoeverre woningen volgens de fabrikanten in 2030 en 2050 zullen 
zijn uitgerust met een monovalente en bivalente warmtepomp. Uit figuur 38 blijkt dat geen 
van de fabrikanten verwacht dat meer dan 50% van de woningen in 2030 zijn voorzien van een 
 monovalente of bivalente warmtepomp. 

Deze verdeling verandert daarentegen richting 2050. Zo toont figuur 39 aan dat 9 fabrikanten  
verwachten dat minimaal 25% van de huizen in 2050 zijn uitgerust met een monovalente 
warmte pomp. Zelfs 4 van deze fabrikanten verwacht dat dit percentage hoger zal liggen dan 
50%. Dit geldt echter niet voor de bivalente warmtepomp waarbij de verdeling in 2050 niet sterk 
verschilt van 2030.  

Figuur 38 Verwacht percentage van de woningen die zijn uitgerust met een monovalente  
en bivalente warmtepomp in 2030 (n=12).

Figuur 39 Verwacht percentage van de woningen die zijn uitgerust met een monovalente  
en bivalente warmtepomp in 2050 (n=12).
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De vorige twee figuren resulteren netto in de percentages gepresenteerd in figuur 40. Volgens 
de fabrikanten zullen in 2050 aanzienlijk meer woningen (65%) voorzien zijn van een mono-
valente of bivalente warmtepomp dan in 2030 (30%). Daarnaast verandert de verhouding  
monovalent/bivalent. Waar in 2030 het percentage uitgeruste woningen bijna gelijk is  
verdeeld, verwachten de fabrikanten dat in 2050 25% meer woningen zijn voorzien van een 
monovalente in plaats van een bivalente warmtepomp.

Op dit moment zien verreweg de meeste respondenten, zowel installateurs als fabrikanten, 
de aardgasketel (alle varianten) als de grootste concurrent voor de warmtepomp. In figuur 41 
is echter een duidelijk verschil met 2030 te herkennen. De respondenten verwachten dat de 
waterstofketel en warmtenetten, met name stadsverwarming, in 2030 grotere concurrenten 
voor de warmtepomp zullen zijn dan de aardgasketel. 

Ook elektrische verwarming wordt volgens figuur 41 in 2030 een belangrijkere concurrent. Het 
concurrentiegevaar van biomassa, dat ook pelletkachels en groen gas inhoudt, zal volgens de 
respondenten in 2030 lager zijn dan op dit moment. 

Een enkele respondent noemt SmartGrid-oplossingen, natuurlijk bouwen, geothermie en 
aquathermie als concurrent voor de warmtepomp. Zowel op dit moment als in 2030 is er zelfs 
een klein aantal respondenten overtuigd dat de warmtepomp momenteel geen concurrent 
heeft noch in 2030 zal hebben.  

Figuur 41 De (verwachte) grootste concurrent voor warmtepompen in de Nederlandse markt 
op dit moment en in 2030.

Figuur 40 Gemiddelde verwachte percentage van de woningen die zijn uitgerust met 
een monovalente en bivalente warmtepomp in 2030 en 2050 (n=12).
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Alle aspecten beoordeeld in figuur 42 worden door meer dan 70% van de installateurs bestem-
peld als belemmering voor de eindklant. Onvoldoende isolatie is het enige aspect dat door een 
meerderheid van de installateurs als (zeer) grote belemmering wordt gezien. Evenzeer zijn de 
aanschafkosten volgens 46% een grote belemmering voor de eindklant.

Figuur 43 schetst een positiever beeld dan figuur 42. Alleen de beschikbaarheid van installa-
teurs, kennis van de koper, te lage gasprijs en capaciteitstarief worden door de meerderheid 
aangeduid als enigszins een belemmering. De voorraad van de fabrikant of leverancier wordt 
het meest positief beoordeeld. 40% van de installateurs stelt dat dit geen belemmering is voor 
de eindklant. 

Figuur 42 Belemmeringen van businesscase voor warmtepompen voor de eindklant waar 
maximaal 6% van de installateurs ‘Weet ik niet’ heeft aangegeven (n=78).

Figuur 43 Belemmeringen van businesscase voor warmtepompen voor de eindklant waar meer 
dan 6% van de installateurs ‘Weet ik niet’ heeft aangegeven (n=78).
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Naast bovenstaande belemmeringen geven twee respondenten een gebrek aan interesse bij 
de eindklant aan als grote belemmering voor de businesscase voor warmtepompen. Volgens 
één respondent is de relatief lange return on investment (ROI) hiervan de oorzaak, terwijl een 
ander de ‘cv-ketel-denkwijze’ benoemt als reden. Twee andere respondenten benadrukken 
belemmeringen specifiek voor de bestaande bouw: onvoldoende ervaring en te hoge maande-
lijkse kosten. Met betrekking tot de kennis van de koper merkt één respondent op dat dit geen 
obstakel hoeft te zijn zolang de kennis van de installateur voldoende is. Hierbij stelt de res-
pondent een ISSO-certificering of controle op installaties voor om dit kennisniveau te toetsen. 

Volgens de installateurs én fabrikanten zijn het geluidsniveau, het kennisniveau en de erva-
ring van de installateur en de opstelruimte (de beschikbare ruimte voor de plaatsing van een 
warmtepompinstallatie) de grootste praktische of technische belemmeringen voor de groei 
van warmtepompen. Bijna 40% van de respondenten noemt het geluidsniveau als meest  
belangrijke obstakel, wat overeenkomt met de boordeling in figuur 42.  

In figuur 44 betreft de categorie temperatuurbereik de geschiktheid van de warmtepomp om 
met een gegeven warmtebron de juiste afgiftetemperatuur te bereiken. Het aanpassen van 
het huidige afgiftesysteem wordt ook in de categorie geschiktheid van de bestaande bouw 
vaak genoemd als belemmering. Met betrekking tot de prijs noemen respondenten niet  
alleen de aanschaf- en investeringskosten, maar ook de terugverdientijd. Naast de in figuur 44  
vermelde obstakels zijn het vertrouwen van de eindklant en de levensduur van een warmte-
pomp door enige respondenten als belemmeringen gekenmerkt.

Op beleidsmatig gebied wordt zoals afgebeeld in figuur 45 inconsistent en onduidelijk  
beleid door de meeste installateurs en fabrikanten benoemd als grootste belemmering. Hierbij  
menen installateurs dat de overheid geen lange termijnvisie heeft, onvoldoende concrete  
richting aangeeft en te vaak beloftes verandert. Ook blijkt dat geluid zowel op politiek niveau 
als product niveau (figuur 44) een groot obstakel vormt voor de groei van de warmtepomp-
markt. 

Volgens bijna een kwart (24%) van de respondenten zijn de gas- en elektraprijzen een belemme-
ring. Voor het merendeel betreft dit het verschil tussen de relatief lage aardgasprijs per Joule 
ten opzichte van de relatief hoge elektraprijs. Enkele van hen noemen juist de onvoorspel-
baarheid van de prijzen. Tot de categorie overige behoren antwoorden als: administratieve 
verplichtingen, onvoldoende kwaliteitscontrole en woninggebonden financiering.

Figuur 44 De grootste praktische of technische belemmering voor de groei van  
warmtepompen (n=89).
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Figuur 45 De grootste beleidsmatige of economische belemmering voor de groei van  
warmtepompen (n=71).
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Over het algemeen wordt er negatief door de installateurs gereageerd op het gemiddelde 
kennis niveau van de installateur. Een ruime meerderheid van de 70 installateurs beschouwt 
het kennisniveau als onvoldoende, terwijl slechts 6% van de respondenten dit als goed be-
oordeelt. Dit kwam in het vorige trendrapport ook naar voren naar aanleiding van een reeks 
stellingen waaraan het kennisniveau werd getest.

Uit figuur 47 blijkt dat volgens de fabrikanten aardgasvrije nieuwbouw en een goed rendement 
op de investering de belangrijkste redenen waren voor eindklanten bij het aanschaffen van 
een warmtepomp. Andere regelgeving en het verbeterde comfort zijn daarentegen de minst 
vaak doorslaggevende argumenten.

Beoordeling van het gemiddelde kennisniveau van de gemiddelde installateur over 
warmtepompen (n=70).

Figuur 46

Argumenten die het vaakst doorslaggevend waren voor klanten bij de aankoop van 
warmtepompen (n=17).

Figuur 47
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Van de 34 verschillende fabrikantenmerken warmtepompen die de installateur op dit moment  
installeert te zien in figuur 48, wordt het fabrikantenmerk NIBE, gevolgd door Alpha Innotec,  
het vaakst genoemd. In vergelijking met het verleden geven de meeste respondenten aan 
Techneco en NIBE te hebben geïnstalleerd. Voor de fabrikantenmerken Remeha, Stiebel Eltron, 
Mitsubishi, Atag zijn de grootste verschillen te herkennen. Deze fabrikantenmerken worden 
op dit moment door (meer dan) twee keer zoveel respondenten geïnstalleerd in vergelijking 
met het verleden. Over de productkwaliteit in figuur 49 geven de installateurs aan de beste  
ervaring te hebben met NIBE en Alpha Innotec, op de voet gevolgd door Daikin. 

Fabrikantenmerken die de installateurs op dit moment installeren en in het verleden 
hebben geïnstalleerd.

Figuur 48

Fabrikantenmerken die de installateurs als beste ervaren op basis van productkwaliteit 
(n=58).

Figuur 49
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Zowel de installateurs als de fabrikanten ervaren dat verwarmen gemiddeld meer elektrische  
energie (kWh) verbruikt dan koelen. De verhoudingen in figuren 50 en 51 verschillen echter 
van elkaar. Volgens de installateurs ligt het aandeel van verwarmen gemiddeld 17% hoger in 
vergelijking met de fabrikanten. De gemiddelde kWh-verhouding van beide groepen komt uit 
op: 31% koelen tegenover 69% verwarmen. 

Koelen     Verwarmen

De gemiddeld ervaren kWh-verhouding door  
installa teurs in het gebruik van een lucht/lucht 
warmte pomp tussen koelen en verwarmen (n=39).

Figuur 50

De gemiddeld ervaren kWh-verhouding door 
fabrikanten in het gebruik van een lucht/lucht 
warmtepomp tussen koelen en verwarmen (n=8).

Figuur 51

Koelen     Verwarmen
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1 ‘‘Is het volgens u mogelijk om het maximale geluid van een warmtepompbuitenunit 
terug te brengen naar 30dB (op <5m afstand) binnen 5 jaar?’’

Uit de figuur blijkt dat de mening van de fabrikanten verdeeld is over deze vraag. Slechts 
één fabrikant meer gelooft dat het terugbrengen van het maximale geluid naar 30dB op een  
afstand van minder dan 5 meter haalbaar is binnen vijf jaar.

2 ‘‘Gaat de productieprijs van een warmtepomp de komende vijf jaar veranderen?’’

41% van de fabrikanten verwacht dat de productieprijs van een warmtepomp de komende 
vijf jaar niet zal veranderen. De vijf respondenten die aangeven dat de productieprijs zal 
toe nemen, verwachten een gemiddelde stijging van 9%. Beide fabrikanten die een dalende  
productieprijs voorzien, verwachten een afname van 10%.

Mening van de fabrikanten over de geluidsproductie van een warmtepompbuitenunit 
(n=17). 

Figuur 52

Verwachting van de fabrikanten van de productieprijs van een warmtepomp (n=17).Figuur 53
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3 ‘‘Wat is uw verwachting van de theoretische rendement (COP) verbetering van de 
warmte pomp(en) van uw bedrijf?’’

Drie van de fabrikanten verwachten geen (0%) of een verwaarloosbare verbetering in het 
theoretisch rendement (COP) van hun warmtepompen. Hoewel de meeste respondenten  
een jaarlijkse verbetering tussen de 3% en 5% voorzien, zijn er enkele fabrikanten die zelfs een 
verbetering van 8% of 10% verwachten. Zo is de gemiddelde verwachting van de respondenten 
een verbetering van 4% per jaar. 

Indicatie van de jaarlijkse verbetering van de COP in 2024 ten opzichte van 2019 
(n=17).

Figuur 54



DUURZAMEDUURZAME
VERWARMING.VERWARMING.

Het assortiment Estia lucht-water-warmte pomp systemen van TOSHIBA zijn de ener-

giezuinige en betrouwbare oplossing voor maximaal comfort op het gebied van 

duurzame verwarming, warm tapwater en koeling. 

Estia is met zijn compacte afmetingen en lange leidingafstanden flexibel in installatie 

en kan in zowel bestaande als nieuwe situaties worden toegepast. 

Alle modellen zijn voorzien van een riant energielabel waarmee zij in aanmerking 

komen voor de ISDE subsidie. Kortom, totaalsystemen met vele mogelijk heden voor 

een schonere toekomst!

Energiezuinig, maximaal comfort

WWW.TOSHIBA-AIRCO.COM

Al 45 jaar uw betrouwbare partner voor TOSHIBA airconditioning!

TOSHIBA-Estia-najaar2019-halvepagina.indd   1TOSHIBA-Estia-najaar2019-halvepagina.indd   1 18-11-19   10:2618-11-19   10:26

N
ATIO

N
AAL W

ARM
TEPO

M
P TREN

D
RAPPO

RT

51

4 ‘‘Brengt uw bedrijf de komende vijf jaar warmtepompen op de markt waarmee  
hogere afgiftetemperaturen (>70 ⁰C) gerealiseerd kunnen worden (met tevens een 
COP>3)?’’

Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan binnen de komende vijf jaar warmte-
pompen te introduceren die een afgiftetemperatuur van boven de 70 ⁰C kunnen halen. Hierbij 
leggen drie respondenten uit deze warmtepompen al te verkopen, waarvan één dit heeft gere-
aliseerd door R290 (propaan) te gebruiken als koudemiddel en een ander HFO als koudemid-
del. Daarnaast geven twee andere respondenten aan dit in de komende vijf jaar te bereiken 
door CO2 als koudemiddel toe te passen. Een respondent die ‘nee’ antwoord op deze vraag be-
argumenteert dat dit geen zinvolle ontwikkeling is, omdat de temperatuurvraag omlaag moet 
worden gebracht. 

Vooruitblik van de fabrikanten op de realisatie van hogere afgiftetemperaturen (n=17).Figuur 55



Politiek en beleid
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De warmtepompmarkt: 
combinatie van beleid 
en eigen kracht

In 2014 werden vanuit het Energieakkoord (2013)10 doelen gesteld voor duurzame verwarming 
en koeling met o.a. warmtepompen. Het ambitieuze doel van 35 PJ, zo’n 5% van de totale laag-
waardige warmtebehoefte van 750 PJ11, zal echter in 2023 zeker niet worden gehaald. Maar 
sinds in 2016 de ISDE-regeling van start ging vanuit de ‘versnellingstafels’ kwam de benodig-
de groei, met name in de woningbouw, wel goed op gang. We zullen, komende vanaf 5,4 PJ 
in 2013, nog in 2019 over de 12 PJ bruto warmtelevering komen. Enkele jaren later zal deze  
stijging al parallel lopen aan de doelstelling.

10 Sociaal-Economische Raad (2013, september). Energieakkoord voor duurzame groei; “Uitwerking Overige Hernieuwbare  

Energie - tussenstand ten behoeve van de Borgingscommissie van het Energieakkoord voor duurzame groei” dd. 18 december 2014. 
 11 Schepers, B. L. & Aarnink, S. J. (2014, februari). Kansen voor warmte. Delft: CE Delft. 

Frank Agterberg is een gepromoveerd chemicus die, 
na een carrière in de chemische industrie en in de 
milieusector sinds enkele jaren bezoldigd voorzitter 
is van de Vereniging Warmtepompen (DHPA) en van 
BodemenergieNL.

Gerealiseerde en vanuit het Energieakoord (2013) beoogde groei.Figuur 56
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In het Klimaatakkoord (2019) zijn de doelstellingen gericht op CO2-emissiereductie in plaats 
van verduurzaming van het warmteaanbod in PJ’s. Aan warmtepompen wordt een groot 
maar niet gespecificeerd aandeel van de beoogde 3,4 mln. ton CO2-reductie in de gebouwde 
om geving in 2030 toebedeeld. De bijdrage van warmtepompen is groot doordat deze ‘veel’  
omgevingswarmte beschikbaar maakt voor verwarming met behulp van ‘weinig’ elektriciteit. 
Omgevingswarmte is gratis en per definitie CO2-vrij. Een ‘achterkant-van-een-bierviltje-som’ 
levert een beoogde groei van momenteel bijna 200.000 naar ruim 750.000 warmtepompen, 
10% van het totaal aantal wooneenheden, in 2030 alleen al in woningen. Daarbovenop is een 
vergelijkbare slag nodig in de utiliteitsbouw. Dat betekent dus ook een fors aandeel in de  
renovatie van de bestaande bouw. 

Het trendrapport van 2018 voorspelde een marktaandeel van 50% van de cv-vervangings-
markt van ruim 400.000 aardgasgestookte cv-ketels per jaar in 2025. Inmiddels is die ambitie 
verschoven naar 2030 maar schrijven we wel al groeipercentages rond 50% per jaar met een 
marktaandeel dat de 10% overschrijdt in 2019 ‘and counting’... Indrukwekkend… maar zelfs 
nog onvoldoende voor de gezamenlijke ambitie! 

Wat nodig is, is een combinatie van beleid en beleidsinstrumenten in energie en klimaat, en 
in bouw en renovatie die de verdere uitrol van warmtepompen stimuleert. Ook een veel beter 
omgevingsbeleid is vereist: Beleid dat de ruimte biedt voor gebruik van thermische energie 

Gerealiseerde en voor de ambities van het Klimaatakkoord (2019) benodigde 
groeipercentages.

Figuur 57
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– warmte en koude – uit die omgeving, oftewel energie uit buitenlucht, bodem en grond- of 
oppervlaktewater. Een ‘Go!’ in alle drie beleidsdomeinen is vereist want anders stokt het. Hoe 
hangt de vlag erbij op deze drie gebieden?

Het energie- en klimaatbeleid is selectief bevorderlijk, omdat de ISDE-regeling zorgde voor 
een sterke groei in de woningbouw. In het begin met name van luchtwarmtepompen. Sinds 
2017 trekt ook de markt van (bodemgebonden) waterwarmtepompen aan. De stimulering van 
grotere warmtepompen voor collectieve woningbouw en utiliteit laat echter nog te wensen 
over en is onderwerp van evaluatie van de ISDE. Helaas heeft onderzoeksbureau SEO hierover 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verkeerd geïnformeerd door de potentie te 
onderschatten en het feit te negeren dat de ISDE-bovengrens van 70 kW niet gevolgd wordt 
door een aanvullende regeling, zoals bij andere technieken die de SDE+-regeling aansluit, en 
daardoor bij warmtepompen leidt tot een marktdefect. 

Verduurzaming van nieuw- en hernieuwbouw wordt geholpen met de nieuwe EnergiePrestatie 
van Gebouwen (EPG) rekenmethode, de NTA 8800, en de bijbehorende grenswaarden voor 
Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen (BENG). Buitenlucht en bodem zijn erkende duurzame 
bronnen in BENG-3 en diepkoeling van ventilatielucht zal worden erkend middels een gelijk-
waardigheidsverklaring. Het opnemen van een verplichting om hoogzomerse temperatuur-
overschrijding te voorkomen is goed voor het beoogde comfort en stimuleert het gebruik van 
‘reversibele’ warmtepompsystemen, met name bodemgekoppelde. Het is te hopen dat het 
onverwacht vroege stoppen van de ISDE voor de nieuwbouw per dit jaar in de markt wordt  
gecompenseerd door de in de NTA 8800 gunstige energieprestatie van de warmtepomp. 
Nieuwbouw vormt namelijk momenteel bijna de helft van de warmtepompmarkt (zie figuur 
31).

Milieutechnische ruimte om omgevingsenergie te benutten is momenteel dé beperkende  
factor. Ondanks dat een door de bodemenergiebranche opgezette en door de overheid wette-
lijk verplichte kwaliteitsborging van bodem en grondwater van kracht is, is het systeem een 
bureaucratisch gedrocht geworden dat tot heden onvoldoende heeft geleid tot een kosten-
effectieve borging van zowel systeem- als bodemkwaliteit. Ondanks de ‘belofte’ van het Klimaat-
akkoord dat warmtepompen goedkoper en kleiner gaan worden, leidt incidentmanagement, 
zoals bij regulering van geluid van buitenunits van luchtwarmtepompen, tot het tegendeel. 
Het wetsvoorstel dat in mei 2019 aan de Tweede Kamer werd gestuurd zou leiden tot voor  
beperking van geluidsoverlast onnodig hoge eisen en kopers verplichten om dure geluids-
maatregelen te nemen die de ISDE-subsidie meer dan teniet zouden doen. Er is na overleg  
tussen beleidsmakers en de branche inmiddels uitzicht op regulering die overlast zal voor-
komen, maar wel werkbaar en betaalbaar zal zijn en daarmee de luchtwarmtepomp aantrek-
kelijk zal houden voor grote delen van de markt. Wel geldt hier vooralsnog: ‘eerst zien, dan 
geloven’.

De agendering door de Unie van Waterschappen van aquathermie, het gebruik van warmte en 
koude uit oppervlakte-, riool- en drinkwater als bron, kan in combinatie met warmte-koude-
opslag in grondwater een flinke impuls geven aan uitvoering van het Klimaatakkoord. Ook de 
langzaam maar gestage opkomst van lage temperatuurnetten in combinatie met collectieve 
of individuele warmtepompen is veelbelovend om de regionale warmte- en koudevisies in de 
Regionale Energie Strategieën te realiseren.

Naast bovenstaande gezochte milieuruimte ligt een grote uitdaging de komende tijd in die 
regionale strategieën en in het inpassen van de vele warmtepompen in de elektriciteitsinfra-
structuur. De branche werkt daartoe collectief in een Nederlands Platform Warmtepompen  
aan een kennisagenda en samen met ketenpartners, met name ook de netbeheerders, aan de 
‘connectiviteit’ van de warmtepomp in het ‘smart electricity grid’.



~ Rudy Grevers, Alklima
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Kathelijne Bouw is als onderzoeker verbonden aan 
de Hanzehogeschool Groningen. Haar promotie
onderzoek gaat over de warmtetransitie in de gebouw
de omgeving. 

Kansen in de bestaande bouw
Met de opkomst van aardgasvrije wijken zal de markt voor warmtepompen zich de komende 
jaren steeds meer richten op de bestaande bouw. Voornamelijk in wijken met goed geïsoleerde 
woningen van na ca. 1990, lijken warmtepompen een aantrekkelijk alternatief voor aardgas. 
In oudere woningen moet eerst worden geïsoleerd tot minimaal label A. Dat wordt tot nu toe 
vooral gedaan in Nul-op-de-Meter (NoM) renovaties, met name in de sociale woningbouw. Bij 
particuliere woningen wordt doorgaans eerder gekozen voor een hybride warmtepomp dan 
voor grootschalig isoleren met een volledig elektrische warmtepomp. Een projectmatige aan-
pak is vereist waarbij de installatie van de warmtepomp, isolatie én soms ook ventilatie tegelijk 
aangepakt moeten worden. 

ThuisBaas (Urgenda) is een van de weinige initiatieven die zich inzet om bestaande  
particuliere woningen energieneutraal te maken, waarbij meestal een warmte pomp wordt  
toegepast12. De toepassing van warmtepompen in particuliere woningen blijft echter een  
niche. De planmatige aanpak die inherent is aan de wijkgerichte benadering in de transitie naar  
aardgasvrije woonwijken biedt echter kansen voor een grootschalige toepassing van warmte-
pompen. 

Alternatieven voor aardgasvrij
Het potentiele aandeel van warmtepompen in aardgasvrije wijken, is mede afhankelijk van de 
verschillende alternatieven die beschikbaar zijn. Er zijn in feite drie hoofdvarianten voor het 
aardgasvrij maken van woningen: all-electric met een warmtepomp, een warmtenet of een  
hybride warmtepomp met (op termijn) groen gas. Door verschillende adviesbureaus wordt voor 
gemeenten berekend welke variant het goedkoopst is. In de regel geldt: in heel oude wonin-
gen, wijken met een heel lage bebouwingsdichtheid en woningen in historische binnensteden 
wordt gekozen voor hybride, voor woningen na 1990 voor all-electric en oudere wijken met een  
relatief hoge bebouwingsdichtheid voor een warmtenet. Door de beperkte beschikbaarheid 
van groen gas, wordt hybride alleen toegepast wanneer de andere alternatieven technisch te 
ingewikkeld of economisch onhaalbaar zijn. 

In onderzoek van de Hanzehogeschool is per woningtype berekend welke variant het beste 
scoort13. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de totale investeringskosten (incl. aanpas-
singen aan de infrastructuur, koken, etc.), maar ook naar de CO2-emissiereductie, haalbaarheid 
voor de eindgebruiker (hoe goed de investering zich binnen 15 jaar terugverdient) en naar de 
mitigatiekosten (hoeveel het kost om 1 kg CO2 te besparen). Voor een zinvolle vergelijking zijn 
we er in deze studie van uitgegaan dat alle woningen worden geïsoleerd tot label B en bij een 
volledig elektrische warmtepomp tot label A. We gaan voor deze woningtypen uit van individuele 
luchtwarmtepompen. Bij een warmtenet gaan we uit van laagwaardige warmte als bron en een 
collectieve warmtepomp. Figuur 58 laat de vergelijking tussen de drie aardgasvrije varianten 
zien voor verschillende woningtypen bij de huidige energieprijzen en CO2-emissies van via het 
net geleverd gas en elektriciteit.

Expertvisie - Kathelijne Bouw

Warmtepompen in de 
woningbouw
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Voor bepaalde woningtypen, met name rijtjeswoningen, liggen de varianten ‘all-electric’ en 
‘warmtenet’ (een wijknet van honderden tot enkele duizenden woningen) qua kosten relatief 
dicht bij elkaar in de buurt. Dat betekent dat warmtepompen ook voor woningen met een lager 
energie label dan A een goed alternatief kunnen zijn. Welke variant daadwerkelijk het beste is in 
een bepaalde situatie, hangt echter af van de nauwkeurigheid van de gebruikte data. Wanneer 
er ook andere indicatoren worden meegenomen dan alleen ‘kosten’, is niet meer eenduidig een 
beste alternatief aan te wijzen. Een andere manier van vergelijken levert dan ook een ander 
beeld op. Zo scoort een all-electric oplossing in een rijtjeswoning slechter dan een warmtenet 
wat betreft investeringskosten, maar beter dan een warmtenet als het gaat om mitigatiekosten.

Expertvisie - Kathelijne Bouw

rijtjeswoning ‘65-’74  2-onder-1-kap ‘91-’05
rijtjeswoning ‘75-’91  portiek ‘46-’64

hybrideall-electricwarmtenet

hybrideall-electricwarmtenet
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Expertvisie - Kathelijne Bouw

Figuur 58 Investeringskosten, haalbaarheid voor de eindgebruiker, CO2-emissiereductie  
en mitigatiekosten per woningtype. Woninggegevens zijn ontleend aan de Voorbeeld-
woningen van Agentschap NL114.

rijtjeswoning ‘65-’74  2-onder-1-kap ‘91-’05
rijtjeswoning ‘75-’91  portiek ‘46-’64

hybrideall-electricwarmtenet

hybrideall-electricwarmtenet
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12 Urgenda (2014). Ons huis energieneutraal: Praktijkvoorbeelden van bestaande woningen.
13 Bouw, K. (2019). Wijkscenario’s voor een aardgasvrij Paddepoel, onderzoeksverslag Buurtwarmte. Hanzehogeschool 

Groningen: Lectoraat Energy Transition. 
14 Agentschap NL (2011). Voorbeeldwoningen 2011: Bestaande bouw.
15 Bouw, K. (2019). Wijkscenario’s voor een aardgasvrij Paddepoel, onderzoeksverslag Buurtwarmte. Hanzehogeschool 

Groningen: Lectoraat Energy Transition. 
16 Dullemen, A. E. J. en Wiekens, C. J. (2018). Nul op de meter, ervaringen van de bewoners. Hanzehogeschool Gronin-

gen: Lectoraat Communication, Behavior & The Sustainable Society. 

Beschikbaarheid van gegevens
De afweging tussen warmtenet en warmtepomp wordt vooral spannend voor grondgebonden  
(niet-gestapelde) woningen, waar een warmtenet geen sluitende businesscase oplevert. Geen 
van de varianten levert dan namelijk een voldoende haalbaar resultaat op. Wanneer de uitkom-
sten dicht bij elkaar in de buurt liggen, is het belangrijk om de onzekerheid in de gebruikte data 
in acht te nemen. Doordat deze berekeningen doorgaans met generieke kengetallen gemaakt 
worden, is in dit soort gevallen een nauwkeuriger inschatting nodig. We constateren met name 
onzekerheid in de aanlegkosten van een warmtenet, de kosten van verregaande isolatie en de 
prestatie van warmtepompen in de praktijk. De aanlegkosten van een warmtenet bijvoorbeeld, 
wijken wel een factor twee af van de bekeken kengetallen in het onderzoek15. 

Het rekenen met Seasonal Coefficients of Performance (SCOPs) die daadwerkelijk in de prak-
tijk worden gehaald (bij verschillende isolatiegraden en buitentemperaturen) is daarin cruciaal. 
Hierin ontbreekt het met name aan meetdata zodat een realistische inschatting gemaakt kan 
worden van de prestatie, en daarmee van de energiekosten en CO2-emissies. Met betrouwbare 
praktijkgegevens wordt het ook mogelijk om te bepalen hoeveel er na-geïsoleerd moet worden 
en welke capaciteit nodig is om de warmtepomp voldoende warmte te laten produceren. De 
gedachte dat een warmtepomp niet geschikt is voor woningen met label B of C omdat het niet 
warm genoeg wordt, is te simpel gedacht. Juist omdat het om een groot aantal woningen gaat, 
is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de geschiktheid van de toepassing van warmte-
pompen in verschillende situaties. 

Sociale acceptatie
De keuze tussen een (hybride) warmtepomp of een warmtenet hangt niet alleen af van kosten 
en CO2-emissies, maar ook de acceptatie van de techniek door eindgebruikers. Zo is één van de 
bottlenecks de ervaren geluidsoverlast. De publieke opinie daaromtrent, ontwikkeling in wet-
geving en technische verbeteringen zullen de vraag vanuit de markt beïnvloeden. Een andere 
bottleneck is de benodigde gedragsverandering in een energiezuinige woning met een warm-
tepomp en lage temperatuurverwarming. Dit blijkt in NoM-projecten in de sociale woningbouw 
een van de redenen waarom dergelijke renovaties soms moeilijk verlopen of de energiepres-
tatie van de woning tegenvalt. De daadwerkelijke energiezuinigheid van de woning wordt na-
melijk vooral door het gedrag van bewoners bepaald. Uit het onderzoeksproject ‘Op naar beter 
nul op de meter’ is hier door de Hanzehogeschool onderzoek naar gedaan16. Hieruit blijkt dat 
bewoners moeite hebben met het begrijpen hoe de installatie werkt en hoe de thermo staat  
bediend moet worden. Zo geven mensen aan maar moeilijk te kunnen wennen aan het feit 
dat de verwarming niet direct laag gezet hoeft te worden. Ook hier zal meer kennis over 
moeten worden vergaard, zodat betere tools en methodes ontwikkeld kunnen worden om  
bewoners hun energiezuinige warmtepompwoning goed te laten gebruiken en daarmee ook 
een grotere tevredenheid onder gebruikers te realiseren. 

Expertvisie - Kathelijne Bouw
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De warmtepomp speelt een steeds belangrijkere rol bij de verwarming en koeling van ons 
vastgoed. Bij nieuwbouw is warmte- en koudeopwekking met een warmtepomp het basis-
uitgangspunt en ook de bestaande bouw wordt steeds meer met warmtepompen verduur-
zaamd. Als adviesbureau in de installatietechniek helpen wij projectontwikkelaars, beleg-
gers en vastgoedeigenaren dagelijks bij vraagstukken hoe zij hun vastgoed het best kunnen  
verduurzamen. Op het gebied van warmtepompen zien wij binnen de utiliteitsbouw de vol-
gende ontwikkelingen en trends waarvan wij verwachten dat deze ook aankomende jaren een 
belangrijke rol zullen spelen:

Hoge temperatuur warmtepompen
Veel gebouweigenaren willen hun bestaande vastgoed verduurzamen, soms vanuit hun  
eigen MVO-beleid maar steeds vaker ook doordat de huurder dit eist. Zo eiste bijvoorbeeld de 
huurder bij een project in Den Haag minimaal 16% lokale duurzame energieopwekking voor 
de verlenging van het huurcontract. PV-panelen op het dak konden slechts 2% á 3% duurzame 
elektriciteit leveren, met warmtepompen en bodemenergie was meer dan 30% haalbaar. De 
warmtepompen moesten dan echter wel bij winterse omstandigheden een temperatuur van 
75 °C kunnen leveren om het gebouw dan warm te krijgen en houden. Omdat er steeds meer 
hoge temperatuurwarmtepompen beschikbaar komen, is het vervangen van cv-ketels door 
warmtepompen financieel steeds haalbaarder geworden.

Ontzorging door ESCO’s
Wij zien een toename in het aantal projecten waarbij de warmtepompinstallaties door een 
Energy Service Company (ESCO) gerealiseerd en geëxploiteerd wordt. Enerzijds omdat deze 
installaties steeds complexer worden; bij een ESCO is één partij verantwoordelijk voor zowel 
het ontwerp, de realisatie als de exploitatie van het systeem. Anderzijds om de hogere in-
vesteringskosten van het duurzame alternatief te verschuiven naar de exploitatieperiode. De 
ontwikkelaar of gebouweigenaar betaalt dan eenmalig een bedrag om aan te sluiten op de 
warmtepompinstallaties; de zogenaamde Bijdrage Aansluit Kosten (BAK). 
Door vervolgens de gebruiker energiekosten te laten betalen die gelijk zijn aan conventionele  
energietarieven (NMDA: ‘Niet Meer Dan Anders-tarieven’), kan het voordeel van de lagere  
energiekosten verdisconteerd worden in een vermindering van de investeringskosten (zie  
figuur 59).

Warmtepompen op bodemenergie combineren met luchtwarmtepompen
Voor veel utiliteitsgebouwen zijn bodemenergiesystemen met warmtepompen de meest duur-
zame optie om het gebouw te verwarmen en koelen. Vanwege de relatief hoge investerings-
kosten van een bodemenergiesysteem werd vaak gekozen voor een combinatie met gasketels 
(voor inzet bij maximale warmtevraag). Omdat we van het gas af willen, wordt steeds vaker 
gekozen voor elektrische warmteopwekkers die op koude winterdagen bijgeschakeld kun-
nen worden; elektrische ketels of luchtwarmtepompen. Luchtwarmtepompen hebben daarbij 
als voordeel dat ze ook in het tussenseizoen of in de zomer ingezet kunnen worden als de  

De toekomst van de 
warmtepomp: vijf trends 
in de utiliteitsbouw

Rik Molenaar is adviseur installatietechniek bij Techni
plan Adviseurs en bestuurslid bij BodemenergieNL. 
Hij is gespecialiseerd in duurzame energieopwekking 
(o.a. warmtepompen, bodemenergie, aquathermie 
en diepe geothermie).

Expertvisie - Rik Molenaar
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bodem een energetische onbalans heeft (warmte- of koudetekort in de bodem). Ook de inzet 
van luchtwarmtepompen voor verwarming gecombineerd met boosterwarmtepompen voor  
tapwateropwekking wordt steeds vaker toegepast.

BENGeisen
Nieuwbouw dient te voldoen aan een steeds strenger wordende Energieprestatie-eis (EPC). Vanaf 
medio 2020 wordt daarvoor een nieuwe bepalingsmethode van kracht (de NTA8800) waarin 
de EPC-eis wordt vervangen door drie BENG-indicatoren:

1. Energiebehoefte van een gebouw (BENG-1).
2. Karakteristiek energiegebruik van een gebouw (BENG-2).
3. Aandeel hernieuwbare energie (BENG-3).

Warmtepompen zullen hierin heel goed scoren omdat:

a. BENG-2: Bij de berekening van het energieverbruik van het gebouw wordt het warmte-,  
koude en elektriciteitsgebruik teruggerekend naar primair energieverbruik. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van bijvoorbeeld stadsverwarmingsrendementen en het rendement 
van het landelijk elektriciteitsnet. Voor omrekening van elektriciteitsgebruik naar primair 
energie verbruik wordt stapsgewijs gerekend met een steeds beter rendement van het  
landelijk elektriciteitsnet: van 46,4% (vanaf 2015) naar 68,8% in 2020 en naar verwachting 
130% in 2030. Elektrisch aangedreven energieopwekkers zullen er daardoor steeds beter 
uitkomen dan de gas- of stadsverwarmingsalternatieven. 

b. BENG-3: Zowel bodemenergie als buitenlucht wordt meegerekend als hernieuwbare  
energie, bodem- en luchtwarmtepompen doen het hier dus goed.

Expertvisie - Rik Molenaar

Investeringskosten traditioneel
Investeringskosten warmtepomp
BAK warmtepomp
Exploitatie traditioneel

Figuur 59 Schematische weergave verdiscontering NMDA-tarieven in lagere BAK.



De Ecolution Modul-AIR is dé oplossing voor 
jouw duurzame vraagstuk. De compacte 
ventilatiewarmtepomp is door de 
verschillende uitvoeringen makkelijk uit te 
breiden van hybride tot all-electric. De vier 
varianten zijn met of zonder WTW-D unit 
(balansventilatie) verkrijgbaar. Hierdoor is de 
Ecolution Modul-AIR geschikt voor zowel 
woningen met ventilatietype C als D. 

Woning 
verduurzamen?

Ontdek onze 
duurzame oplossingen op 

inventum.com

Voordelen:
• Stille ventilatiewarmtepomp
• Hoge EPC reductie bij nieuwbouw
• Twee energielabelsprongen voor 
    bestaande bouw
• Milieuvriendelijk en energiezuinig
• Puur Hollands product

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Ga dan naar inventum.com/nl/warmtepompen

Gelijkwaardigheidsverklaringen
Steeds vaker worden de installatietechnische uitgangspunten bij nieuwbouw gedicteerd door 
het resultaat van de energieprestatieberekeningen. Omdat gelijkwaardigheidsverklaringen 
van warmtepompen vaak een aanzienlijk beter EPC-resultaat opleveren dan de forfaitaire  
berekeningsmethodiek, wordt al vroeg in het ontwerp het fabricaat en type warmtepomp vast-
gelegd. Daarnaast wordt hierdoor ook steeds vaker gekozen voor een concept met veel individu-
ele warmtepompen in plaats van collectieve warmte-/koudeopwekking. Dit is lang niet altijd de 
beste oplossing vanuit het perspectief van duurzaamheid en ontzorging tijdens de exploitatie-
periode, zeker niet bij bijvoorbeeld appartementsgebouwen met veel kleine appartementen.  

Verandering warmte/koudevraag gebouwen
Doordat gebouwen steeds beter worden geïsoleerd en betere warmteterugwinning op de ven-
tilatielucht krijgen, vindt er een verschuiving plaats van warmte- naar koudevraag. Daarboven-
op wordt het door de klimaatverandering steeds warmer. Warmtepompen zullen daardoor 
steeds meer ook beoordeeld worden op hun prestaties bij koudelevering, zowel wat betreft 
maximaal vermogen bij hoge buitenluchttemperaturen als energieverbruik.

Conclusie
Wij voorzien een belangrijke rol voor warmtepompen bij de verduurzaming van ons vast-
goed. Voor veel utiliteitsgebouwen zijn warmtepompen een veel duurzamer alternatief dan 
de huidige warmte-/koudeopwekking. Daarbij blijft hoge kwaliteit leveren een belangrijk uit-
gangspunt voor de lange termijn. Om warmtepompen nog breder inzetbaar te maken, is er 
op het gebied van geluidsproductie, koudemiddelen met een laag GWP en hoge temperatuur 
warmte pompen nog wel wat werk te verzetten.

Expertvisie - Rik Molenaar
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17 TKI Urban Energy (2019). Warmteopslag. Geraadpleegd op https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers/ 

warmteopslag 
18 TKI Urban Energy (2019). MMIP 4. Geraadpleegd op https://www.topsectorenergie.nl/urban-energy/innovatieprogramma/

mmips-voor-de-gebouwde-omgeving/mmip4
19 TKI Urban Energy (2019). De ontwikkelingen en kansen voor warmtepompen. Geraadpleegd op https://www.topsectorenergie.nl/

tki-urban-energy/kennisdossiers/de-ontwikkelingen-en-kansen-voor-warmtepompen

Onze warmte- en koudelevering in de gebouwde omgeving kan stiller, compacter, slimmer 
en goedkoper. Daarvoor is nog flink wat innovatie noodzakelijk. Het kabinet heeft hiervoor 
in de integrale kennis- en innovatieagenda een speciaal programmas opgesteld (MMIP 4). In 
dit programma werken bedrijfsleven, overheid en onderzoek samen aan de innovaties op het  
gebied van warmtepompen, en met name de grootschalige inzet in de gebouwde omgeving.

Een groot deel van de innovaties richt zich momenteel op de technische doorontwikkeling van 
bestaande warmtepompen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan stillere warmtepompen en 
hogere efficiëntie. Ook worden warmtepompen steeds meer geïntegreerd in totaal concepten, 
in combinatie met bijvoorbeeld dak- of gevelpanelen, klein- en grootschalige warmteopslag, 
verbeterde bronsystemen en lage temperatuur afgiftesystemen. Warmtepompen zijn binnen 
enkele jaren dus naar verwachting steeds minder een losse technologie maar een totaaloplos-
sing voor betrouwbare, duurzame warmte- en koudelevering in de woning.

Een tweede categorie innovaties zijn gericht op het verlagen van de totale kosten van warmte-
pompen. Voorbeelden hiervan zijn vernieuwende manieren van productie, installatie en  
exploitatie, en hogere efficiëntie. In de komende tien jaar halveren hierdoor naar verwachting 
de investerings- en onderhoudskosten. 

Een derde trend in warmtepompinnovaties is het gebruik van nieuwe materialen. Zo wordt 
er bijvoorbeeld gewerkt aan milieuvriendelijke koudemiddelen in plaats van de gebruikelijke  
HFKs (fluorkoolwaterstoffen), en nieuwe materialen voor warmteopslag, zoals thermo-
chemische opslag en Phase Change Materials17. In de toekomst zijn natuurlijke koudemidde-
len met een lage Global Warming Potential (GWP) zoals ammoniak en propaan daarom de  
standaard. Ook wordt er onderzoek gedaan naar warmtepompen zonder koudemiddel, zoals 
thermo-akoestische, magnetocalorische en thermo-elastische warmtepompen (TRL 3-5). Het 
duurt echter nog zeker een aantal jaren voor deze technieken klaar voor de markt zijn.

Meer informatie over de toekomst van warmtepompen kunt u vinden in het MMIP 418 en in het 
kennisdossier19 van TKI Urban Energy. In het Klimaatakkoord legt het kabinet een nadrukke-
lijke rol weg voor innovatie (de integrale kennis en innovatieagenda). Deze agenda is vertaald 
naar 13 meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP) die de innovatie richting 
moeten geven naar een CO2-emissievrije en klimaatneutrale wereld in 2050. 

Rik te Raa is als programmamanager warmte en kou
de bij TKI Urban Energy betrokken bij het opstellen 
van het innovatieprogramma (MMIP4) als uitwerking 
van het klimaatakkoord.

Expertvisie - Rik te Raa

De belangrijkste 
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We staan voor de grootste verbouwing van de gebouwde omgeving sinds de wederopbouw.  
We zullen op een duurzame manier onze huizen moeten gaan verwarmen. Het aantal warmte-
pompen in de gebouwde omgeving zal daarom de komende jaren flink toenemen. Liander 
verwacht dat in 2030 5 tot 10% en in 2050 25 tot 45% van huishoudens over een warmtepomp 
zal beschikken. Dit is in 2050 een significant gedeelte van de gebouwde omgeving en daarmee 
is de warmtepomp een belangrijke technologie om naar een duurzame toekomst te komen.

Op dit moment ligt er een goed functionerend gasnetwerk om de huishoudens te voorzien in 
grote piekvraag om hun woningen te verwarmen. Als we gaan verwarmen met warmtepompen 
zal dit impact hebben op het elektriciteitsnet. De eerste stap die zal moeten worden genomen 
is om de isolatieniveaus van huishoudens omhoog te krijgen om de warmtevraag in te perken. 
Dit zorgt ervoor dat de warmtepomp met een lage temperatuurafgiftesysteem de woningen 
kan verwarmen. Daarnaast zorgt dit ervoor dat het piekvermogen wordt beperkt. Niet isoleren 
kan ervoor zorgen dat het piekvermogen 50% hoger is dan bij een geïsoleerde woning.

Het huidige elektriciteitsnet in bestaande wijken is niet voorbereid op de komst van warmte-
pompen. Voor bestaande wijken betekent dit dat er vaak verzwaard zal moeten worden om 
aan de hogere vermogensvraag te kunnen voldoen. Naast warmtepompen zal Liander ook 
voor elektrisch vervoer en zonnepanelen het elektriciteitsnet moeten verzwaren. Hierdoor  
zullen onze investeringen de komende jaren sterk stijgen. 

Een groot vraagstuk voor de netbeheerders is met hoeveel vermogen in een wijk rekening 
gehouden moet worden. Een elektriciteitsnet wordt in een wijk voor de komende 40 jaar aan-
gelegd en dat betekent dat dit elektriciteitsnet ook het vermogen bij extreme kou (-14 °C) aan 
moet kunnen. Hiervoor hebben we een model ontwikkeld om de werking van een warmte-
pomp in een woning te modelleren bij extreme kou. Het resultaat is dat voor geïsoleerde wo-
ningen met een warmtepomp uit moet worden gegaan dat er 2,5 tot 4,5 keer elektrisch vermo-
gen per woning wordt gevraagd dan door aardgas verwarmde woningen. Met deze informatie 
kunnen we ervoor zorgen dat de netten op de juiste manier worden ontworpen.

Dit extra gevraagde vermogen zorgt er dan ook voor dat er vaak netverzwaringen nodig zijn 
in wijken waar warmtepompen komen en dus ook extra ruimte nodig is voor het plaatsen van 
transformatorhuisjes. Om op tijd het juiste vermogen in de wijk aan te kunnen bieden moeten 
we daarom op tijd het elektriciteitsnetwerk hebben aangepast. Het werk van de netbeheerder 
is tijds- en arbeidsintensief; vooruitplannen is noodzakelijk. We helpen gemeenten daarom 
met het maken van de transitievisies warmte zodat we hierin slimme keuzes maken qua timing 
en oplossing. Daarnaast moeten we op zoek gaan naar hoe we de piekvraag kunnen beperken 
vooral op momenten van extreme kou. Dit is een lastige opgave en we staan daarom open 
voor suggesties van installateurs en producenten.

De impact van  
warmtepompen op  
het elektriciteitsnet

Expertvisie - Vincent Dekker

Dekker is Senior Consultant Strategie & Innovatie bij 
Liander en verantwoordelijk voor de ontwerpricht
lijnen voor de elektriciteitsnetten zodat de huidige 
netten toekomstvast worden ontworpen.
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 Wat zijn de grootste uitdagingen voor de warmtepompmarkt?

‘‘Warmtepompleveranciers groeien naar elkaar toe. Er zal een shake-out plaatsvinden, omdat 
er te veel aanbieders zijn. Producten beginnen steeds meer op elkaar te lijken. Dan moet je als 
installateur het onderscheid nog maar eens vinden. Dat zit in de details: betere kwaliteit com-
ponenten, dus een hogere COP, en toegevoegde waarden als ontwerp en service. Ook leeft er 
op dit moment een slecht imago rondom de warmtepomp. Zo zijn er genoeg verhalen over 
geluids- en rendementsproblemen en het niet warm krijgen van de woning. De warmtepomp 
wordt op de verkeerde manier gepresenteerd.’’

 Hoe gaat Monarch deze uitdagingen aan?

‘‘Wij hebben het geluk dat wij de stilste lucht/water warmtepomp verkopen, genaamd bi-block 
van het merk Weishaupt. Deze produceert niet meer dan 35dBA op een meter afstand. Stiller 
zijn ze er niet. Maar alleen stilte is niet voldoende, een warmtepomp moet ook kwaliteit uit-
stralen. Ons product heeft dan ook een hoog rendement van A+++. Dit is een innovatie van 
de laatste drie maanden. Wij hebben de warmtepomp onlangs geïntroduceerd en trokken 
meteen de aandacht van onze concurrenten. Dit zal echter in deze fantastisch commerciële 
markt een tijdelijke voorsprong zijn.’’

 Wat is het belangrijkste in de verkoop van warmtepompen?

‘‘Ik denk dat de begeleiding en ondersteuning van de installateur elementair is. Klanten moe-
ten meer op de service gaan letten. Het gaat niet alleen om het hebben van een goed product, 
maar ook om de ‘kleinigheidjes’. De service en ondersteuning moeten ook goed zijn. Het is 
echter dramatisch gesteld met het algemene kennisniveau.’’

 Wat is uw visie op de warmtepompmarkt?

‘‘Ik geloof niet in een toekomst zonder aardgas. Met de warmtepomp alleen zijn niet altijd de 
juiste temperaturen te behalen. De warmtepomp is op dit moment nog een hype, net zoals 
de elektrische auto. Elektrisch rijden is misschien lokaal schoon, maar waar komt de stroom 
vandaan? Voor de nieuwbouw is de warmtepomp een superoplossing, maar voor de bestaan-
de bouw is dit een hybride warmtepomp of gewoon gas. In Nederland hebben wij het mooiste 
gasnetwerk van de wereld, wij kunnen alleen het gas niet meer uit Groningen halen.’’

“Begeleiding en ondersteuning 
van de installateur is 
elementair”

Interview met de CEO - Rob Harms, Monarch

Na eerst 20 jaar als verkoper wist Rob Harms zich via 
learningonthejob op te werken tot eigenaar van  
Monarch Nederland BV, een positie die hij met passie 
bekleedt.



wasco.nl/projecten

ENERGIETRANSITIE?

LAAT JE ADVISEREN

Onze specialisten kunnen je ondersteunen en adviseren over:
- Maatwerk en gestandaardiseerde energiepakketten;

- Installatieontwerpen voor woningbouw, kleine utiliteit, hotel, werkplaats, recreatie e.d.

- Renovatie van bestaande systemen met energiezuinige oplossingen;

- Nieuwe oplossingen voor gasloos wonen en werken;

- Gecertificeerde berekeningen voor bodemgebonden warmtepompsystemen.

Wasco is dé installatiegroothandel waar je terecht kunt voor 
kennis, advies, training en erkende opleidingen op het gebied van 
duurzame energiesystemen.
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 Wat zijn de grootste uitdagingen voor de warmtepompmarkt?

‘‘De grootste uitdagingen waar wij mee te maken hebben, is het realiseren van investeringen in 
warmtepompen an sich. Voor de nieuwbouwmarkt is dit makkelijker en qua kosten gunstiger 
dan de renovatiemarkt. Zo is het voor de renovatiemarkt wel degelijk een uitdaging om hoge 
watertemperaturen te behalen. Natuurlijk is ook geluid steeds meer een ‘issue’ geworden. Er 
zijn systemen die in de buurt komen van de geluidsnormen. Technisch gezien is het oplosbaar 
als ik bijvoorbeeld kijk naar ons REMKO-product.’’ 

 Hoe gaat STULZ deze uitdagingen aan?

 ‘‘Wij verkopen de REMKO HTS-serie met een van de stilste buitendelen. De compressor zit 
niet in het buitendeel, maar in het binnendeel. Dit brengt niet het geluid het huis in, daar is 
namelijk veel rekening mee gehouden. Het binnendeel produceert niet meer geluid dan een 
cv-ketel. Anderzijds hebben wij ook omkastingen die het geluid reduceren voor daar waar  
genoeg plek is. Als grootste importeur van Mitsubishi Heavy Industries airconditioners 
bieden wij de Q-ton, een warmwatermachine op CO2 waarmee temperaturen van 90 ⁰C  
kunnen worden gehaald. Dit is alleen geschikt voor heet tapwater-bereiding, maar wij  
verwachten de komende jaren dit ook geschikt te maken voor verwarming.’’

 Wat is het belangrijkste in de verkoop van warmtepompen?

‘‘Installateurs moeten gecertificeerd zijn om met warmtepompen te werken. Zij moeten ook 
een servicedienst bieden die kan reageren. Warm water- en verwarmingsvoorziening is im-
mers de kern van een woning. De markt moet worden afgestemd op de producten die er zijn. 
Wij hebben als STULZ de oplossingen op korte termijn beschikbaar, maar het is niet zomaar 
even gedaan. Er zullen verdere technologische ontwikkelingen moeten plaatsvinden.’’

 Wat is uw visie op de warmtepompmarkt? 

‘‘Ik denk dat de warmtepomp cruciaal is voor een toekomst zonder aardgas. Het zal een onder-
deel zijn van meerdere, waaronder elektrische, oplossingen. Waar die elektriciteit vandaan 
komt is een ander verhaal. Een bijkomende uitdaging is dan de overstap van het gasnet naar 
het elektriciteitsnet. Wij moeten een infrastructuur hebben die dit aankan. Een aantal jaren 
geleden werd er geroepen dat het heel snel zou gaan, maar er zijn technologische uitdagingen. 
Niet elke woning is geschikt voor een warmtepomp. Nieuwbouw kunnen we echter geschikt 
maken.’’ 

Interview met de CEO - Carlo Brouwer, STULZ

“Niet meer geluid dan  
een cv-ketel.”

Na meerdere (technische) opleidingen te hebben    
af    gerond en diverse posities in het Verenigd  
Koninkrijk en Duitsland te hebben vervuld is Carlo 
Brouwer sinds 2012 verantwoordelijk voor STULZ 
in de Benelux als 100% dochteronderneming van  
STULZ GmbH in Hamburg.



Samen maken 
wij een duurzamer 
Nederland mogelijk

Ontdek onze totaaloplossingen. 
Bezoek inspiratiecentrumduurzaamheid.nl



Wij hebben iets nieuws, waardoor de keuze voor een  
lucht/water warmtepomp makkelijker en eenvoudiger 

wordt gemaakt. Namelijk: Warmtepomp pakketten.

Wij bieden de pakketten aan in drie ranges:  
de Flex, All-In-One en de Low Noise. 

STULZ introduceert
Warmtepomp pakketten
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