
Rekenen aan ENERGIE in huis 
 

Vormen van energie / brandstof vergelijken 
Stroom: 1 kWh =~   € 0,23 
Aardgas: 1 m³ =~ 10 kWh € 0,60 
Benzine: 1 l =~ 10 kWh € 1,80 
Hout: 1 kg =~   5 kWh 

Jaarverbruik gezin (zie jaarnota woning) 
Stroom: ca. 3.500 kWh   € 770 
Aardgas: ca. 2.000 m³ =~ 20.000 kWh €1200 
Benzine: ca. 1.000 l =~ 10.000 kWh €1800 

Stroom opwekken met eigen zonnepanelen: 
Productie ca. 220 kWh per paneel per jaar 
Na 7-10 jaar is de investering terugverdiend. 

Elektrisch rijden: 
De verbrandingsmotor in een auto heeft een 
rendement van ca. 25%; dus van iedere liter 
brandstof (=~ 10 kWh) gaat 75% als warmte 
verloren. Bij een verbruik van 6 liter per 100 km 
(€10,5) gebruiken we effectief maar 15 kWh! 
Het aandrijfsysteem in een elektrische auto heeft 
een rendement van ca. 90%. Daarom heeft een 
elektrische auto een verbruik van 14-24 kWh per 
100 km (€3,5 - €6) 
 
  



Rekenen aan ENERGIE in huis 
 

Verwarmen met Warmtepomp: 
Boven 0°C buitentemperatuur is de Coëfficiënt of 
Performance (COP): 300-500% 
Ofwel: als je er 1 kWh (groene) stroom instopt, 
komt er 3-5 kWh aan warmte uit. 
Met 3 kWh groene stroom kan dan meer warmte 
worden geproduceerd dan met 1 m³ aardgas. 

Belangrijk: op lage temperatuur verwarmen! 
De COP is sterk afhankelijk van de temperatuur 
van de bron (buitenlucht / bodem) en het 
afgiftesysteem (vloerverwarming, radiator, …). 
A2/W35 is de COP bij 2°C buitenlucht en 35°C 
verwarmingswater. 
W10/W45 is de COP bij 10°C bronwater en 45°C 
verwarmingswater. 
B0/W55 is de COP bij 0°C bodemwisselaar en 
55°C verwarmingswater. 
 
Rendement van de warmtepomp in de praktijk: 
De SCOP (Seasonal COP) geeft de gemiddelde 
efficiëntie over het hele jaar. Die is dus per land 
verschillend, afhankelijk van het klimaat. Als deze 
boven 3,0 (300%) ligt, is het ook financieel 
interessant tegenover aardgas. 


