
WARMTEPOMPEN : een alternatief voor de cv-ketel 

Denkelijk verwarmt u uw huis met een cv-installatie. Net als miljoenen andere Nederlanders. 

Maar onderhand staan er al meer dan 160.000 warmtepompen op vaderlandse zolders. In 

Nederland zijn dat vooral hybride lucht-/waterwarmtepompen.  Hiermee kunt u tot 90% van 

het gasverbruik besparen. Het is een combinatie van een warmtepomp met een HR-ketel, 

De pomp haalt via een warmtewisselaar met ventilator warmte uit de buitenlucht. De 

warmtepomp werkt als een omgekeerde koelkast. Hier wordt warmte uit de koelkast gehaald 

en achter de koelkast via een zwarte spiraal aan de omgeving afgegeven.  Zodra de 

installatie warmte heeft gewonnen, wordt die afgegeven aan een vloeistof. Deze vloeistof 

wordt aan de kook gebracht en verdampt dan. Een compressor verhoogt de druk en de 

temperatuur van de damp stijgt. En die hete damp brengt op zijn beurt de verwarming van de 

woning op temperatuur. Dan koelt de damp weer af. Via een expansieventiel worden de druk 

en de temperatuur lager. En dan begint alles opnieuw. Zo kun je tot wel 90 procent op je 

gasverbruik besparen. De cv-ketel blijft en springt alleen aan als het buiten erg koud is. Een 

nadeel is het geluid van deze pomp: vergelijkbaar met het geluid van een koelkast. Een 

voordeel is de subsidie van 1000 tot 2300 euro bij een prijs van 4000 tot 5000 euro inclusief 

installatie en btw. Het is van groot belang een deskundig installateur in te schakelen. 

 

 

 

Maar je kunt ook kiezen voor een zelfstandige warmtepomp. Het principe blijft gelijk aan de 

vorige, maar deze pomp haalt alle benodigde warmte uit de buitenlucht. Nu is er eigenlijk 

geen gasaansluiting meer nodig, hooguit om eten te koken.. Deze pomp verwarmt het 

tapwater in een groot voorraadvat. Dat is een vat van wel 200 liter. Geen kleintje dus, maar 

dit vat levert warm water voor de badkamer en de andere kranen. De totale kosten varieren 

tussen de 5.000 en 15.000 euro, Dat is afhankelijk van de grootte van het huis. De subsidie 



zit tussen de 2.000 en 2.800 euro. Overigens geldt bij alle warmtepompen dat het huis eerst 

goed geisoleerd moet worden. 

 

Helemaal bijzonder is de bodemwarmtepomp. Dan hebt u wel een tuin nodig en die tuin gaat 

deels op de schop. Voor deze installatie worden gaten van 70 tot 150 meter diep geboord. 

De warmte wordt uit de bodem gehaald. De temperatuur hiervan blijft constant rond de 12 

graden. Nu is er eigenlijk geen gasaansluiting meer nodig. Weer blijft het principe in feite 

gelijk: met de warmte uit het grondwater zorgt de warmtepomp voor de verwarming en warm 

water uit de kraan. Deze installatie kost tussen de 10.000 en 25.000 euro met een subsidie  

tot 2.800. En ook hier is een deskundig installateur van groot belang. Een nadeel is wel dat 

het stroomverbruik stijgt. Daar staat tegenover dat een deel elektriciteit nu meer dan vier 

delen warmte oplevert. En een besparing op het gas en de netwerkkosten . Dan loont de 

investering bij goede isolatie al snel. 

(bewerkt uit artikel Vereniging Eigen Huis) 

 

 

 


