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Info-avond Douve Weien en Caumerveld 
Warmtepomp; moeten we nu van het gas af? 



1 m3 gas is maximaal 10 kWh warmte en kost dus 6 cent per kWh 

1 kWh electriciteit kost 20 cent per kWh 
 

Vaste kosten gasaansluiting =                                             220 Euro/jaar 

Vaste kosten elekriciteitaansluiting =                                300 Euro/ jaar 
 

Koken op gas kost 70 m3 gas =                                            42 Euro/jaar 

Koken op elektriciteit kost 600kWhe =                              120 Euro/jaar 
 

Warm tapwater van combiketel op gas kost 400m3 =     240 Euro/jaar 

Elektrische boiler voor warm tapwater kost 4.000 kWh=   800 Euro/jaar 
 

Ruimteverwarming met gasketel kost 1.600 m3 gas =     960 Euro/jaar 

De warmte maken met elektriciteit kost 14.000 kWh =   2.800 Euro/jaar 

 

In de toekomst stijgt de gasprijs meer dan de prijs van elektriciteit 
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Energiekosten per jaar in Euro's 
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Een warmtepomp kan elektrisch verwarmen met hoger rendement 

dan verwarmen met een elektrisch verwarmingselement doordat 

het warmte onttrekt uit zijn omgeving (bodem, lucht of water). 
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Voor warmtepompen geldt des te hoger de temperatuur van de 

gevraagde warmte, des te lager het rendement van de warmtepomp. 

 

Info-avond Douve Weien en Caumerveld 
Warmtepomp; moeten we nu van het gas af? 

0

2

4

6

8

10

12

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Temperatuurverschil tussen bron en afgifte [K]

C
O

P



Koken lukt niet met een warmtepomp, dus dat blijft traditioneel 

elektrisch (750 kWh/jaar, keramisch of halogeen (530 kwh/jaar) of 

inductie (450 kWh/jaar). 

 

 

Warm tapwater moet minimaal naar 55oC verwarmd worden ter 

voorkoming van legionella (bacterie). Het rendement (COP) van de 

warmtepomp ligt in de praktijk inclusief verlies van het opslagvat tegen 

de 2. Dit betekent halvering van verbruik t.o.v. elektrisch verwarmen. 

 

 

Het grootste verbruik zit in de ruimteverwarming en wordt bij gas 

meestal gegenereerd met radiatoren op 90/70oC (bij -10oC buiten). 

Deze temperatuur is niet met een gangbare warmtepomp te halen.  

We moeten naar lagere temperatuurverwarming. 
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De trend in gebouw- en installatietechniek 

Door goede isolatie (ramen, gevels, daken en vloeren), het 

beperken van de ventilatieverliezen (warmteterugwinning) en de 

goede luchtdichtheid is er nog maar weinig warmte nodig. 

 

Hierdoor kan er via grote oppervlakken met lagere temperaturen 

en stralingswarmte verwarmd worden (vloer- wand en 

plafondverwarming) en met LT-radiatoren en luchtverwarming). 

 

Met LT-verwarming kan efficienter warmte opgewekt worden 

door toepassing van warmtepompen. 
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In bestaande bouw laagtemperatuur verwarming niet altijd mogelijk. 
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In bestaande bouw warmteterugwinning op ventilatie niet altijd 

inpasbaar doordat dubbele luchtkanalen nodig zijn. 
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In bestaande bouw is isoleren soms maar beperkt mogelijk of niet 

wenselijk: bijvoorbeeld bij monumenten. 
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In bestaande bouw is isoleren soms maar beperkt mogelijk of niet 

wenselijk: bijvoorbeeld bij monumenten. 
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Spouwmuur zonder 

isolatie: Rtotal = 0,5 m2K/W 

 

5cm geisoleerde spouw 

Rc= 1,5 costs 16 Euro/m2. 

Reduction 4 Euro/yr m2.  

 

10 cm binnen geisoleerd:   

Rc=3,0. Costs 90 Euro/m2. 

Reduction 6 Euro/yr m2.  

 

10cm buiten geisoleerd:   

Rc=3,0. Costs 130 Euro/m2. 

Reduction 7 Euro/yr m2.  



Begin met isoleren: 

• Isolatiemaatregelen gaan lang mee dus leveren lange tijd een 

besparing. Installaties moeten na 15-20 jaar weer vervangen worden 

• bespaar je op kosten door lager energieverlies 

• Kan de temperatuur in je verwarmingssysteem omlaag 

• Heb je minder leidingverliezen en gezondere lucht 

• Ontstaat er de mogelijkheid om een warmtepomp toe te passen 

• Is er minder vermogen aan warmtepomp nodig, dus goedkoper 

• Kan met een hoger rendement warmte opgewekt worden 

• Daalt daarom ook het elektriciteitverbruik voor verwarming 

• Is minder zwaar elektrisch aansluitvermogen nodig 
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Voorbeeld met woonkamer 20oC bij -10 buitentemperatuur: 

Warmteverlies in Watt via: 

• Ventilatie (75 m3/uur)     1.000W 

• Naar slaapverdieping 15oC (via plafond)           800 W 

• Naar aanliggende ruimtes 15oC (via 25 m2 wanden)    600 W 

• Naar kruipruimte 0oC (via 40m2 ongeisoleerde vloer) 3.000 W 

• Via ramen met enkelglas (8 m2)   1.700 W 

• Via ongeisoleerde spouwmuur   1.500 W 

• Totale verlies compenseren met radiatoren 90/70 = 8.600 W 
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Bij 90/70 moet verwarmd worden met een elektrisch element met 

een COP van 1.  

De radiatoren die met 90/70   8.600 Watt verwarming leveren, 

• Leveren met 70/55    5.500 Watt        COP = 2 

• Leveren met 50/40    2.600 Watt     COP = 3 

• Leveren met 40/30    1.500 Watt     COP = 4 

 

Isoleren en/of ander afgiftesysteem waarmee meer vermogen 

gerealiseerd kan worden. Indicaties: 

• Vloerverwarming maximaal 100 Watt / m2 

• Wandverwarming 200 Watt / m2 

• Vergrote radiatoren eventueel met ventilatoren erop 

• Laag temperatuur luchtverwarming 
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De radiatoren die met 90/70      8.600 Watt verwarming: 

 

• Leveren met 70/55            5.500 Watt        COP = 2 

• Leveren met 50/40            2.600 Watt        COP = 3 

• Leveren met 40/30            1.500 Watt        COP = 4 

 

Er is in de woonkamer minder vermogen nodig door: 

• Spouwmuur-isolatie   1.000 W 

• Dubbel glas       900 W 

• Beperkte vloerisolatie (3cm)  2.000 W 

Of 

• Zwaardere vloerisolatie (10 cm) 2.500 W 

• Triple glas en nieuw kozijn  1.400 W 
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De energievraag kan meer dan halveren en COP kan 3 worden: 

 

• Leveren met 70/55            5.500 Watt        COP = 2 

• Leveren met 50/40            2.600 Watt        COP = 3 

• Leveren met 40/30            1.500 Watt        COP = 4 

 

Er is in de woonkamer minder vermogen nodig door: 

• Spouwmuur-isolatie   1.000 W 

• Dubbel glas       900 W 

• Beperkte vloerisolatie (3cm)  2.000 W 

Of 

• Zwaardere vloerisolatie (10 cm) 2.500 W 

• Triple glas en nieuw kozijn  1.400 W 
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De energievraag kan halveren en de COP kan dan 3 worden 
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De warmtepompboiler. Tapwaterverwarming uit ventilatielucht. 
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De warmtepompboiler. Tapwaterverwarming uit ventilatielucht. 
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