
BUURTBIJEENKOMST 

DATUM 

Info-avond 

Warmtepomp 



  Programma 

• 19:30 uur inleiding en relevantie v.d. warmtepomp 

• 19:50 De warmtepomp in de praktijk 

• 20:15 Pauze 

• 20:30 Verduurzaming van de woning 

• 21:00 Verwarmen met infra-rood 

• 21.15  Gelegenheid tot vragen 

• 21.30 Gelegenheid tot gesprekken met   

  bedrijven en buurtteam 



  Werkgroep  
groene Wijk Duurzaam 

• Wie zijn wij? 

• Wat willen we? Onze Ambities 

• Wat doen we?  

• Voorlichting en communicatie 

• Geplande Activiteiten 

• Concepten duurzame energie 

• Waarom een warmtepomp? 

• energieverbruik eigen woning 

 



Historie 

• 2013 ontstaat werkgroep De Groene Wijk Duurzaam op 

initiatief van de gemeente Heerlen en de wijkraad Douve 

Weien / Caumerveld. 

• Collectieve aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. 

• 2014 Na positieve respons op het project zonnepanelen 

worden verdere mogelijkheden tot verduurzaming opgepakt.  

• 2015/2016 Het project isolatie. Met een drietal 

bijeenkomsten voorlichting over isolatie van woningen 

• 2017 een bijeenkomst met als thema mobiliteit (elektrische 

auto’s en e-car sharing) 



Actieve Leden v.d. Werkgroep 

• Frans Pommé 

• Jean Weijers 

• Noud Schneider 

• Enrico van der Lubben 

• Jos Simons 

• Hasso Gien 

• Geert-Loys Jacobs 

• En graag nog nieuwe leden! 



• Voorlichter: onderzoek naar mogelijkheden van 

verduurzaming, technisch / financieel advies; 

presentaties voor voorlichting en motivatie. 

• Bemiddelaar: onderzoeken, kiezen en bemiddelen bij / 

aanbieden van energiebesparende producten / diensten 

en bij (gezamenlijke) inkoop van energie / producten / 

diensten.  

• Energiebedrijf: opzetten lokaal energiebedrijf voor 

bevorderen van duurzame energie (wind, zon, …..),    

en met / voor leden duurzame initiatieven uitvoeren en 

ondersteunen. 

Wat willen we?  Onze Ambities 



• Organiseren van Informatieavonden / Informatie op 

internet (groenewijkduurzaam.com) 

• Samenwerking met Dag van de Duurzaamheid 

Heerlerbaan 

• Samenwerking met Buurkracht voor thema’s m.b.t. 

energie: onder onze regie maken we gebruik van de 

mogelijkheden die Buurkracht ons biedt  

• Aanwezigheid bij lokale activiteiten zoals Pleinfeest, … 

Voorlichting en communicatie 



• Informatieavond over Energieopslag (2019) 

• Opzetten van een Duurzaamheid coöperatie. Hier 

kunnen o.a. initiatieven voor lokale energieproductie en 

–opslag worden ondergebracht. 

• Aanwezigheid bij lokale activiteiten zoals Pleinfeest, 

Dag van de Duurzaamheid, … 

• Uitlenen van energiemeters (stroom) 

• En een hele lijst potentiële activiteiten ligt klaar …. 

Geplande Activiteiten 



Doel Duurzaamheid Coöperatie.  

• Mogelijkheid voor bewoners van de wijk om aan een 

duurzaam project deel te nemen. 

• Besparing voor de deelnemers door lokale 

energieproductie en –opslag. 

• Mogelijk door belastingvoordeel en/of terugbetaling 

• Aan de invulling wordt nu gewerkt 

• Binnenkort komen we met details en concrete 

projecten. 

Duurzaamheid Coöperatie 



• Plaatsing van zonnepanelen op “vrije ruimtes” zoals 

flats, scouting Bekkerveld, langs snelweg, … 

• Warmtepompen: centrale inkoop en installatie, verkoop 

warmte, … 

• Lokale bodemenergie: grasvlaktes, in tuinen; 

samenwerking met mijnwater 

• Energieopslag (accu) in bijv. Anna Kerk, container, … 

• Zonneboiler in combinatie met zonnepanelen 

• Car-sharing in het kader van transitie naar elektrisch 

rijden 

 

Concepten duurzame energie 



Hoe werkt een warmtepomp en 

wat kunnen we er mee? 

• Huis verwarmen 

• Warm water maken 

• Huis / Auto koelen 

• Koelkast / diepvries 

 

En dit alles met behulp van (groene) stroom 

i.p.v. gas of andere fossiele brandstoffen. 



• Warmte-/lichtstraling 

• Convectiewarmte 

• Regeneratieve vaste 

brandstof 

 

Hoe verwarmden we tot nu toe? 



• Warmtestraling 

• Convectiewarmte 

• fossiele vaste /vloeibare / 

gasvormige brandstof 

 

Hoe verwarmden we tot nu toe? 



• Steeds betere 

warmteoverdracht 

• Steeds lagere 

watertemperatuur 

nodig 

 

Hoe verwarmen we de ruimte? 



Hoe benutten we de brandstof 

nu? 

• We verbranden aardgas 

om het water van de 

verwarming op ca. 80 

graad Celsius te 

verwarmen: 

 • En met dit water van 80°C 

verwarmen we de lucht in 

huis tot ca. 18-22°C 

(Badkamer 24 °C). 

 



Wat hebben we (thuis) nodig? 

• Verwarming van de ruimtes van 18 – 26°C  

• Sanitair warm water boven 60°C 

(legionella) 

• En dit op het juiste tijdstip 

 

Daarvoor is helemaal geen verbranding op 

hoge temperatuur nodig. 

 

 



Wat is dan een Warmtepomp? 

• De warmtepomp brengt warmte-energie 

van een lager temperatuurniveau naar een 

hoger temperatuurniveau. 

 



Simpele vergelijking I. 

• De warmtepomp 

brengt warmte-

energie van een 

lager 

temperatuurniveau 

naar een hoger 

temperatuurniveau. 

 



Simpele vergelijking II. 

Temperatuur 

kamer 

 

buiten 

 

verwarming 

 



Temperatuur 

kamer 

 

Kouder buiten 

 

verwarming 

 

Simpele vergelijking III. 



Soorten warmtepompen. 

• Simpel uitgelegd bestaat het warmtepomp 

systeem uit de volgende onderdelen: 

•     Bron 

•     Warmtepomp 

•     Afgiftesysteem 

 



Soorten warmtepompen. 

•     Lucht/lucht warmtepomp 

•     Lucht/water warmtepomp 

•     Water/water warmtepomp 

•     Bodem/water warmtepomp 

•     Hybride warmtepomp 

 



Energielabelatlas.nl 

Kunnen we de warmtepomp 

overal inzetten? 



Isolatie eigen woning huidige 

situatie 

Gem. energie gebruik per jaar: 

• Elektra: 3000 kWh circa € 650,-   

• Gas: 2000 m3 = 70 GJ circa € 1300,- 

 

Totale  

energievraag 

Duurzame energie ? 

Fossiele energie 

• Hoog energiegebruik (kosten) 

• Matig tot onvoldoende comfort 

• Niet duurzaam 



Inzicht in je energierekening 



Inzicht in je energieverbruik 



Doel (Palet):  

Parkstad 2040 Energie neutraal 

Hoe gaan we dit bereiken? 

 

• Lager energiegebruik (lagere kosten) 

• Meer comfort 

• Duurzaam (CO2 reductie) 

Fossiele energie 

Totale  

energievraag Fossiele energie 

Duurzame energie 



Zo kunnen we dat bereiken! 

• Grondig verbouwd 

• Lager energieverbruik 

(kostenbesparing) 

• Financiering verbouwing 

• Comfortabel 

• Duurzaam 

Totale energievraag 100% Duurzame energie 

• Zonneboiler (warmte) 

• Zonnepanelen (elektriciteit) 

• Warmtepomp 

• Maximaal isoleren  

• Energiezuinige installatie 

• Niet meer ventileren dan nodig 

• Warmteterugwinning uit 

ventilatie en douchewater 

• Energiezuinige apparaten en 

verlichting 

• Zuinig gedrag 



  Programma 

• 19:30 uur inleiding en relevantie v.d. warmtepomp 

• 19:50 De warmtepomp in de praktijk 

• 20:15 Pauze 

• 20:30 Verduurzaming van de woning 

• 21:00 Verwarmen met infra-rood 

• 21.15  Gelegenheid tot vragen 

• 21.30 Gelegenheid tot gesprekken met   

  bedrijven en buurtteam 


