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Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst. 

De bekendste vorm is een koelkast. 
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Hoe werkt een warmtepomp

4

5°C

energie

5°C20°C

Een warmtepomp verplaatst energie

Achterzijde koelkastBinnenzijde koelkast

Een koelkast verplaatst energie
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Hoe werkt een warmtepomp
Warmtepomp in systeemcontext

Image from: https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/hoe-werkt-een-warmtepomp

Auteur: Birger IJsenbrand
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Hoe werkt een warmtepomp (lucht-water)
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lucht-water WP (vapor-compression refrigeration cycle)

- COP / SCOP

- Rendementsinvloeden

buitenlucht, 

cv-watertemperatuur, 

ventilatorsnelheid, 

vermogen,

geluid,

regeling,

….

dimensionering WP, 

afgiftesysteem,

inregelen,

gebruikersgedrag,

…
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Electra Vs Gas
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Spark spread:

Elektra:

1 kWh Elektra = 22 cent

Gas:

1M3 Groningen gas = 79 cent 

9,7kWh = 79 cent

1 kWh ≈ 8,14 cent

22 cent / 8,14 cent ≈ 2,6

Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/energierekening/

SCOP gekozen op bestaande bouw situatie, is sterk afhankelijk van afgiftesysteem (inregelen, aanvoertemperatuur), type warmtepomp, …..  

SCOP 3,2*

22 / 3,2 = 6,8 cent / kWh th

8,14 / 0,95 = 8,6 cent / kWh th

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/energierekening/
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Van het gas af
Huisinstallatie met warmtepomp in vergelijking met een gasketel
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Warmtepomp Gasketel

Prestatie –en comfort verschillen +
- Kleiner 

warmtevermogen

- Tapwatervat nodig

- Lage temperatuur-

verwarming

- Isolatie erg 

belangrijk

- Soms buffervat 

voor ontdooien

- (Top)koeling 

++
Gas heeft hoge 

energiedichtheid die 

met eenvoudig toestel 

om te zetten is in hoog 

temperatuur levering 

voor centrale 

verwarming en 

warmwaterlevering.

Geluidsverschillen

Duurzaamheidsverschillen

Kostenverschillen

Ruimtegebruik en plaatsingsverschillen

Constante

temp
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Van het gas af
Huisinstallatie met warmtepomp in vergelijking met een gasketel
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Warmtepomp Gasketel

Prestatieverschillen + ++

Geluidsverschillen -
Toepassing van een 

ventilator en een 

compressor geeft 

geluid. Bij juiste 

plaatsing geen 

probleem.

+/-
Ketel maakt ook 

geluid. Binnen vaak 

op vollast  hoorbaar, 

buiten veelal niet.  

Duurzaamheidsverschillen

Kostenverschillen

Ruimtegebruik en plaatsingsverschillen

Limiet

erfgrens

overdag
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Van het gas af
Huisinstallatie met warmtepomp in vergelijking met een gasketel

11 *) Mits met natuurlijk koudemiddel (lage GWP) 

Warmtepomp Gasketel

Prestatieverschillen + ++

Geluidsverschillen - +/-

Duurzaamheidsverschillen ++
Minder uitstoot, 

zeker na inkoop echt 

groene stroom en 

verhogen eigen PV 

consumptie. 

-
Verbranding van 

aardgas en zelfs

groen gas brengt 

extra broeikasgas in 

de atmosfeer

Kostenverschillen

Ruimtegebruik en plaatsingsverschillen



Intern | TT/SNL | 2021

© Bosch Thermotechniek B.V. 2021. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Extern

Van het gas af
Huisinstallatie met warmtepomp in vergelijking met een gasketel
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Warmtepomp Gasketel

Prestatieverschillen + ++

Geluidsverschillen - +/-

Duurzaamheidsverschillen ++ -

Kostenverschillen +
Hoge initiële 

investering in WP en 

afgiftesysteem bij 

bestaande bouw. 

Daarna indien goed 

geïnstalleerd en 

gedimensioneerd 

een lagere 

energierekening

++
Relatief geringe 

investering in ketel 

en radiatoren. 

Maandelijkse kosten 

beperkt. Komende 

jaren omhoog.

Ruimtegebruik en plaatsingsverschillen
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Van het gas af
Huisinstallatie met warmtepomp in vergelijking met een gasketel
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Warmtepomp Gasketel

Prestatieverschillen + ++

Geluidsverschillen - +/-

Duurzaamheidsverschillen ++ -

Kostenverschillen + ++

Ruimtegebruik en plaatsingsverschillen -
Meer ruimte nodig: 

Boiler binnen en 

buitenunit 

++
Alles in 1 ketel,

combiketel zorgt 

voor verwarming en 

warm water met 1 

compacte unit aan 

wand



Intern | TT/SNL | 2021

© Bosch Thermotechniek B.V. 2021. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Extern14

RES en Warmtevisie op gemeentelijk niveau

Met aardgas hebben we het erg luxe gehad. 

We hebben echter niet meer altijd de keuze om gas te gebruiken. 

- Nieuwbouw: Geen gasaansluiting meer mogelijk

- Bestaande bouw: Overstappen naar een alternatief uiterlijk in 2050. 

Van het gas af
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Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker
Trends

15

Nieuwe koudemiddelen

R290 / Co2 / …

Hogere aanvoer

temperaturen

Stiller

Op het dak

koelen

Kleinere warmte buffer

Garantie op performance

Type-D ventilatie

Real-time sturen.
(Op basis van EPEX prijs.)

Remote Monitoring

Waterbronnen (combinaties van)

Meer prefab /

Energie modules

Design

Ontzorgen door ESCO’s

Slimmere regeling (MPC)

Waterzijdig inregelen

Krapte in installateurs

Sterke groei WP markt
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(micro) turbocompressor

Andere technieken:

- Akoestische WP

- Magnetocalorische WP

- Elastrocaloric WP

Optimized Inverters 
(price, heat and sound)

Energy Storage

(H)EMS

Pay per heat

Personal thermal comfort

Low charge HP
e.g. 150gr propaan

Compacter units
Douche WTW, Circulatie

Douche, ..

Warmtebuffer

PCM

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker
Toekomst 

Isolatie

Acoustic materials
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Moet je er blij mee zijn of niet. 
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Ja, mits …..
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Waar moet ik op letten bij het kopen van een warmtepomp
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- Isoleer eerst en indien mogelijk LT verwarming.

- Wat is je doel?

- Geen gas meer? of zo veel mogelijk besparen op gas?

- Kies goede installateur

- Dimensionering system

- Afgiftesysteem (inclusief inregelen) 

- Isolatie van de woning (warmteverliesberekening)

- Onderbouwing welk system voor jou

- Let op geluid, vermogen en SCOP bij zelfde temperatuur (appels met appels vergelijken) 

- Bereken ROI of % gasbesparing tov verschillende opties.
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Electra Vs Gas

22
Bron https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/np-nefit/Documenten/Product%20documentatie/Warmtepompen/47200011150_besparingsdiagrammen_A4_lg.pdf
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Een Bron?
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