


Programma

- Energie coöperatie Wijdemeren jaarplan 2022

- Hybride warmtepomp als tussenstap

- Wat is een warmtepomp

- Geschikt voor mijn huis

- Voordelen & aandachtspunten

- Vragen

Pauze

- Uitvoeringen & feiten

- Kosten & opbrengsten

- Subsidie & financiering

- Vragen

- Plannen Energie Coöperatie



door, voor en met bewoners

Jaarplan 

2022 



Het energievraagstuk

Wat gebeurt er? 

• Klimaatverandering – hogere temperaturen –

stijging zeespiegel

• Extremere weersomstandigheden

• Uitstoot broeikasgassen – verbruik fossiele 

brandstoffen

• Uitputting van de aarde

Wat kunnen we doen? 

• Focus op CO2 reductie - CO2 uitstoot verminderen

• Verminderen energiegebruik

• Verduurzamen van de eigen woning

• Lokale duurzame opwek 

• Zoeken naar duurzame warmteoplossingen

• Samen zorgdragen voor duurzame buurtverkenning
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Klimaatbewustzijn

Bewustzijn opbouwen
Bewust worden van de gevolgen van klimaatverandering, de mogelijke maatregelen voor de 

eigen omgeving en de vanzelfsprekendheid om daar lokaal met elkaar in te investeren en 

verantwoordelijkheid voor te nemen. 

Informeren van bewoners en bereikbaarheid
Informeren via website en websites per dorp en per project. Nieuwsbrief, weekblad, sociale 

media. Dagelijks bereikbaarheid via telefoon, email en website. 

Energie-educatie 
De basisscholen krijgen van de energiecoaches tentoonstellingslessen en juniorenergiecoach 

opdrachten. Daarnaast bouwen de kinderen aan een Dorp van de Toekomst.

Duurzame Dorpen in Actie 2022
Een initiatieventafel waar initiatieven samen met anderen worden verdiept en verder 

geholpen. En vraag aan bewoners met een duurzame woning om hun huis open te stellen.
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Energieopwekking
Drie gebiedsregisseurs en coördinator opwekking
Gebiedsgericht werken aan energieopwekking. Zonnepanelen op alle daken boven 250 m2. 

Gratis dak scan en projectverkenning. Netwerkbijeenkomsten met dakeigenaren. 

Projecten energieopwekking
Projectleiders voor SCE en SDE projecten of andere financieringsmogelijkheden. 

Energieopwekking met energieopslag en eventueel kleine windmolens en windturbines. 

20% energie-inkoop gemeente
20% van de energie-inkoop van de gemeente gaat via de energiecoöperatie en wordt geleverd 

door om|nieuwe energie (coöperatieve energieleverancier) waar we als energiecoöperatie lid 

van zijn. Streven is over twee jaar 100% van de energieinkoop gemeente. 

lokaal 100% groene energie
Wij leveren onze energie van de coöperatieve energieopwekking aan om|nieuwe energie en 

nodigen bewoners uit om samen te investeren in 100% lokale groene energie. Lokaal 

eigenaarschap van onze energieleverantie.



Buurtwarmte
Vier verkenningsbuurten
In de transitievisie warmte van de gemeente Wijdemeren (najaar 2021) zijn vier 

verkenningsbuurten benoemd, te weten: Blijkpolder Nederhorst den Berg, Ankeveen Kern, 

Kortenhoef Noord, Nieuw-Loosdrecht Noord.  Onderzoeken duurzame alternatieven aardgas.

Vier buurtverkenners
Buurtverkenners leggen contacten met en tussen bewoners, mobiliseren betrokkenheid en 

kennis en organiseren buurtavonden over de warmteoplossingen en de wensen van de buurt. 

Onderzoek aquathermie als warmtebron
Aquathermie van  oppervlaktewater, zoals de Spiegelplas, de Loosdrechtse plassen en de ’s-

Gravelandsevaart, aquathermie van afvalwater, zoals de rioolwaterzuivering in de Horstermeer 

en aquathermie van drinkwater, zoals het drinkwaterveld langs de Rading in Loosdrecht

Lopende initiatieven
• Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie (met subsidieaanvragen)

• Warmtewerkgroep Kortenhoef (Noord)

• Buurtenergieprogramma Bomenbuurt Loosdrecht 



Bewonersorganisatie voor energievraagstukken
Door, voor en met bewoners 
Verantwoordelijkheid nemen voor het leggen van bewonersrelaties en het werken 

vanuit de lokale samenleving aan de energietransitie (bewoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, gemeente)

Werken vanuit de dorpskernen
Teams voor energieopwekking, energiebesparing en buurtwarmte per dorp

Onafhankelijke professionele maatschappelijke organisatie
Samen met de gemeente die verantwoordelijk is voor de opgave, maar wel 

vanuit een onafhankelijke positie werken aan vraagstukken en opdrachten 

energietransitie 

Vrijwillige en betaalde lokale deskundigheid 
De coöperatie als platform en infrastructuur om lokaal vragen, opdrachten, 

initiatieven, beschikbaarheid en kennis bij elkaar en verder te brengen.



Hybride warmtepomp

Als tussenstap naar minder gasverbruik

Door Pieter Knijff



Hybride warmtepomp als tussenstap?

- Veel huizen niet goed geïsoleerd voor volledige laag temperatuur 

verwarming. Hybride warmtepomp kan dit i.c.m. cv-ketel wel.

- Tijdelijk alternatief voor een eventueel warmtenet, of “groengas” 

(bijv. Waterstof) -> mogelijkheid tot overstappen.

- Korte terugverdientijd i.v.m. huidige hoge energieprijzen en 

interessante subsidies (30%).



Wat is een warmtepomp?

Wie heeft er al een warmtepomp in huis?

de koelkast!



Wat is een warmtepomp?

Een apparaat dat duurzame warmte-energie

uit bodem, water of lucht 

naar een hoger en bruikbare temperatuur brengt

d.m.v. elektriciteit.



Type warmtepomp - 1

• water/water warmtepomp



Type warmtepomp - 2

• lucht/lucht warmtepomp



Type warmtepomp - 3

• lucht/water warmtepomp



Wat is een hybride warmtepomp?

- Hybride warmtepomp is een warmtepomp die samenwerkt met je cv-

ketel

- Hybride warmtepomp zorgt voor overgrote deel van het jaar voor 

verwarming in huis (i.v.m. steeds minder ijsdagen) 

- Cv-ketel springt bij als het buiten heel koud is

- Cv-ketel zorgt voor het warme tapwater in badkamer en keuken

- Sommige hybride warmtepompen kunnen ook voor warm tapwater 

zorgen d.m.v. koppeling aan een (zonne)boiler.



Wat is een hybride warmtepomp?



Zo ziet dat eruit in de cv-ruimte



Of met een optionele boiler



Plaatsing buitenunit



Plaatsing buitenunit

- Buitenunit maakt geluid als warmtepomp aan staat (vooral in winter).

- Plaats op plek zodat buren en jij geen last hebben.

- Minimaal 0,5m. van erfgrens met buren (advies 3 á 4 mtr). 

- Buitenunit mag max. 40dB geluid veroorzaken bij buren. 

- Maximale lengte leiding binnen- naar buitenunit = +/- 20m. 

- Extra geluiddempende kap kost ± €1.000,-

- Enkele buitenunits hebben “stille nachtstand” voor minder geluid in nacht.



Geschikt voor mijn huis?

Richtlijnen:

➢ Je huis redelijk tot goed geïsoleerd is, met minimaal: 

1. vloer- of bodem isolatie

2. spouwmuur isolatie

3. dak isolatie 

4. dubbel glas op min. benedenverdieping

5. (Test: cv-ketel op 50o is comfortabel)

➢ Je cv-ketel <10 jaar oud is óf vervangen moet worden

➢ Er niet op korte termijn (<5 jaar) een warmtenet komt in jouw wijk

➢ Je al (veel) zonnepanelen hebt: extra voordeel



Voordelen hybride warmtepomp

- Bespaar direct op je energierekening

- Minder gasverbruik, tot wel 70% of meer

- CO2 reductie van 25% of meer

- Goede investering en nu met 30% subsidie

- Door hoge gasprijzen nu snellere terugverdientijd (gem. tussen 4-10 jaar)

- Basis isolatie is voldoende (meer is beter)

- Gemiddelde levensduur tussen de 15-20 jaar 

- Energielabel op je huis verbetert, waardoor waarde huis stijgt

- Naast verwarmen ook koelen (alleen bij vloerverwarming) 

- Optioneel ook warm tapwater d.m.v. (zonne)boiler



Aandachtspunten hybride warmtepomp

- Als je nu al weinig gas verbruikt (<750m3 p/j) is terugverdientijd langer

- Je bent niet 100% van het gas af

- Tussenoplossing (voor langere termijn)

- Je huis moet redelijk zijn geïsoleerd

- Logische plaats voor buitenunit?

- Extra ruimte naast cv-ketel?

- Extra onderhoudscontract naast cv-ketel nodig
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PAUZE
met energiecoach gesprekjes

20 minuten



Uitvoeringen hybride warmtepomp
1. Monoblock waar geen buitenunit meer nodig is (ingebouwd, alleen dak uitgang)

1 2 3 4

3. Monoblock die met ventilatiewarmte werkt uit woning (balansventilatie)
2. Monoblock waar buitenunit en warmtepomp in 1 zitten

4. CV-ketel met ingebouwde warmtepomp (nieuwe Standaard?)



Voorbeeld Hybride warmtepomp
- Voorbeeld: Itho Daalderop “Vincent”

- Ontworpen voor Nederlandse (rijtjes)huizen.

- Leverbaar vanaf 2023



Feiten hybride warmtepomp
COP: Coëfficiënt Of Performance 

➢ Prestatie-coëfficiënt om rendement warmtepomp uit te drukken. 

➢ Verhouding van geleverde energie (warmte) en gebruikte energie (elektriciteit). 

VB: COP 4 zal een warmtepomp per verbruikte 1 kW 

elektriciteit 4 kW warmte afgeven.



Voorbeeld COP waarde

Remeha Elga Ace 4 kW COP vs aanvoer & afgifte temperatuur



Rendement en het weer
Rendement warmtepomp afhankelijk van buitentemperatuur. 

Hoe kouder, hoe minder efficiënt deze werkt. 

Aantal echt koude dagen/nachten steeds kleiner (gem 5 dagen/jr).

5 dagen = 1,4% van het jaar bijstoken 

-> Warmtepomp werkt dan tot 98,6% van de tijd voor verwarming (theoretisch).  



Ervaring van een bewoner



Instelling hybride warmtepomp

Veel hybride warmtepompen hebben omschakelmomenten, die je zelf kunt 

instellen of door de installateur (afhankelijk van merk en type).

Drie omschakelwaarden:

1. Energiekosten: input voor prijs van gas en elektriciteit

2. Primaire energie: berekende COP en ingevoerde rendement cv-ketel

3. CO2-uitstoot: kilogram CO2-uitstoot per kWh warmte



Kosten en opbrengsten

Voorbeeld mijn eigen huis met de Remeha Elga Ace 4kW



Kosten en opbrengsten



Voorbeeld offerte



Rekening houden met
Extra kosten

- Extra aansluitmateriaal, zoals muurbeugels, vuilafscheider, etc.

- Eventueel kap over buitenunit voor geluidsreductie of esthetisch 

- Nieuwe thermostaat in woonkamer

- Plaatsen extra stroomvoorziening waar hybride warmtepomp komt

- Waterzijdig inregelen radiotoren

Levertijd

- 3 tot 6 maanden zijn geen uitzondering

Onderhoud

- Hybride warmtepomp is onderhoudsarm, d.w.z. ongeveer 1x per 2 jaar 

onderhoud. 

- Kosten tussen € 80 en € 120 per jaar. 



Waterzijdig inregelen installatie
• Radiatoren en vloerverwarming zo ingeregeld, voor gelijkmatige afgifte van 

warmte. 

• Maart 2020: installatie verplicht waterzijdig inregelen bij vervanging van 

verwarmingssysteem. 

• Meer comfort en een extra besparing tot wel 20%! 

• Veel installateurs doen het niet of bieden niet aan! 

• Kosten gem. € 400 per woning. 



Zelf waterzijdig inregelen installatie

Wie handig is kan het zelf doen:

- Radiatoren moeten geschikt zijn (voetventiel)

- Gemiddeld 1 dag werk

- Leen kit op aanvraag via ons verkrijgbaar. 



Financiering hybride warmtepomp
Subsidie:

• Hybride warmtepompen komen in aanmerking voor subsidie van ±30%. 

• Zelf subsidie aanvragen via www.rvo.nl. 

• Subsidie ontvang je na installatie (dus eerst zelf bedrag betalen). 

• De subsidie 2022: € 228 miljoen en op=op.

• Tip: Bij installatie HWP krijg je ook subsidie voor 1 extra isolatie maatregel! 

Als voorbeeld de net besproken Remeha Ace 4KW, krijgt € 2.400 terug. 

http://www.rvo.nl/


Financiering hybride warmtepomp
Hypotheek: 

Bij aankoop bestaande woning: bij veel hypotheekverstrekkers optie om deel extra 

te financieren voor verduurzaming, bijv. een hybride warmtepomp.

Energiebespaarlening: 

Hybride warmtepomp kan hiermee gefinancierd worden mits deze ook 

hoofdzakelijk voor warm tapwater wordt gebruik ((zonne)boiler). 

- Gunstige vaste rente tarieven van 1,50% tot 1,90% en looptijd van 7 tot 20 jaar!

- Vergoedingsvrij vervroegd aflossen mogelijk.    

Verzilverlening via gemeente Wijdemeren:

Bedoeld voor ouderen die aanpassingen willen in hun huis, maar niet in aanmerking 

komen voor een energiebespaarlening. 

- Gebruiken overwaarde van hun huis en betalen geen rente of aflossing



Iets voor mij…?

• Is mijn huis redelijk tot goed geïsoleerd?

• Leeftijd huidige cv-ketel? 

• Mijn financiën, leningen/hypotheek?

• Wat is mijn huidig verbruik en te verwachten terugverdien tijd?

• Wil ik ook warm tapwater via de hybride warmtepomp?

• Wat kan ik nu al doen, om mijn gasverbruik al omlaag te brengen?

• Hoe staat het met de plannen bij de gemeente voor een warmtenet?

• Hoe zijn mijn ervaringen met leveranciers?

• Wat…. kan de  Energie Coöperatie voor mij doen?

• Check: www.milieucentraal.nl

http://www.milieucentraal.nl/


Plannen Energie Coöperatie?

• Onderzoek en ontwikkelingen

• Scholing energiecoaches

• Opbouwen samenwerking met 

lokale installateurs, leveranciers 

en EP adviseurs.

• Opzet voor collectieve inkoop?

• Implementeren 

➢ Informatie avonden

➢ Coach kijkt naar alle mogelijkheden in 

huis

➢ Samenwerking met lokale installateurs 

Leveranciers en EP adviseurs.

➢ Uitvoering collectieve inkoop

➢ Monitoring praktijkervaring

Voorbereiding ECW Stappen met bewoners



Vragen?



Bedankt voor uw aandacht


