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Brandende  
vragen

CV-KETELS EN WARMTEPOMPEN

NIEUWE KETEL OF EEN WARMTEPOMP?
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TEKST PETER VAN DER WILT

‘Nederland gaat van het aardgas af’: we horen 
het steeds vaker. Moet je nog prima werkende 
cv-ketel nu zo snel mogelijk het huis uit? Nee, 
dat hoeft zeker niet, maar het kan wel, want de 
alternatieven worden steeds beter. 

Diederik Samsom, onderhandelingsleider 
voor de Gebouwde Omgeving binnen 
het Klimaatakkoord, zei het deze zomer 
al: ‘ga nou niet meteen je cv-ketel van 
de muur trekken’. Een groot deel van de 
verbouwingsoperatie die eraan komt, 
zal namelijk wijk voor wijk in de loop van 
meerdere decennia z’n beslag krijgen. 
Maar er zijn nu al veel vragen bij consu-
menten; we beantwoorden er negen.

1 Voorlopig hoef ik dus 
 eigenlijk niets te doen of  

te veranderen?
Dat klopt. We kunnen toch niet alle-
maal tegelijk ons huis laten verbouwen 
of nieuwe verwarmingstoestellen laten 
installeren. Daar zijn niet eens genoeg 
installateurs en aannemers voor. Dus 
bekijk vooral onze test van reguliere HR-
cv- ketels op pagina 54. Daar staat ook 
een tip voor als de cv-ketel onverwacht 
de geest geeft. 
Bedenk wel: wie alvast wat minder in-
grijpende maatregelen neemt, helpt niet 
alleen mee aan de overgang naar een 
duurzame energievoorziening, maar be-
spaart ook direct op z’n energierekening. 
Dus ook als je op gas blijft stoken kun je 
met bijvoorbeeld kierdichting, isolatie, 
zonnepanelen en/of een zonneboiler op 
het dak het milieu en je portemonnee een 
plezier doen. 

2 Wat is de beste timing als ik 
al wel mijn verwarmings-

toestel wil verduurzamen? 
Vraag eerst aan de gemeente of er al 
concrete plannen zijn om je wijk in z’n ge-
heel van het aardgas af te halen, en wat 
het beoogde alternatief is. Bijvoorbeeld 
een warmtenet. Komt dat er niet, of 
pas na 2030, dan zou je het in één keer 

 Hybride warmte
pompen zijn het 
interessantst  
voor huizen met 
energie label C of D

zit. De ketel slaat veel minder aan, en 
dus gebruik je veel minder gas. Maar de 
ventilator en pomp van de warmtepomp 
zorgen voor een hoger stroomverbruik. 
Om dat laatste te compenseren, is het 
slim om zonnepanelen op het dak te 
leggen. Mits je dak nog goed is, hangt 
de installatie daarvan niet samen met 
andere maatregelen, dus een grote 
 verbouwing is niet nodig. 

4 Heb je bij een hybride 
warmtepomp geen 

vloerverwarming nodig?
Al wordt vaak anders beweerd, het  
antwoord is ‘nee’. Het klopt dat de 
 warmtepomp efficiënter werkt bij een 
lagere temperatuur van de radiatoren,  
en bij vloerverwarming is die zeer laag 
(30 graden). Maar veel oudere huizen,  
die pas later geïsoleerd zijn, hebben  
daardoor ‘oversized’ radiatoren: die 
 houden de woning ook prima warm als 
ze niet loeiheet zijn. Doe deze check:  
lukt het meestal om je huis warm 
genoeg te krijgen met de maximale 
aanvoer temperatuur van de cv-ketel op 
50 gra  den? Dan is het huis nu al geschikt 
voor een hybride warmte pomp. Die aan-
voertemperatuur kun je zelf instellen op 
het display van de cv- ketel. Of vraag de 
onderhoudsmonteur het te doen. Krijg 
je het bij deze check in de herfst al niet 
goed warm? Laat dan eerst de woning 
beter isoleren voor je een (hybride) 
warmtepomp aanschaft. En komt de ene 
kamer wel goed op temperatuur, maar 
de andere niet? Vraag een installateur 
om je cv-systeem ‘waterzijdig in te 
regelen’. Dan stroomt door elke radiator 
precies genoeg warm water voor de 
ruimte waarin hij hangt.  >>

groots kunnen aanpakken. Het beste op 
een ‘natuurlijk moment’: als er toch al een 
flinke verbouwing gaat plaatsvinden. Om 
op een volledig elektrische warmtepomp 
over te gaan zijn er vaak (veel) meer 
ingrepen in de woning nodig dan alleen 
de ketel vervangen door een warmte-
pomp. Die ingrepen kun je beter zo veel 
mogelijk combineren: dat is voordeliger, 
je zit minder vaak in de rommel, en de 
kans is groter dat alles goed op elkaar 
aansluit. Bovendien, een goed geïsoleerd 
huis kan toe met een veel kleinere – en 
dus goedkopere – warmtepomp. Tijdens 
de verbouwing vervang je meteen het 
gasfornuis door een inductiekookplaat. 
Dan kun je helemaal van het gas af, en 
dat zorgt voor een bonus: je bespaart 
niet alleen op gasverbruik, maar de vaste 
kosten voor de gasaansluiting – rond de 
€250 per jaar – vallen weg. 

3 Groots verbouwen ben ik 
niet van plan, maar ik zou 

wel graag minder op gas stoken; 
kan dat? 
Overweeg dan een hybride warmte-
pomp. Dat is een combinatie van een 
cv-ketel met een warmtepomp. Binnen 
komt naast, onder of achter de ketel de 
‘binnenunit’ – een klein kastje – van de 
warmtepomp (zie de tekening op pagina 
53). Aan de gevel komt een buitenunit 
die, afhankelijk van het type, verdacht 
veel op een airco lijkt. Niet toevallig, 
want de techniek is vrijwel hetzelfde. 
Alleen zuigt dit apparaat koude buiten-
lucht langs een warmtewisselaar en 
‘spuugt’ de lucht dan nog kouder terug 
naar buiten. De warmte die hij zo uit de 
lucht haalt, pompt hij naar de radiatoren. 
Als de buitenlucht te koud is, springt 
de cv-ketel bij, zodat je nooit in de kou 
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CHECKLIST 
Er is een tekort 
aan installateurs 
met warmtepomp- 
ervaring. Voor een 
advies kun je eerst 
een onafhankelijke 
energie-adviseur 
raadplegen (zie 
qbis.nl). En dan in 
zee gaan met de 
installateur die de 
fabrikant van het 
systeem aanraadt. 
 
Overlegpunten: 
• Wil je binnen tien 

jaar van het gas 
af? Sommige 
hybride warmte-
pompen kun je  
later ‘all-electric’ 
zonder cv-ketel) 
gebruiken. 

• Wordt het een 
‘monoblock’ of 
‘split’ warmte-
pomp? Dit bepaalt 
het for maat van 
de buiten- en 
binnenunit, het 
rendement, en of 
je een ‘F-gassen- 
installateur’ nodig 
hebt (voor split). 

• Waar past de 
buitenunit? Bij de 
schuur is beter 
voor het geluid, 
maar lange lei-
dingen kunnen 
energieverlies en  
meerkosten geven.

• Is er plek voor een 
omkasting van de  
buitenunit? Zo 
demp je het venti-
lator geluid: ook 
fijn voor de buren!

• Hoe ‘slim’ moet 
het systeem zijn 
en wat wil je zelf 
kunnen instellen?

CV-KETELS EN WARMTEPOMPEN

Belangrijk: 
goed overleg  

met de  
installateur

Wordt het 
een mono-

block of split 
warmtepomp

De buiten-
unit maakt 
aardig wat 

geluid

5 Krijg ik het huis met zo’n 
hybride warmtepomp wel 

goed warm als het buiten vriest?
Jazeker, want als de warmtepomp in de 
vorstperiode het huis niet goed warm 
krijgt, schakelt het systeem automatisch 
over op de cv-ketel. Dus je gebruikt nog 
wel gas, maar veel minder. Want in voor-  
en najaar, en in zachte winters, voldoet 
een kleine warmtepomp met een vermo-
gen van 5 kilowatt (kW) prima. En de 
cv- ketel staat paraat voor winterkou en 
warm water uit de kraan.

6 Is het financieel aantrekke-
lijk om minder gas, maar 

meer stroom te verbruiken?
Ja. Om de verlaging van het aardgasver-
bruik in Nederland aan te jagen, wordt de 
belasting op aardgas en stroom – die je 
betaalt via de energierekening – name-
lijk meer gebaseerd op de bijbehorende 
CO2-uitstoot. In aardgasland Nederland 
had gas tot voor kort altijd een streepje 
voor; de belasting erop was eigenlijk te 
laag vergeleken met die op stroom. De 
stroomopwekking vergroent bovendien 
langzaam maar zeker. Volgend jaar wordt 
de belasting op gas hoger en op stroom 
lager. Voor na 2019 moeten de precieze 
bedragen van de verdere verschuiving in 
de energiebelasting weliswaar nog uit-
gewerkt worden in het Klimaatakkoord; 
maar dat een (hybride) warmtepomp er 
rendabeler door wordt is wel zeker. Tel 
daar de landelijke aankoopsubsidie – zie 
consumentenbond.nl/warmtepomp – bij 
op en je begrijpt waarom hybride warm-
tepompen de wind mee hebben. Lage 
rentes op zowel sparen als lenen (zie ook 
vraag 8) én niet te vergeten een groeiend 
aantal consumenten dat wil bijdragen 
aan een betere wereld, doen de rest.

7 Hoe pakt dit alles uit voor 
mijn energierekening?

Lastige vraag. Een algemeen antwoord 
voor iedereen is niet te geven. Daarom 
een afbakening: wie een woning met een 
energielabel B of beter heeft, zal makke-
lijker de stap naar volledig elektrisch ver-
warmen kunnen maken, en zo helemaal 
van het aardgas af kunnen. Terwijl je een 

huis met energielabel E of slechter beter 
eerst verder kunt isoleren alvorens een 
(hybride) warmtepomp aan te schaf-
fen. Al was het maar om later niet met 
een ‘oversized’ en daarmee ‘overpriced’ 
warmtepomp te zitten. 
Al met al verwachten wij dat de hybride 
warmtepomp voorlopig het interessantst 
zal zijn voor degenen met een redelijk 
geïsoleerde woning – denk aan energie-
label C of D. Voor een tussenwoning van 
dat type gaan we uit van een gemiddeld 
jaarlijks gasverbruik van zo’n 1500 m3 
(‘kuub’), waarvan een kleine 1200 m3  
voor verwarming. De rest gaat op aan 
warm water en koken op een gasfornuis. 
De besparing op die 1200 m3 bij toepas-
sing van een hybride warmtepomp is niet 
makkelijk te bepalen. Merk en type van 
de warmtepomp, maar ook de instellin-
gen van het systeem en je manier van 
stoken, bepalen hoeveel de warmte-
pomp doet en hoeveel de cv-ketel. Voor 
deze tussenwoning gaan we uit van een 
haalbare daling van het gasverbruik voor 
verwarming van zo’n 70%. Dat komt neer 
op ruim 800 kuub gas minder per jaar. 
Daar staat, grof geschat, een kleine 2000 
kWh extra stroomverbruik van de warm-
tepomp tegenover. Bij de verwachte 
energieprijzen voor 2019 bespaar je dan 
een kleine €600 op gas, terwijl je ruim 
€400 meer aan stroom kwijt bent. Voor 
wie graag in terugverdientijden rekent: 
de aanschafprijs van de bekendste ‘add-
on’ (dus als uitbreiding op je bestaande 
cv-ketel) hybride warmtepomp Elga is 
ongeveer €3000 inclusief installatie en 
subsidie. Met de huidige energietarieven 
kom je dan op een terugverdientijd van 
zo’n 15 jaar. Maar de komende jaren zal 
die korter worden, omdat gas relatief 
duurder wordt. 

8 Wat te doen als ik geen dui - 
zenden euro’s heb liggen?

Je kunt ook aan de warmtepomp zonder 
in één keer een flink bedrag af te tikken. 
Maak dan gebruik van de speciale 
financiering voor energiebesparende 
maatregelen. Zo kun je met een SVn 
duurzaamheidslening (niet alle gemeen-
ten bieden die aan) tegen een vaste rente 
van slechts 1,6% tot €25.000 lenen voor 

©



CONSUMENTENGIDS NOVEMBER 2018  53

Wat is een hybride warmtepomp?
De hybride warmtepomp (HWP)
is een combinatie van een
warmtepomp met een gewone 
HR-cv-ketel

De warmtepomp 
onttrekt warmte aan 

de buitenlucht en 
geeft die af aan 
de verwarming.

• De cv-ketel op gas springt 
 bij als de warmtepomp
 niet genoeg warmte levert 
 (bijvoorbeeld als het vriest).

• De cv-ketel zorgt 
 voor warm tapwater.

tapwater

verwarming

binnen
unit cv-

ketel

warmtepomp

gas

stroom

gas

stroom

cv-ketel hybride
warmtepomp

Buitenlucht is gratis, maar de
pomp heeft wel elektriciteit nodig.
Het stroomverbruik stijgt dus, 
maar het gasverbruik daalt aanzienlijk.

Energieverbruik

energiebesparende maatregelen aan je 
woning. Denk aan het isoleren van het 
dak en de spouwmuren, het plaatsen 
van zonnepanelen en het installeren van 
een warmtepomp. Je betaalt de lening 
in maximaal 15 jaar terug. Het mooist is 
natuurlijk als de besparing op de energie
rekening vanaf maand één al groter is dan  
de maandlasten. Maar je bent in elk geval  
goed bezig voor het milieu en je woon
comfort. En het huis wordt meer waard. 
Een andere optie is om in zee te gaan 
met een ESCo (energy service company).  
Er komt dan een adviseur aan huis, je 
wordt volledig ontzorgd en voor bijvoor
beeld 15 jaar staat de ESCo garant dat 

alles goed blijft werken. De benodigde 
investeringen betaal je via een maand
bedrag dat vaak lager is dan wat je 
ermee bespaart op je energierekening. 
De ESCo kan door schaalvoordelen voor
deliger werken dan als je zelf alle klussen 
uitbesteedt. Je neemt als het ware een 
abonnement op ‘energiezuinig en com
fortabel wonen’ en de aanbieder zorgt 
dat dit financieel gunstig voor je uitpakt. 
Er zitten ook haken en ogen aan en deze 
markt is volop in ontwikkeling. Er zijn 
zowel commerciële als nietcommerciële 
partijen die dit concept aanbieden. Zoek 
dus naar ervaringen van andere consu
menten en ga niet over één nacht ijs.

9 Gaat de Consumentenbond 
hybride warmtepompen 

testen?
Alle fabrikanten van cvketels brengen 
inmiddels ook hybride warmtepompen  
op de markt. Sommige producenten  
mikken op een warmtepomp die met  
elke HRketel gecombineerd kan worden. 
Dat maakt een hybride warmtepomp tot 
een interessante oplossing, ook als je  
cvketel vrij nieuw is. Andere leveranciers 
komen met complete systemen van  
ketel en warmtepomp. Dit najaar gaan  
we een aantal modellen testen. Op 
energiezuinigheid, en ook op flexibiliteit 
en geluid. <<
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