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Huidige markt van warmtepompen


Zo de verhoogde energiekosten de gewenste energietransitie versnelde, zo vertragend werkt de 
daardoor ontstane schaarste aan warmtepompen en ondersteunende 
apparatuur. Covid lock-downs in China, chips te kort, beperkte 
productie capaciteit en gebrek aan deskundige installateurs elimineren 
de gemaakte voornemens om zo snel mogelijk van aardgas af te 
komen.

Offertes blijken in de praktijk slechts adviezen te zijn. Levering en 
uitvoering kan pas na vele maanden of zelfs na meer dan een jaar 
plaatsvinden. De totale kosten worden dan ook tegen die tijd bepaald.

Gezien deze overspannen markt is het waarschijnlijk verstandig om nog 
even te wachten. Zoveel mogelijk bezuinigen op aardgas door o.a. 
isoleren en zover het kan energie opwekken door warmte- en 
zonnepanelen. Met de huidige hoge energieprijzen is de terugverdientijd 
een flink stuk korter geworden.

Als conform de verwachtingen in het komend jaar ook subsidie gegeven 
gaat worden op thuisbatterijen, dan kan het voor de huidige 
zonnepanelen bezitters interessant zijn om die aan te schaffen. Zeker bij 
een energiecontract met flexibele energietarieven. Laden tijdens een 
laag uurtarief, meestal in de voormiddag en heel vaak in de weekenden 
en leveren aan het electriciteitsnet bij hoge tarieven.


Status projectgroep 21-24


De meeste deelnemers van de projectgroep hebben in de afgelopen maanden na een offerte gesprek 
aan huis een advies-offerte gekregen van de firma Lok Installatietechniek. Gezien de planning kan 
een installatie pas volgend jaar plaatsvinden, tenminste als het materiaal tegen die tijd beschikbaar is. 
De offertes zullen in de komende huiskamergroepen besproken worden om te bepalen of ze wel met 
de firma Lok in zee zullen gaan. Hun jarenlange ervaring op het gebied van warmtepompen is een 
groot pluspunt.

Interessant zal de discussie zijn wel of niet een bodem-water warmtepomp. Een lastige afweging in 
de kosten op korte termijn en het terugverdienen t.o.v. van een lucht-water warmtepomp op lange 
termijn. De woning bijna gratis kunnen koelen met de vloerverwarming is een sterke plus voor de 
bodem-water warmtepomp tijdens de steeds vaker voorkomende hete zomers. 


1e projectdeelnemer van aardgas af


Niet wachtende op het advies van de firma 
Lok Installatietechniek heeft de familie 
Nobel een lucht-water warmtepomp laten 
plaatsen. Ze zijn dan ook de eerste 
projectdeelnemer, die heeft voldaan aan de 
doelstelling van Project 21-24 om in 2024 
van het aardgas af te zijn.

Nu 2 maanden verder moet Liander nog 
steeds langskomen om echt van het 
aardgas af te zijn, zodat het vastrecht ook 
niet meer maandelijks betaald hoeft te 
worden. En dat blijkt in de praktijk net zo 
moeilijk te zijn, als een warmtepomp 
laten installeren. Personeelstekort!


Maar desalniettemin hebben leden van de werkgroep Energietransitie alvast het heugelijk feit met hen 
gevierd door het uitreiken van een voucher van 250 euro en voor bezoekers een gepaste deurmat. 




Monoblock Warmtepomp


Niet iedereen weet, dat de lucht-water warmtepompen in 2 uitvoeringen beschikbaar zijn, nl. in zowel 
een Monoblock-, als in een Split-uitvoering. Grofweg kun je zeggen, dat de split-uitvoering een 
erfenis is van de airconditioning. De monoblocks zijn een doorontwikkeling vanuit de 
warmtepomptechniek zelf. 
Bij een monoblock zit namelijk ook de condensor in de buitenunit. En dat betekent dat de leidingen 
die van buiten naar binnen gaan gevuld zijn met het water van de verwarming. Met als voordeel dat 
het door iedere CV installateur aangelegd kan worden. 
Bij een split-uitvoering daarentegen zijn de leidingen gevuld met een koudemiddel, ‘F-gas’ genaamd, 
die daarom alleen geïnstalleerd mag worden door een ‘F-gassen’ gecertificeerd 
installatiebedrijf. Split-units zijn compacter en iets goedkoper, maar een monoblock heeft weer een 
beter rendement en zijn sneller aan te leggen. De lagere installatiekosten compenseren dat vaak meer 
dan voldoende.


In sommige gevallen kan de installatie van een monoblock (voor een groot deel) door een handige 
doe-het-zelver zelf aangelegd worden. Om toch onder de garantiebepalingen van de warmtepomp 
te kunnen vallen, inclusief een eventueel onderhoudscontract, en instaat te zijn om subsidie aan te 
vragen zijn er bedrijven op de markt, die daarin ondersteunend kunnen zijn. 
Twee leden van de werkgroep Energietransitie hebben besloten om deze keuze te maken. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de werkgroepleden.


Interview met Platform31 en werkgroep voor PAW nieuwsbrief


Begin deze maand is voor de september nieuwsbrief van Programma Aardgasvrije Wijken het 
interview met Platform31 en onze werkgroep gereed gekomen. Thema is wat een bewonersinitiatief in 
de warmtetransitie succesvol maakt. Het interview is nu al te lezen op de website van Pla7orm31.


  

https://www.platform31.nl/nieuws/wat-maakt-een-bewonersinitiatief-in-de-warmtetransitie-succesvol

