
WARMTEPOMPNET



Klimaatakkoord
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Niet zonder slag of stoot
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Niet zonder slag of stoot
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Niet zonder slag of stoot

6



Niet zonder slag of stoot
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Uitdaging #vangaslos

• Comfort

• Maandlasten bewoner

• Investering

• Garanties

• Financiering

• Flexibel op te schalen, wijkaanpak te massaal
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Warmtepomp
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• Geen lucht, maar water als bron (WKO)

• Stabiel en zeer hoog rendement

• Afwijkend bewonersgedrag, bijvoorbeeld lang douchen leidt 
niet tot hoge energierekening

• Mogelijkheid tot koeling

• Geen buitenunit nodig



Bodemenergie

• Bronboring relatief duur

• Tuinen gaan overhoop
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Ervaring diepe bron >275 meter
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Mini warmtenet per blok
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• Zeer diepe dubbele bodemwarmtewisselaar per blok 
woningen

• Mini LT-warmtenet per blok woningen

• Kosten per woning dalen enorm

• Minder overlast in de tuin

• Wel warmtenet, geen lastige infrastructuur door de 
straat

• Exploitatie van bron is mogelijk conform warmtewet, 
tevens via de servicekosten



Transformatie /  NOM / Energieneutraal
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• Jaren 50 en 60 woningen

• Nieuwe schil en dak

• Balansventilatie

• Rijwoning of gestapeld < 4 laags

• Zeer geschikt voor EPV

• Door hoge rendement relatief weinig PV 
benodigd voor hoge ambitie



Compacte energiemodule
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Compacte energiemodule
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Energiemodule

• In module
• Warmtepomp
• Ventilatie-unit
• Expansievaten

• Op zolder:
• Omvormer
• Tapwatervat
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Technische invulling



Transformatie Light verkenning
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• Jaren 70 en 80 woningen

• Na-isolatie schil

• Vervangen ramen en kozijnen

• Balansventilatie

• Rijwoningen

• Energieneutraal i.p.v. NOM



Financiering
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• Passend toewijzen en liberalisatiegrens

• Alternatieve kasstroom middels servicekosten 
(bron en zonnepanelen)

• Mogelijkheid tot exploitatie bron door derden

• Investering vele malen goedkoper dan huidige 
NOM-concepten



Prestatiegarantie maar dan één die wel vertrouwen wekt
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• EPV is theoretische berekening

• Alternatieve prestatiegarantie 

• Energieneutraal

• Zonnepanelen wekken meer op dan warmtepomp 
verbruikt, bij thermostaat 20 graden en een boilervat 
heet water per dag.

• Minder zonnepanelen nodig, maakt propositie 
goedkoper en technisch eenvoudiger



Wijkaanpak
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• Wijkaanpak is mogelijk met WARMTEPOMPNET

• Blok voor Blok door de wijk

• Gespikkeld bezit exploitatie van de bron, koper kan 
aansluiten op een later gewenst moment

• Laat je niet remmen door Regionale Energiestrategie, start 
vanmiddag



WARMTEPOMPNET

• Comfort

• Maandlasten bewoner

• Investering

• Garanties

• Financiering

• Flexibel op te schalen, wijkaanpak te massaal
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WARMTEPOMPNET

www.ithodaalderop.nl/warmtepompnet

Dhr. Frank Doff

Landelijk ontwikkelaar Transitieprojecten

06-53437884
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http://www.ithodaalderop.nl/warmtepompnet

