
Harry Popken is ongeveer 20 jaar geleden vanuit het noorden van Nederland, met zijn gezin verhuisd 

naar Oosterbeek. Harry is altijd al geïnteresseerd geweest in duurzaamheid en heeft vanaf het moment 

dat hij in Oosterbeek kwam wonen al direct zonnepanelen geplaatst op zijn woning. Daar is hij nog altijd 

zeer tevreden over en hoewel ze al 20 jaar oud zijn, leveren deze nog steeds een goed rendement. De 

afgelopen jaren heeft hij verder geïnvesteerd in de verduurzaming van zijn huis. Zo is het dak geïsoleerd, 

zijn de muren voorzien van spouwmuurisolatie en is vanuit de kruipruimte de vloer geïsoleerd.  

En om vervolgens verder van het gas af te komen, is er afgelopen november een hybride warmtepomp 

geïnstalleerd. Na een kleine marktverkenning is er een installateur geselecteerd die de installatie volledig 

heeft uitgevoerd. De installateur heeft geadviseerd om vooraf eerst goed te beoordelen of de radiatoren 

goed kunnen werken op lage temperaturen. Dit is essentieel voor een efficiënte werking van de 

warmtepomp. Dit bleek het geval te zijn, waardoor het niet nodig was om de radiatoren te vervangen. 

Ondanks het feit dat de warmte pomp nog maar slechts 4 maanden in gebruik is, kan al wel de conclusie 

worden getrokken dat Harry en zijn vrouw hier erg blij mee zijn. Naast de besparing op de gasrekening is 

het grootste voordeel, het comfort wat hiermee gecreëerd wordt. Op ieder moment van de dag is het 

zeer aangenaam in huis, aangezien geadviseerd wordt om de temperatuur niet verder te verlagen dan 18 

graden celsius. Hoewel er al bespaard is op het gasverbruik, is het lastig om een goede 

besparingsvergelijking te maken met de situatie voorheen, zonder warmte pomp. Oorzaak hiervan is het 

feit dat door de lockdown nu de hele dag thuisgewerkt wordt en er meerdere kamers (kantoren) 

verwarmd moeten worden. Dat betekent dat er in een ‘normale’ situatie nog meer bespaard had kunnen 

worden. 

Ook tijdens de strenge vorst in de week van 8 t/m 14 februari, bleef het erg comfortabel in huis. De cv 

neemt het van de warmte pomp over, op het moment dat er te weinig warme lucht van buiten gehaald 

kan worden en het niet meer opweegt tegen het verbruik van de reguliere cv. Dit regelt de installatie 

zelf, daar heb je als gebruiker geen bemoeienis mee. Als het echt heel koud wordt, slaat de warmtepomp 

af en neemt de cv het helemaal over. Maar dit is nog niet gebeurd, zelfs niet met de kou van deze week. 

Zelfs bij vorst kan de warmtepomp nog buitenlucht omzetten in warmte, uiteraard wel iets minder 

efficiënt. 

Naast de warmtepomp aan de buitenkant van het huis, is er nog een kleine installatie naast de reguliere 

cv benodigd. Dit is te zien op de foto’s. De rechterfoto toont de lamellen van de warmtewisselaar.  

  

 

Ook dit jaar kan er nog subsidie verkregen worden voor de aanschaf van een warmtepomp in een 

bestaande woning. De subsidie (via de ISDE-regeling) is afhankelijk van de capaciteit van de pomp, in 

deze situatie is dat € 1800,-. Door de subsidie is dit een goed moment voor de aanschaf van een 

warmtepomp. Je hoeft vermoedelijk geen nieuwe CV-ketel aan te schaffen en de warmtepomp wordt in 

het systeem geïntegreerd.  

https://www.isde.nl/

