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Vooronderzoek LEVE: MAXIMALE IMPACT
VOOR WARMTEPOMPEN
Njord van Erck (Avans), Jochem Hilhorst (Windesheim),
Rob ter Steeg (HAN), Jos Warmerdam (HvA)

Uitgangspunten

Doel
Creëren Maatschappelijke impact & vergroten
kennisbasis:
• Identificeren in opdracht van LEVE hoe de
maximale impact van warmtepompen in
de gebouwde omgeving kan worden
gerealiseerd.
• Vervolgens identificeren welk aanvuillend
onderzoek nodig is om dit daadwerkelijk te
realiseren

Huidige technieken vergelijken met betrekking tot CO2emissies, SCOP en piekbelasting e-net.
Beschouw kansrijke concepten voor verduurzaming
gebouwde omgeving
Merk-onafhankelijke benadering.
Focus op bestaande woningen.
Wat doet opslag met de CO2- emissies, SCOP en
piekbelasting van het elektriciteitsnet?
Grote aantallen helpt bij het vergroten van de impact
van het onderzoek

AANPAK
Focus op maximale impact 2030:
•
Nog geen businesscase opslag, anders dan
tapwater.
•
Quick scan van het woningbestand en
identificeren van de woningkarakteristieken die
belangrijk zijn voor de verduurzaming.
•
Inventariseren van de beschikbare
warmtepompoplossingen en selecteren van een
veelbelovend concept voor de Nederlandse
situatie.
•
Inventariseren van knelpunten voor een
maximale uitrol.
•
Inventariseren welk aanvullend onderzoek kan
helpen om deze knelpunten weg te nemen.
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Conclusies
Ga bij verduurzmane uit van een woning met een redelijke isolatie en een
bestaand afgiftesysteem met radiatoren. Op basis van de uitgevoerde
quickscan ligt daar een groot potentieel voor de individuele warmtepomp.
Van de beschouwde warmtepompconcepten heeft de hybride warmtepomp
het meeste potentieel op korte termijn voor wat betreft reductie in CO2
uitstoot en waarschijnlijk ook op lange termijn voor een 100% duurzame
oplossing (waarbij aardgas voor de HR-ketel wordt vervangen door
bijvoorbeeld biogas of groene waterstof).
.

Aanbevelingen
• Praktijkmetingen
grootschalig en
gedetailleerd voor
verkrijgen van
realistische SCOPwaardes.
• Gezamenlijke
Proefopstellingen op de
hogescholen voor testen
optimale regeltechniek.

