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WELKOMSTWOORD

Alle belangstellenden – een kleine honderd – worden in de grote zaal 
van Prinsenhof welkom geheten door Frans den Dekker, voorzitter van 
SeniorenRaadBest, de organisatie voor alle senioren in Best, die deze 
bijeenkomst in samenwerking met Best Duurzaam heeft georganiseerd.  
Deze bijeenkomst ”Van het gas af!” bestaat uit twee voordrachten. 
De eerste gaat over alle mogelijkheden tot energiebesparing in een wo-
ning, waaronder ook de beëindiging van het gebruik van gas middels 
een warmtepomp. 
De tweede voordracht na de pauze wordt gegeven door iemand die het 
in het afgelopen jaar zijn cv-ketel te laten vervangen door een installatie 
waarmee aardwarmte op 80 meter diep in de grond wordt gebruikt om 
via een warmtepomp het water in de CV te verwarmen. Hij zal vertellen 
wat daar allemaal in de praktijk bij komt kijken, hoeveel het heeft gekost 
en wat de resultaten zijn. 

A.  VAN HET GAS AF!:  HOE  EN WAT IS ER MOGELIJK? 
      Reinier ten Kate en Bart Hoekstra

De samenstellers van deze voordracht, Reinier
ten Kate en Bart Hoekstra, zijn beide lid van de
werkgroep Techniek van Coöperatie Best 
Duurzaam. Reiner vertelt eerst iets over Best 
Duurzaam. Daarna welke mogelijkheden er 
zijn om een woning energiezuinig en comforta-
beler te maken d.m.v. het aanbrengen isolatie 
op zolder, spouwmuurisolatie, vloerisolatie en 
vloerverwarming, het aanbrengen van HR++ 
glas in de ramen en het aanbrengen van zon-
nepanelen. Tot slot het hoofdthema van deze 
lezing: het aanbrengen van een warmtepomp  
ter vervanging van de cv-ketel.

Best Duurzaam
Best Duurzaam is een coöperatie van vrijwilligers, met als doel Best 
duurzamer te maken. Dit gebeurt met als motto: ‘Samen sta je sterk’. De 
voornaamste activiteit is het ondersteunen van particulieren (woningeige-
naars en huurders) in het duurzaam en energiezuinig maken van hun 
woning door het geven van adviezen m.b.t. bijv. het isoleren van een 
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woning, installatie van zonnepanelen, van vervanging van cv-ketel, in-
stalleren van warmtepomp, het gebruik van aardwarmte en het reali-
seren van een nul-op-de-meter huis. Zij geven hierover voordrachten, 
geven een cursus ‘Slim bezig met energie’ en bieden woonscans aan. 

Als u lid ben van Best Duurzaam (kost € 10,-) 
kunt u een woonscan, ofwel een Duurzaam 
Woonadvies, aanvragen. Er komt dan een des-
kundige vrijwilligers die nagaat welke maatre-

gelen in uw woning de meeste energiebesparing kunnen opleveren en 
financieel het aantrekkelijkste zijn. U krijgt een rapport 'Duurzaam woon-
advies', waarin staat wat u zelf kunt doen en wat u kunt laten doen om 
tot een lager verbruik van gas, water en elektriciteit te komen. U kunt dan
afspraken maken over de opvolging van deze adviezen en het meevol-
gen van een in gang gezet woningverbeteringsproject. Best Duurzaam 
heeft geen winstoogmerk. Het is door mensen in Best – voor mensen in 
Best. 
 

1. Isoleren op zolder
Dit gebeurt door glaswollen platen aan te
brengen De platen hebben een dampwe-
rende laag, d.w.z. zijn bedekt  met alumi-
niumfolie, zodat er geen vocht in kan
trekken. Bij een twee-onder-één-kap-huis
bedragen de kosten ca. € 4700 en levert
het een besparing op van € 700 per jaar, indien de zolder verwarmd is. 

2. Spouwmuurisolatie
Dit is de meest effectieve manier van isoleren. Met een investering van €
2100 levert het een besparing van € 700 per jaar. Het is dus in 3 jaar Bij 
een spouwdikte van 7 cm wordt 8 m3 gas per jaar bespaard,  De bespa-
ring is het grootst bij huizen die gebouwd zijn vóór 1975, want toen werd 
nog geen spouwmuurisolatie aangebracht. 
Het gaat als volgt: In een voeg van de muur wordt een gaatje geboord, 
waardoorheen korreltjes met lijm in de spouw worden gespoten. 
Sommige mensen zijn bang voor vocht. Dat is onterecht – tenzij er al 
vocht in huis is. In dat geval moet eerst een oplossing voor vocht ge-
vonden worden. De afvoer van regenwater gaat altijd probleemloos.

3.  Vervanging door HR++ glas
Veel huizen hebben dubbellaagsglas (Thermopane). Vervanging door 
HR++ glas levert een besparing van 10 m3 gas per jaar. De prijs is ca.
€ 175 per m2. Bij eenmalige kosten van € 3.500 levert het € 340 per jaar.
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op (terugverdientijd: 10 jaar). Het drie-laags glas is duidelijk dikker dan 
dubbelaags glas. De kozijnen moeten vaak worden aangepast of vervan-
gen.

4. Vloerisolatie
Er zijn vele methodes om de
vloer te isoleren. Eerste vereiste
is dat het huis een kruipruimte
heeft. Vaak worden luchtzakken
aangebracht tegen de onderkant
van de vloer of purschuim ge-
spoten. Als er geen kruipruimte
is, kan een dik tapijt helpen.  .
De kostenbesparing van vloerisolatie bedraagt ca, € 220 per jaar bij een 
eenmalige investering van € 1800.

Ventilatie
Niet alle kieren van een huis moeten worden dichtgestopt. Er zou dan 
een probleem kunnen optreden met de ventilatie. Nieuwbouwhuizen 
worden met een zgn. WTW (WarmteTerugWin) unit gebouwd. Dit zorgt 
ervoor dat frisse buitenlucht wordt verwarmd met de lucht die het huis 
verlaat. Dit kan met een renedement t/m 96,5 %. Bij bestaande huizen, 
die kierdicht worden gemaakt, kan een WTW unit in de buitenmuur 
worden opgenomen, Dit kan zelfs CO2  gestuurd.  

 
Voorbeeld: besparing gasverbruik door isolatie bij huis uit 1978.  

In dit voorbeeld van een huis uit 1978 is het effect van isolatie van resp. 
de muren, de ramen, het dak en de vloer in kaart gebracht. 
Links de oorspronkelijke situatie (gasverbruik 1880 m3/jr), in het midden 
de resultaten van redelijk eenvoudig aan te brengen isolatie (955 m3/jr), 
rechts datgene wat bereikt zou kunnen worden (540 m3/jr) als de dikte 
van de isolatielaag verder zou worden vergroot. Het voorbeeld toont aan 
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dat het gasverbruik makkelijk gehalveerd kan worden en dat het verder 
is te verminderen door een nog dikkere isolatie te gebruiken. 

5.  Warmtepomp
Het principe van een warmtepomp is hetzelfde als al wordt toegepast in  
iedere koelkast of vrieskist. Daar wordt d.m.v. een compressor warmte 
van binnen naar buiten vervoerd. (Daarom is het zwarte rooster achter 
de koelkast warm). Een warmtepomp kan dus bij een lage temperatuur 
warmte opnemen die
daarna bij hoge tem-
peratuur opnieuw af-
geven. Daarvoor is
wel energie nodig, in
de vorm van elektri-
citeit.  

Terwijl een CV-ketel
warmte levert vanuit
aardgas, wordt door
een warmtepomp
warmte voor de CV
verplaatst m.b.v. elek-
triciteit. Zie neven-
staand schema voor het verschil in investeringskosten. 

De werking van een warmtepompinstallatie voor de verwarming van een 
huis is als volgt (zie tekening hieronder): Er is een warmtebron – dat kan 
zijn: lucht, water of aardwarmte - die via een leiding de warmte vervoert 
naar een gesloten systeem, dat bestaat uit een verdampvat, compressor,
condensatievat en expansievat. Hierin circuleert een vloeistof die door
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verhitting wordt omgezet in damp, die door compressie warmer wordt. 
Deze warmte wordt in het condensatievat overgebracht op het water in 
de leiding van het aangesloten systeem. Het verdampen, comprimeren, 
condenseren en expanderen in een warmtepomp vormen samen een 
gesloten kringloop. Om dit proces zo te laten verlopen moet er wel  ener-
gie wordt toegevoerd, en wel in de vorm van elektriciteit. 

Op deze manier kan in een woning warmte worden verplaatst van buiten 
(=warmtebron) naar binnen (=warmteverbruik door centrale verwarming).

Er zijn in principe 3 soorten warmtepompen:
– L-L:   Lucht-lucht warmtepompen, bijvoorbeeld een airco
– W-W: Water-water warmtepompen: pompt warmte uit de bodem en

         voegt dit toe aan het water In de CV.
– L-W: Lucht-water warmtepompen: pompt warmte uit de buitenlucht en 

         voegt het toe aan cv-water; kan ook werken als hybride.
  

De verschillen in de
eigenschappen tus-
en deze drie soorten
warmtepompen zijn
weergegeven in ne-
venstaand schema. 
De aanschaf van
een warmtepomp
vergt een hoge in-
vestering (€ 5.000
tot € 10.000  tegen
€ 1.000 á € 2.000
voor een CV-ketel).
Hij gebruikt geen gas, maar wel elektriciteit.. Op wisselingen in tem-
peratuur reageert een warmtepomp trager dan een CV-ketel. 
Belangrijk is het rendement van een warmtepomp, oftewel de COP 
(Coëfficient of Performance). Dat is de verhouding tussen:
  

         COP =   ___de verkregen warmte    

                    
  verbruikte elektrisch energie

De COP van de meeste installaties ligt rond de 4, oftewel: levert 4 keer 
meer warmte-energie op dan het elekrische energie verbruikt. Dit is bijv. 
zo bij een warmtebron van 4o C en een CV temperatuur van 35o.  C. De 
COP oftewel het rendement is afhankelijk van dit temperatuursverschil. 
Hoe kleiner het verschil, des te hoger de COP, dus des te beter werkt de 
warmtepomp.
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6.  Hybride 
De hybride is een combinatie van een cv-ketel en een warmtepomp, 
waarbij de taakverdeling als volgt is:
–  de warmtepomp functioneert bij normale temperaturen
–  de cv-ketel springt bij als WP onvoldoende vermogen heeft: als 
    de buitenlucht erg koud is (‘s winters)
–  de cv-ketel zorgt ook altijd voor de warmwatervoorziening. 

Het voordeel van een hybride is dat men met een kleinere warmtepomp 
kan volstaan, dus een lagere investering. Nadeel is dat het gas niet kan 
worden afgesloten. En dat er buitenshuis een ventilator nodig is die ge-
luid maakt, (Tegen de zijkant van het huis? Achter een schuurtje? Op het
dak van een aanbouw? Niet bij een slaapkamer en niet te dicht bij de 
buren!).
 
7. Inductiekookplaat
Met een inductiekookplaat ben je ook voor het koken van het gas af. 
Het verschil met een gas-
fornuis:  

De aanschafkosten voor een
inductiekookplaat zijn ca. 
€ 600 en de aanpassing van de meterkast kost € 200. De drijfveer voor 
een inductiekookplaat is in feite niet financieel, maar dat we door geen 
gas te gebruiken eraan bijdragen dat de CO2 uitstoot verlaagt. 

8. Zonnepanelen
Met zonnepalen op het dak wekt u zelf uw eigen elektriciteit op. Hebt u 
een dak op het zuiden en geen last van schaduw? Aarzel dan niet met 
de aanleg van zonnepanelen, want in 4,5 of 5,4 jaar hebt u ze terug-
verdient (afhankelijk van het aantal panelen). Met een dak op het westen
duurt het 5,3 tot 6,2 jaar.
De aanschafkosten zijn ca. € 2.600
(excl. BTW) voor een kleine installatie
van 8 panelen en ca. € 5.500 voor een
grote installatie van 20 panelen.

Het installeren van alle zonnepanelen
op het dak van uw woning duurt niet
langer dan 1 dag..Daarna kunt u de
BTW terugclaimen. De levensduur van zonnepanelen is 25 jaar, maar u 
moet wel om de 10 jaar de omvormer vervangen.
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Wek je in een jaar meer elektriciteit op dan je zelf verbruikt, dan kun je dit
terugleveren aan het net. Dat levert echter slechts € 0,10 per Kwh op,  
terwijl de afname van elektriciteit van het net € 0,22 per Kwh kost,

Neem contact op met Best Duurzaam (info@bestduurzaam.nl) en u 
krijgt een op uw huis toegespitste offerte – met 10% korting op de 
aanschafprijs. De installatie vindt 5 á 6 weken na ondertekening plaats.

B.  VAN HET GAS AF!:  HOE  GAAT DAT IN ZIJN  WERK? 
      Cor van den Bosch

Cor van Bosch is in februari 2018 begon-
nen met het project om zijn woning geheel
van het gas af te sluiten. Hij liet daartoe
een warmtepomp plaatsen en sloot daar
de CV en vloerverwarming op aan. Hij ver-
telt hoe alles in zijn werk is gegaan en wat
het nu heeft opgeleverd.

1. Oriëntatie en aanloop  
Op 1 januari 2018 begon Cor zich op in-
ternet te oriënteren, wat ertoe leidde dat hij
op 16 februari een advies aanvroeg bij
Best Duurzaam, die drie installateurs hiervoor aanbevolen. Eind mei 
kwamen twee installateurs met een advies en een voorlopige offerte voor
de aanleg van een warmtepompinstallatie met aansluiting op de be-
staande CV plus vloerverwarming.. De een was een lucht/water instal-
latie en de ander een installatie die gebruik maakt van aardwarmte. 
De keuze viel op de laatste. Na afstemming met de installateur kwam 
eind mei de definitieve offerte en dat leidde tot een opdracht op 22 juni. 
Het hele oriëntatie- en aanlooptraject nam dus een half jaar in beslag.

2. Boren van 80 meter diep gaten in de oprit
Om gebruik te maken van aardwarmte kon gekozen worden uit 2 boor-
gaten van 120 meter diep of 3 gaten van 80 meter. In elk boorgat moest 
een slang naar beneden worden aangelegd, waardoorheen een water-
glycolmengsel zal worden rondgepompt. In de garage zal dit aangeslo-
ten worden op de te installeren warmtepomp. De installateur deed eerst 
een grondboormelding bij de gemeente  Op 17 november kwam de ge-
meentelijke terugmelding en kon men beginnen met de voorbereidingen. 
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Op 20 december schrok het echtpaar 
Cor en Jolien uit hun slaap op, toen in
alle vroegte eindelijk een voertuig met
een metershoge boortoren erop het 
perceel kwam oprijden. Er werd een 
aantal dagen stevig geboord tot op 80
meter diepte en de slangen werden  
behendig naar beneden geleid. Het 
karwei was nog niet helemaal ge-
klaard  en de oprit en tuin waren ver-
anderd in een wilde woestenij, toen 
de werklui het echtpaar desondanks 

gelukkige kerstdagen kwamen toewensen. “We komen 7 januari terug!”

3. Plaatsing installatie en aansluiting
Na de feestdagen werden er sleuven gegraven vanaf de boorgaten naar 
de garage en werden de leidingen aangelegd. Het plaatsen van de 
warmtepompinstallatie met compres-
sor, omvormer en boiler ging redelijk
snel. De elektricien was druk bezig.
Daarna volgde de ontkoppeling van
de gasmeter en de boiler, het afslui-
ten van het gas en het weghalen van
de gasketel. De gehele installatie
werd op 10 januari in bedrijf geno-
men. Cor en Jolien waren nu van het
gas af!  

4. Afregeling en afwerking 
Het duurde toch nog twee weken voor zij het afregelen van de installatie 
onder de knie hadden. Toen konden ze genieten van een aangename 
verwarming van hun woning: de begane grond met vloerverwarming 
(was er al), aangevuld met conventionele radiatoren en op de bovenver-
dieping alleen conventionele radiatoren  Wel moest nog even de omge-
ploegde tuin, de vernielde oprit en het beschadigde hekwerk worden 
hersteld. Maar op 31 januari zag alles er weer tiptop uit!

5. Evaluatie 
Terugkijkend op de hele periode, waren er veel verrassingen over de 
momenten waarop iets werd uitgevoerd. De terugkoppeling over de 
planning met de installateur liep nogal moeizaam. Ook de afwikkeling 
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van de boormelding door de gemeente liep niet helemaal gladjes. 
Al met al dus een hele rompslomp, maar wel spannend. Cor: “Deze 
periode zullen we ons hele leven heugen!”

6. Resultaat
De totale kosten van dit project bedroegen € 31.000, (te weten € 9.000 
voor de boring, € 15.000 voor de installatie en € 5.500 BTW).  Niet mee-
gerekend zijn de € 4.500 die het kostte om de tuin en oprit weer op orde 
te brengen .
Ondanks alles was deze operatie zeker de moeite waard. Cor en Jolien  
zitten nu in een comfortabel huis en in de eerste 3 weken konden ze al 
een winst op de energiekosten boeken van € 160. Er is in één maand tijd
200 m3 gas bespaard. Als dat zo doorgaat zullen in één jaar tijd rond de 
€ 2.500 zijn terugverdiend.

De voordracht werd afgesloten met een warm applaus. 

Meer Informatie?
Wilt u meer informatie over alle activiteiten van Best Duurzaam, alle 
mogelijkheden tot energiebesparing of alles wat komt kijken bij het 
aanleggen van een warmtepompinstallatie met aardwarmte, dan kunt u 
terecht bij Reiner ten Kate en Cor van den Bosch door een mail te sturen
naar <info@bestduurzaam.nl>, resp. <jocobowi@onsbrabantnet.nl>. 
Zij zullen graag op al uw vragen ingaan.
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