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De traditionele cv-ketel om je huis mee te verwarmen gaat verdwijnen. Tenminste als het

aan energiebedrijven, milieuorganisaties en de installatiebranche ligt. Ze willen dat

woningeigenaren vanaf 2021 hun cv alleen nog kunnen vervangen door een (hybride)

warmtepomp of een andere duurzame manier van verwarming. Voorlichtingsorganisatie

Milieu Centraal is positief over warmtepompen, maar waarschuwt ook.

Een manifest  waarin de

coalitie van bedrijven en organisaties hun oproep doen, wordt vanmiddag aangeboden

aan Diederik Samsom, die betrokken is bij de totstandkoming van het nieuwe Nationaal

Energieakkoord. De opstellers, waaronder Greenpeace, Milieudefensie, Eneco en Essent,

denken dat de ouderwetse cv niet meer afdoende is, als we de doelstellingen van het

klimaatakkoord van Parijs willen halen en de gaswinning in Groningen verder naar

beneden gaat.

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-Vni (de installatiebranche) zullen het klimaat

en 'Groningen' onvermijdelijk leiden tot nieuwe rendementseisen aan cv-ketels. Maar deze

installaties, die volledig op aardgas werken, kunnen niet aan die hogere eisen voldoen,

denkt hij. Op dit moment heeft 95 procent van de Nederlandse huizen nog een traditionele

cv-ketel.

Duurder

Het meest gebruikte alternatief voor een cv-ketel in een huis is op dit moment een

(hybride) warmtepomp. Zo'n warmtepomp is nog (veel) duurder dan een cv. Daarom

pleiten de bedrijven en organisaties voor een systeem waarbij je per woning een vast

bedrag per maand betaalt voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Als je je

huis verkoopt, neemt de volgende eigenaar het servicecontract over. Dat wordt ook wel

gebouw-gebonden financiering genoemd.

 (mailto:heleen.ekker@nos.nl)

 (http://download.omroep.nl/nos/docs/280318_gasmanifest.pdf)
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Met een volledige warmtepomp gebruik je geen aardgas meer. De warmte wordt

elektrisch opgewekt, waardoor de CO2-uitstoot van je huis daalt met gemiddeld 50 tot 60

procent. Er bestaat subsidie voor.

Een andere optie is de zogenoemde hybride warmtepomp. Die wordt naast je cv geplaatst

en is goedkoper dan een volledige warmtepomp. De hybride pomp, een soort

omgekeerde koelkastmotor, doet het meeste werk. De cv-ketel gaat alleen aan als het erg

koud is, en zorgt voor warm water in je keuken en douche. Met een hybride pomp daalt je

CO2-uitstoot ongeveer 35 procent.

Tussenstap

Milieu Centraal denkt dat de hybride warmtepomp voor veel mensen een goed alternatief

kan zijn, maar waarschuwt ook: "Bij een slecht geïsoleerd huis is een (hybride)

warmtepomp een slecht idee", zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. "De warmte

vliegt gewoon de deur uit en het huis is niet warm genoeg te krijgen. Ook de radiatoren

moeten er geschikt voor zijn."

Een hybride warmtepomp is bovendien een tussenstap. Uiteindelijk moet Nederland

helemaal van het gas af. Dus zul je de jaren na aanschaf moeten gebruiken om nog een

switch te maken naar helemaal gasloos. Milieu Centraal heeft alle informatie over

alternatieven voor aardgas op een rijtje gezet

, inclusief kosten en subsidiemogelijkheden.

Het grote probleem bij warmtepompen is de aanschafprijs. Anders dan bij zonnepanelen heb je zo'n pomp
niet snel terugverdiend. In het beste geval heb je op het eind van de levensduur deze duurzame warmte voor
hetzelfde geld als bij je traditionele cv. Je verdient er dus niet op, zoals bij zonnepanelen wel het geval is.

Bij een hybride warmtepomp, waarbij je nog voor een deel gas gebruikt, ben je wel goedkoper uit dan met
alleen aardgas. Want je verdient hem in 10 jaar terug, terwijl de levensduur 15 jaar is. En je CO2-uitstoot gaat
flink naar beneden.

Kosten hybride warmtepomp, gemiddeld:

aanschaf: 4.000 euro

subsidie: 1.500 - 1.800 euro

beparing per jaar: 240 euro. Dit is bij een gemiddeld gasverbruik in een matig geïsoleerd huis.

(Bron: Milieu Centraal)

 (https://www.milieucentraal.nl/energie-

besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/wonen-zonder-

aardgas/)
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"Ons belangrijkste advies is verder dat je nooit stap 1 moet overslaan: kijken naar je

isolatie. Als ergens isolatie ontbreekt, is isoleren voor besparing van CO2 én geld de

slimste stap. Doe dus eerst een isolatiecheck, breng vervolgens de isolatie aan en ga als

derde stap pas denken over een warmtepomp."

Puk van Meegeren van Milieu Centraal heeft sinds een jaar zelf een hybride warmtepomp

in zijn huis. Hij heeft gemerkt dat hij toch nog wat moet doen aan z'n radiatoren, om de

warmtepomp beter te benutten en de gasketel minder hoeft te branden. Hij bespaart een

paar tientjes aan energiekosten per jaar, maar heeft dan ook een lager energieverbruik

dan gemiddeld. Tegelijk stoot hij minder CO2 uit.

Elk jaar worden volgens Uneto-Vni ongeveer 350.000 cv-ketels vervangen. Ongeveer 180.000 huizen in
Nederland (2016) hebben al een warmtepomp, en steeds meer mensen nemen er een, zegt Milieu Centraal.
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