
Jarka Plevier en 
Ruud Sweering
• Wij wonen sinds 2002 (Ruud) en 2017 

(Jarka) in een rijtjeswoning in de 
Westerwatering

• Wij willen graag andere mensen helpen 
met het zetten van kleine en grotere 
stappen op de ladder van verduurzaming

• Wij hebben 4 jaar geleden ons huis uit 1986 
in Zaandam door Thuisbaas laten 
ombouwen tot energieneutraal (Lucht-
waterwarmtepomp, zonnepanelen, 
zonneveranda, LT-convectoren). Nog elke 
dag zijn wij daar beiden zeer blij mee



Sfeerimpressie van ons huis

• Zonnepanelen op beide 
dakvlakken

• Zonneveranda aan de 
achtergevel

• Buitendeel warmtepomp op 
schuurdak

• Binnendeel warmtepomp + 
buffervat + expansievat + 
invertors zonnepanelen op 
zolder

• Externe CV-pomp op de vliering 
(ivm geluid)
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Voldoende geïsoleerd? 
(RC-waarde)

Huizen gebouwd na 
1989, (isolatiewaarden 
uit bouwbesluit), zijn al 
geschikt om verwarmd 
te worden met een all
electric warmtepomp!
Meer isoleren is 
comfortabel, niet 
noodzakelijk

Oudere huizen moeten 
extra geïsoleerd zijn of 
worden…

Voldoende afgiftevermogen 
voor lage 
temperatuurverwarming?
• Vloerverwarming
• LT-convectoren

Benodigde vermogen? 

Wanneer is een huis ‘ready, steady, GO!’ voor all electric warmtepomp?



“Als er een koude winter komt, dan krijgt een all electric warmtepomp ons huis vast 
niet warm, daarom kozen we een hybryde warmtepomp…”

Er is momenteel veel aandacht voor de hybride warmtepomp. 
+ Optimale (!) besparing 70% op het gasverbruik van verwarming, 
- Sanitair warm water wordt volledig op gas verwarmd
- CV-ketel schakelt niet BIJ, maar bij lagere temperaturen dan 4-5° C, neemt
de gasketel het volledig over. 

Veel mensen denken (o.a. via de media) dat hun huis (nog) niet geschikt is voor een 
all electric WP en gaan voor de hybride

Huizen die gebouwd zijn na 1989, vanuit de isolatiewaarden van het bouwbesluit, 
zijn geschikt om verwarmd te worden met een all electric warmtepomp, maar 
moeten wel voldoende afgiftevermogen hebben voor lage temperatuurverwarming 
(bijvoorbeeld vloerverwarming en/of lagetemperatuurconvectoren)



• Bijvoorbeeld Jaga Strada (links): veel dunne lamellen, waar de lucht langs 
wordt gezogen en vervolgens uitgeblazen

• Bestaande radiatoren met meerdere platen en tussenliggende lamellen 
kunnen voorzien worden van ventilatoren om ongeveer 30% 
afgiftevermogen te winnen

Wat zijn lagetemperatuurconvectoren?



o.a.
• www.thuisbaas.nl boekje met technische en financiële uitwerkingen (wij 

staan er ook in): https://thuisbaas.nl/wp-content/uploads/ThuisBaas-Ons-
huis-Energieneutraal.pdf

• www.duurzaambouwloket.nl/
• www.milieucentraal.nl

Waar kun je meer informatie vinden?
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