
‘Hybrides zorgen voor grotere 
verduurzamingsslag dan all-electric’ 
Bronnen 
Volgens ‘Coalitie HR-Hybride’ kunnen in Nederland binnen tien jaar 1 miljoen hybride 
warmtepompen zijn geïnstalleerd, en het kabinet opent er binnenkort een nieuwe 
subsidiepot voor. ‘Hybride’ heeft de wind in de rug en volgens Rokus Wijbrans, 
directeur/adviseur bij CarbonCapital Solutions, is dat een goede zaak: “Hybride 
warmtepompen maken een veel snellere verduurzaming van de gebouwde omgeving 
mogelijk”. 
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Bijna 300 miljoen euro extra subsidie voor hybride warmtepompen 
Hybride warmtepompen worden vaak als tussenstap gezien. Waarom zou je als 
huiseigenaar niet direct in een gasloze installatie investeren? 
“Wat mij betreft is een hybride installatie geen tussenstap, maar – zeker in de bestaande bouw – 
meestal een veel efficiëntere investering dan het volledig gasloos maken van je woning. Als je als 
eigenaar voor een all-electric-oplossing gaat, moet je woning hoogwaardig worden geïsoleerd omdat 
een buitentemperatuur van -10 graden als ontwerpconditie wordt gehanteerd. Periodes met die 
buitentemperatuur maken we in Nederland nauwelijks mee, maar ook op die paar uitzonderlijk 
koude dagen wil je je huis warm krijgen. Kortom, je investeert een fors bedrag om te anticiperen op 
een situatie die bijna niet voorkomt. Het is veel logischer om je huis van beperkte bij-isolatie te 
voorzien en een hybride systeem te installeren. De warmtepomp verwarmt het huis dan efficiënt 
zolang de buitentemperatuur boven het vriespunt ligt en op de paar dagen dat het kouder is, springt 
de hr-ketel bij. Hybrides zorgen daarmee voor een grotere verduurzamingsslag dan all-electric 
warmtepompen.” 

Rokus Wijbrans  is een van de sprekers op het Nederlands Warmtepomp Congres op 
14 oktober in Den Bosch. 

• Meer informatie over het congres 
• Of direct aanmelden 

  

Is de keuze voor hybride vooral een kwestie van investeringsrendement voor de 
huiseigenaar? 
“Nee, er zijn meer voordelen. Hybride warmtepompen maken een veel snellere verduurzaming van 



de gebouwde omgeving mogelijk. Nederland telt zo’n 7 miljoen cv-ketels waar je in de meeste 
gevallen heel eenvoudig een warmtepomp bij kunt plaatsen. Die relatief beperkte investering van 
rond de 5.000 euro levert direct 75 procent gasbesparing op. Dat geeft een significante reductie in 
CO₂-uitstoot, maar het helpt ook om de balans op het stroomnet te bewaren. Op een heel koude 
winterdag draaien all-electric-warmtepompen immers op vol vermogen, zodat ze een forse vraagpiek 
veroorzaken. Met de hybride warmtepomp bespaar je daarom niet alleen veel geld in de woning, 
maar ook in de infrastructuur; je voorkomt de noodzaak van netverzwaring en het is een betaalbaar 
alternatief voor dure warmtenetten. Een deel van het publieke geld dat ermee wordt bespaard, kan 
worden besteed om de opwek van groen gas te versnellen zodat hybride systemen nog duurzamer 
worden. Overigens is er ook een voordeel van een heel andere orde; een hybride warmtepomp vergt 
minder bouw- en installatiekundige ingrepen dan een all-electric-installatie. Met het oog op 
personeelstekorten bij installatiebedrijven is dat een prettig bijkomend effect.” 

 
Rokus Wijbrans: “Het is onzin om te denken dat Nederland aardgasvrij wordt als iedereen een all-
electric warmtepomp heeft.” 

Critici beweren dat hybride warmtepompen ‘lock in’-technologie zijn die Nederland 
aan het gas houdt. 
“Het is onzin om te denken dat Nederland aardgasvrij wordt als iedereen een all-electric 
warmtepomp heeft. Op het hoogtepunt van het stookseizoen, zo tussen december en februari, 
trekken all-electric warmtepompen zoveel stroom dat kolen- en gascentrales bij moeten springen. 
Dat los je alleen op door enorm veel geld te steken in megaseizoensopslag, bijvoorbeeld in de vorm 
van waterstof of groen gas, waar je maar een heel klein deel van het jaar gebruik van maakt. 
Voorlopig is het ondenkbaar dat we afscheid nemen van aardgas. In de toekomst zal veruit het 
grootste deel van de warmtevraag in Nederlandse woningen worden gedekt door warmtepompen, 
maar voor de paar piekmomenten in het koude seizoen wordt gas als aanvulling gebruikt. Daarbij 
moet aardgas uiteraard wel zoveel mogelijk worden vervangen door groen gas.” 

Als je voldoende pv-panelen op het dak legt, kan je all-electric warmtepomp toch 
volledig fossielvrij draaien? 
“Het is uiteraard prima om zonne-energie op te wekken met je huis, maar in de winter gebruik je niet 
diezelfde kilowatturen die je in de zomer aan overschot had. Het lijkt wellicht een aantrekkelijke 
gedachte dat je het publieke stroomnet als een soort buffer gebruikt waar je in de zomer kilowatturen 
in stopt om ze in de winter weer terug te vragen, maar zo werkt het niet. Als een standalone-
warmtepomp in de winter op vol vermogen draait, leveren de pv-panelen op het dak te weinig op en 
moet die stroom elders worden opgewekt, wat voor het grootste deel in kolen- of gascentrales 
gebeurt. In die zin is een all-electric-systeem niet zo fossielvrij als veel mensen denken. Het is veel 
verstandiger om te onderzoeken hoe je een hybride systeem in de toekomst fossielvrij maakt door de 
hr-ketel ervan niet op aardgas, maar op biogas te laten draaien.” 

	


