
MULTI WARMTEPOMP 
CONCEPT



Renovatie markt segmentatie

2

1. Vernieuwbouw: fundering blijft; rest sloop; HSB (hout skelet bouw), vaste installatie/natte 
ruimten modules, rest in HSB er aan / omheen gebouwd. 
Voordeel dat bewoner echt alles nieuw krijgt. 
Nadeel bouwtijd ca. 3 weken en dus bewoners er geheel uit en daarna weer erin. 
ID: WPU (3-5 op 1 lange lus), HRU (Duo of QF), PV en monitoring.

2. NOM Transformatie: ‘de thee muts er overheen en NOM installaties erin’. 
Voordeel: bewoner hoeft niet te verhuizen en relatief korte periode van overlast.
Nadeel (tot nu toe): hoge kosten; nu ca. 90 a 100k en men wil naar 60k. 
ID: WPU (3-5 op 1 lange lus), HRU-QF, PV en monitoring. 

3. NOM Transformatie Light: gelijk aan 2; echter de relatief dure nieuwe NOM-geveldelen niet 
doen; maar wat mogelijk is in spouwmuur isolatie en triple beglazing wel doen. 
Voordeel: lagere kosten (mogelijk 50K)
Nadeel: energetisch mindere oplossing
ID: WPU (3-5 op 1 lange lus), HRU-Duo of QF, PV en monitoring.

4. Renovatie richting energieneutraal: losse behapbare bouwkundige verbeteringen
ID: HP-S, PV en monitoring.

5. Renovatie labelstappen verbeteringen: 
Combinatie HP-M25i met Optima2 geeft 3 labelstappen. 
ID: HP-M25i met Optima2 of HP-S hybride

Geschikt voor 
MWP concept



Met name geschikt voor woningen met… 

• Renovatie gepland!

• Bouwjaar 50/60/70

• Label C of lager

• Rijwoning of hoogbouw (tot 4 lagen)

• WOCO bezit (want projectmatig)

• 70 tot 120m2

• Natuurlijke ventilatie (MV kan ook, 
maar verbetering is het grootst bij NV)

• (nog) geen warmtenet gepland

• Boren toegestaan
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Transformatie oplossingen in de markt tot nu toe
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Duur en de nadelen 
van LW warmtepompen



Vergelijk L/W versus W/W warmtepompen
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Lucht/Water warmtepomp
+ Lagere investering

+ Plaatsingsvrijheid in bestaande bouw

- Omgeving geluid

- Lage COP in vergelijking met bodem 
warmtepomp

- Meer onderhoud

- Hoge TCO

Water/Water (bodem) warmtepomp
+ Hoog rendement 

+ Buiten geen geluid

+ Lage onderhoudskosten

+ Indien afgifte aangepast, gratis koelen

+ Lagere TCO

+ Robuustere energie prestatie

- Bodemlussen lastig te plaatsen in 
bestaande bouw

- Regeneratie bodem nodig

- Hogere initiële kosten



Eén bron voor meerdere warmtepompen 
geeft diverse voordelen…
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MWP concept



Nieuwe mogelijkheden door 5e generatie WPU

Nieuwe 5G (WPU) warmtepomp:
• Bronflow regeling on board,

• Krachtigere bronpomp(en),

• IDIOT on board (Itho Daalderop IoT communicatieprint) 
24/7 communicatie/monitoring & smart HP controlling.



Uitdaging bodem-bron bij bestaande bouw

Multi-WPU concept: één hoogwaardige bron voor meerdere woningen
• Over gedimensioneerd bron (diepte en capaciteit), 

waardoor tot 25 jaar regeneratie niet nodig

• Bron kosten worden verspreid over 3, 4 of 5 woningen

• Minder impact/gevolgen van boringen.
Bron kan dmv versleping ook naast de woningen.
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1 2 3 4

25 jaar geen regeneratie nodig:

• Bron degenereert langzaam. 

• Bij verhuizing of groot onderhoud kan afgifte 
systeem aangepast worden.



Vergelijk L/W versus MWP concept
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Lucht/Water warmtepomp
+ Lagere investering

+ Plaatsingsvrijheid in bestaande bouw

- Omgeving geluid

- Lage COP in vergelijking met bodem 
warmtepomp

- Meer onderhoud

- Hoge TCO

Water/Water (bodem) warmtepomp
+ Hoog rendement

+ Buiten geen geluid

+ Lage onderhoudskosten

+ Indien afgifte aangepast, (praktisch) gratis koelen

+ Lagere TCO

+ Robuustere oplossing, meer geschikt voor EPV

- Bodemlussen lastig te plaatsen in 
bestaande bouw

- Regeneratie bodem nodig

- Hogere initiële kosten



Voordelen van Quality Flow ventilatie systeem
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Comfort voordelen:
• Debietsturing per ruimte
• Door centrale toevoer in verkeersruimte, 

geen tochtklachten en betere doorspoeling.
• Geen over-spraak klachten doordat ieder 

verblijf een eigen afvoerkanaal heeft.
• Minder lucht nodig dus minder geluid en 

minder droge lucht toevoer
• Geen impact gesloten gordijnen

Bouwkundige voordelen:
• Ventilatie kanalen verloop veel eenvoudiger 

(minder kanalen en kleinere kanaaldiameters)
• Afzuigpunten en kanalen ideaal in kozijnen/dagkanten.
• Zeer geschikt voor verwerking in schil



Voordelen WTW-QF : Warmteterugwinning met Quality Flow

Minder energieverbruik

• Minder energieverlies (warmteverlies) 
door gericht ventileren

• Minder energieverbruik door lager 
totaal ventilatiedebiet

Geringe meerkosten voor QF 2.0, maar forse besparing op bouwkundige kosten 
Systeemkosten ID, kanaalkosten én montage kosten circa €600,-
meer dan standaard WTW. Deze meerkosten worden ruimschoots 
terugverdient door bouwkundige voordelen.



MWP in een transformatie concept
WPU & WTW in voordeurkast en Boilervat op zolder  
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• Geluid componenten buiten bij 
voordeur,

• Service componenten buiten bij 
voordeur,

• Boilervat is passief en op zolder bij 
alle bestaande tapwater 
aansluitingen.

• Boilervat is enige diepe component 
(60cm) waardoor kast kleiner kan en 
dat heeft inpassingsvoordelen en 
lagere kastkosten.



QF kanalen in schil
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WPU en WTW in kast bij voordeur
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Diverse varianten op dit concept mogelijk



Energetisch en comfort betere oplossing, 
maar tegen lagere investering

Gebaseerd op rijwoning (tussenwoning) - max. 90m2 Ag. MWP met QF Tradioneel LW

(4 woningen) met schoorsteen opstelling

WTW-QF (Balansventilatie met HRU en QualityFlow) 3.800€                       WTW standaard 3.200€          

MWP (Multi Warmte Pomp systeem met WPU-35-5G) LW warmtepomp 

WPU 35 5GI (incl. monitoring) 4.250€                       LW warmtepomp 5.500€          

     incl. monitoring

     incl. WPV-150

     incl. aansluitsets (CV & & Tapw. & Bron)

     incl. WP inbedrijfstellen

Montage en hulpmaterialen 1.900€                       Montage en hulpmaterialen 1.500€          

Voordeur kast & panelen 1.200€                       SKID 750€              

Bodemlus dubbele a 250m (projectmatig) 1.350€                       SCHOORSTEEN / servicebaar van binnenuit 1.500€          

Horizontaal Ld-werk (ca. 7m langs voorgevel) 750€                           

sub totaal MWP : 10.735€                     sub totaal LW wp: 9.250€          

PV-systeem

18 st. - 300Wp + inverter + toebeh. + montage 3.500€                       18 st. - 330Wp + inverter + toebeh. + montage 4.500€          

SUBSIDIE -2.314€                      SUBSIDIE -1.405€        

TOTAAL 15.721€                     15.545€        

Bouwkundige voordelen concept -2.000€                      

Kosten impact in totale transformatie 13.721€                     15.545€        



Exploitatie vergelijk, lagere TCO voor MWP!

• Initiële investering ongeveer gelijk of minder hoog

• Service en onderhoud aan grond gebonden warmtepomp aantoonbaar lager dan 
van LW warmtepomp (vergelijk exploitatie prijs WPU met HPS)

• Energie besparing robuuster

• Energie verbruik lager, dus hogere EPV (of servicekosten) doorbelasting mogelijk
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MWP concept gebaseerd op uitgebreide 
ervaring met NOM transformatie….
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NOM Transformatie Vlaardingen (2nd Skin) via Multi Boiler Systeem
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NOM Transformatie Vlaardingen (2nd Skin) via Multi Boiler Systeem
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NOM Transformatie Vlaardingen (2nd Skin) via Multi Boiler Systeem
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NOM Transformatie Vlaardingen (2nd Skin) via Multi Boiler Systeem

22https://www.bikbouw.nl/index.php/projecten-hidden/72-innovatief-renoveren



NOM Transformatie Sommelsdijk – IBS (6x) : WPU, WTW-QF, 2 vol dak PV
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IBS Renovatie met Hazenberg Bouw, 
Comfort Partners en voor Fides Wonen
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NOM Transformatie Sommelsdijk – IBS (6x) : WPU, WTW-QF, 2 vol dak PV
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NOM Transformatie Sommelsdijk – IBS (6x) : WPU, WTW-QF, 2 vol dak PV

IBS Renovatie met Hazenberg Bouw, 
Comfort Partners en voor Fides Wonen



NOM Transformatie Oostvoorne - IBS (5 + 1) voor Woonbedrijf Westvoorne
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IBS Renovatie met Hazenberg 
Bouw, De Loods, Mampaey en 
voor Woonbedrijf Westvoorne
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NOM Transformatie Oostvoorne - IBS (5 + 1) voor Woonbedrijf Westvoorne
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NOM Transformatie Oostvoorne - IBS (5 + 1) voor Woonbedrijf Westvoorne
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NOM Transformatie Oostvoorne - IBS (5 + 1) voor Woonbedrijf Westvoorne
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IBS Renovatie met Hazenberg 
Bouw, De Loods, Mampaey en 
voor Woonbedrijf Westvoorne

NOM Transformatie Oostvoorne - IBS (5 + 1) voor Woonbedrijf Westvoorne



NOM Transformatie Sprang Capelle - IBS (5x) - Knaapen Groep voor Casade
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IBS Renovatie met Knaapen 
Groep, Atriensis, De Loods, 
Mampaey en voor Casade



NOM Transformatie Sprang Capelle – IBS (5x) - Knaapen Groep voor Casade
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IBS Renovatie met Knaapen 
Groep, Atriensis, De Loods, 
Mampaey en voor Casade



Samenvatting Transformatie Energie Concept 
(Multi-WPU met Quality Flow)

• Energetisch beste oplossing

• Binnenklimaat en comfort beste oplossing

• Geen geluidsoverlast

• Robuustere energieprestatie

• Laagste exploitatie kosten

• Maximale ruimte voor bewoner doordat installatie weggewerkt is in de schil

• Geen impact in de woning / bewoner kan in de woning blijven wonen

• Gebaseerd op uitgebreide ervaring in transformatie projecten

• Inclusief monitoring en EPV doorbelasting oplossing 

33



Als de salderingsregeling verandert heeft dit grote impact 
op Nul-Op-Meter woningen.

Mensen denken vaak onterecht “nul op de meter” is 
“Nul in de portemonnee”

Impact afschaffen saldering is kleinst bij toepassen 
MWP concept 

Impact saldering 
op NOM



Impact afschaffen saldering kleiner bij MWP 

• Een NoM-woning is een woning die, op jaarbasis, net zo veel 
energie opwekt als dat onder ‘normale omstandigheden’ nodig 
zijn voor de gebouw gebonden installatie én een genormeerd 
huishoudelijk verbruik.

• Bij een 100% saldering is dat het geval. 
Zonder saldering is NoM niet NoP

• Des te lager het opgewekte vermogen om NoM te bereiken des 
te lager de impact van het verdwijnen van de salderingsregeling.



Minder PV is minder impact bij wegvallen saldering

Financiële impact bij wegvallen saldering bij MWP concept het kleinst.

Hoofd verwarming CV-ketel

Bijverwarming geen E-element geen geen

Tapwater door CV E-boiler door HP-S door WPU

Ventilatie Systeem C Systeem  C Systeem D Systeem D

Warmtebehoefte kWh 5.000 6.000 3.000 3.000

COP verwarming 1 2 4 6

Warmtebehoefte tapwater kWh 2.800 2.800 2.800 2.800

COP tapwater 1 1 2 4

Gebouwgebonden tot. benodigd kWh 7.800 4.748 2.397 1.300

Huishoudelijk tot. benodigd kWh 2.600 2.600 2.600 2.600

totaal benodigd kWh 10.400 7.348 4.997 3.900

PV panelen benodigd op Zuid 35° 39 28 19 15

PV panelen benodigd op Oost of West 35° 47 33 23 18

Eigen Verbruik PV direct 1200 1.200 1.700 1.500 1.600

Teruglever deel PV ca. 75% 9.200 5.648 3.497 2.300

Impact afschaf saldering over 25 jaar € 20.393 € 12.626 € 8.304

Ventilatielucht WP L/W WP MWP

Rijwoning, met bouwkundige schil volgens bouwbesluit, ca. 100m2 en ruimteverwarmingsbehoefte van 5000 kWh 
en Tapwater behoefte van 2800 kWh.



Waterstof

Warmtenet

Infrarood stralingspanelen

Andere alternatieven 
energie concepten



Wachten op waterstof?

• Gasnet is helemaal niet zomaar geschikt voor waterstof,

• Waterstof is kleinste molecuul op aarde, ontsnapt veel eerder, hoe reuk-molecuul 
voor veiligheid toe te voegen als het waterstof molecuul eerder lekt dan het reuk-
molecuul?

• Er moet 5x meer debiet waterstof door de leiding dan aardgas nu 
(= veel hogere druk, is nog meer lekkage kans).

• Waterstof kan je beter omzetten naar Elektra, en dan met hoge warmtepomp COP 
warmte maken, dan het te verbranden.

• Een waterstof CV-ketel kan niet koelen. Koelen wordt steeds relevanter in NL 
woningbouw; door beter/dichtere isolaties en de klimaatverandering waardoor de 
temperatuur buiten vaker een paar graden hoger zal zijn en dus vaker hittegolven 
voorkomen (meer koeldagen per jaar) en hogere gemiddelde buiten temperaturen 
ontstaan.

• Warmtepomp systemen nu in de TCO al gunstiger zijn dan de beste HR-ketels op 
aardgas, dan zijn ze dat straks zeker t.o.v. de waterstof Cv-ketels.
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Warmtenet: een zegen of een…

• Monopolie: met stadsverwarming is er geen keus meer. Men kan niet kiezen 
voor een andere energiemaatschappij en ook niet voor een andere 
warmtebron.

• Stadsverwarming levert alleen warmte. Indien er ook behoefte aan koelen 
bestaat, is daar een aanvullend klimaatsysteem voor nodig zoals een 
airconditioning of warmtepomp.

• Onduidelijke kostenstructuur: de kosten zijn relatief hoog en zullen bijna 
zeker stijgen.

• Er moet een duurzame bron van (rest)warmte aanwezig zijn

• Door storingen in het warmtenet zitten met enige regelmaat hele 
woonwijken in de kou. Daarnaast zorgen warmtewisselingen in watertoevoer 
voor een onstabiele kamertemperatuur.
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Infraroodverwarming; een kostbaar alternatief

• investeringskosten zijn inderdaad laag

• luchttemperatuur kan beperkt 
omlaag

• Elektriciteitsgebruik voor koeling 
moet worden bijgeteld

• Veel panelen nodig (wat als saldering 
verandert)

Conclusie: jaarlasten en TCO zijn voor 
IR-panelen het hoogst!
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Zie onderzoek adviesbureau DWA op verzoek van het Lente Akkoord:

BRON: https://www.dwa.nl/actueel/infraroodverwarming-minder-
gunstig-dan-beloofd/

https://www.dwa.nl/actueel/infraroodverwarming-minder-gunstig-dan-beloofd/




EPV doorbelasten eenvoudig en goedkoop met Itho Daalderop 
monitoring en EPV rapportage oplossing

Bewoner
Inzicht in:
Verbruik en opwek van elektriciteit
₋ Warm tapwaterverbruik
₋ Status NOM / EPV afspraken
₋ Huishoudelijk bundel

Woningcorporatie
Inzicht in:
₋ EPV-rapportage
₋ Overzicht op projectniveau
₋ Drill down per woning
₋ Anticiperen op bewonersgedrag

Installateur
Inzicht in:
₋ Storingen
₋ Temperatuur ontwikkeling

• Itho Daalderop monitort duizenden woningen voor 
EPV doorbelasting

• WPU 5G is voorbereid met 4G/LTE-M communicatie module en 
ingebouwde kWh-meter

• Itho Daalderop heeft webapplicaties om EPV status voor 
bewoners en woningbouw corporaties inzichtelijk te maken en de 
wettelijke EPV-rapportage te generen

• One-stop-shopping solution voor het ontzorgen van EPV



3 woningen op 1 lus: WPU typen, bodem-lus en hor. leidingwerk 

1 2 3

woning 1 woning 2 woning 3 woning 4 woning 5 Bodemlus

WPU35 WPU35 WPU35 225m

WPU45 WPU35 WPU35 225m

WPU45 WPU45 WPU35 225m

WPU45 WPU45 WPU45 225m

WPU55 WPU45 WPU45 250m

WPU55 WPU55 WPU45 250m

WPU55 WPU55 WPU55 250m



4 woningen op 1 lus: WPU typen, bodem-lus en hor. leidingwerk 

1 2 3 4

woning 1 woning 2 woning 3 woning 4 woning 5 Bodemlus

WPU35 WPU35 WPU35 WPU35 225m

WPU45 WPU35 WPU35 WPU35 250m

WPU45 WPU45 WPU35 WPU35 250m

WPU45 WPU45 WPU45 WPU35 250m

WPU45 WPU45 WPU45 WPU45 250m

WPU55 WPU45 WPU45 WPU45 300m

WPU55 WPU55 WPU45 WPU45 300m

WPU55 WPU55 WPU55 WPU45 300m

WPU55 WPU55 WPU55 WPU55 300m



5 woningen op 1 lus: WPU typen, bodem-lus en hor. leidingwerk 

1 2 3 4 5

woning 1 woning 2 woning 3 woning 4 woning 5 Bodemlus

WPU35 WPU35 WPU35 WPU35 WPU35 250m

WPU45 WPU35 WPU35 WPU35 WPU35 300m

WPU45 WPU45 WPU35 WPU35 WPU35 300m

WPU45 WPU45 WPU45 WPU35 WPU35 300m

WPU45 WPU45 WPU45 WPU45 WPU35 300m

WPU45 WPU45 WPU45 WPU45 WPU45 300m


