
Vogelwijk Energiezuinig, (hybride) warmtepompen 

actieve periode: eind 2021 tot heden 

 

_____________________________________________________ 

Plan van Aanpak/Verslag werkwijze 

Aantal deelnemers: Els de Hullu/Fred Mulder, Frits Hüsken, Gijs Santen, Hans van der Stok, 

Gosse Jensma  

aantal huishoudens: 5 

Technische vraagbaak: Gosse Jensma, hetgos68@gmail.com 

Gespreksleider en organisatie: Gosse Jensma, hetgos68@gmail.com  

 

Afspraken tijdens eerste en volgende bijeenkomsten 

Na twee bijeenkomsten, waar is besproken wat voor ding dat eigenlijk is, hebben we een bezoek aan 
een showroom van een installateur gebracht.  
Verder hebben we gekeken naar de resultaten van een test van vijf merken, uitgevoerd door de 
Consumentenbond. De voorlopige conclusies die we daaruit hebben getrokken zijn: 

• Er zijn meerdere merken warmtepompen (geen verrassing), met verschillende eigenschappen 

wat betreft: 

o De laagste buitentemperatuur waarop ze nog kunnen werken: van + 50 C tot - 100 C 

o Behoorlijk uiteenlopende aanschaf- en installatieprijzen. 

• Er is geen one-size-fits-all voor de huizen in de Vogelwijk. 

• Warmtepompen maken geluid, hoewel daar wel maatregelen tegen te nemen zijn, zoals 
omkasting. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij de plaatsing. Het is helaas niet 
mogelijk voor alle huizen één geschikte plek aan te raden. 

• Maak je keuze vooral in nauw overleg met een installateur waarin je vertrouwen hebt en die 

persoonlijk komt kijken in je huis. 

• De prijzen van offertes die we hebben gevraagd liggen aanzienlijk hoger dan die worden 

genoemd in de Consumentenbond test (of Milieu Centraal)    

Er zijn op dit moment – voor zover wij weten – 8 huishoudens in de wijk die nu actief op zoek zijn 
naar een hybride warmtepomp.  

 

Communicatie tussendoor met de wijk 

Factsheet en voortgang themagroep (hybride) warmtepompen op de website geplaatst en in twee 

digitale nieuwsbrieven een kort bericht over de voortgang opgenomen (eind 2021 en begin 2022).  

Voor meer achtergrondinformatie zie https://energiezuinig.vogelwijk.nl/wp-
content/uploads/2022/02/Wetenswaardigheden-over-hybride-warmtepompen.pdf 

 

Afspraken tijdens de laatste bijeenkomst 

Vooralsnog n.v.t. 

__________________________________________________________________________________ 

Uitkomsten 

Vooralsnog n.v.t. 
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