
 

15e Warmtepomp symposium: van uitdaging naar aanpak 

RePower EU kondigt het einde van nieuwe individuele fossiele verwarmingstoestellen aan vanaf 

2029. In diezelfde periode moet onze warmtelevering aan een snel tempo elektrificeren, al dan niet 

collectief. Dit zou tegen 2030 moeten leiden tot 60 miljoen extra warmtepompen in Europa volgens 

EHPA. Ook Vlaanderen wil inzetten op decarboniseren van de warmtevraag om zo tegen 2050 een 

klimaatneutraal woningpark te hebben. Daarbij zal de warmtepomp een sleutelrol spelen volgens het 

Warmtepomp Platform (WPP), zowel in nieuwbouw als bij renovatie en zowel collectief als 

individueel.  

100% duurzaam verwarmen 

Tegen 2050 zou het Vlaams gebouwenpark 100% duurzaam moeten verwarmen (en koelen). Kelvin 

Solutions schatte in haar studie in dat de warmtevraag daarbij voor bijna 50% door individuele 

warmtepompen zou worden ingevuld (naast de grotere collectieve warmtepompen). Het aantal 

warmtepompen zou daarbij richting 2030 al in snel tempo moeten toenemen.  

 (Bron: BBL 2017) 

Gekende technologie 

Om snel fossielvrij te kunnen verwarmen zullen we in eerste instantie beroep moeten doen op 

bestaande mature technologieën. De titel van het 15e warmtepomp symposium “van uitdaging naar 

aanpak” onderstreept nogmaals dat de warmtepomp geen nieuwe technologie is, maar als 

geoptimaliseerde technologie klaar is voor een brede implementatie en integratie. De eerste 

warmtepomp werd in 1938 in gebruik genomen in Zurich. Sindsdien werd de warmtepomp door de 

jaren heen efficiënter met steeds betere SCOP. Vandaag klimt de SCOP tot gemiddeld 4,1 en hoger 

afhankelijk van het type warmtepomp. Naast het verbeteren van de SCOP investeren fabrikanten in 

het verder verduurzamen van de koelmiddelen van warmtepompen en de connectiviteit van hun 

toestellen. De technische ontwikkeling staat dus niet stil, terwijl ook verder wordt gewerkt aan 

opschaalbaarheid om de toenemende vraag te kunnen volgen.  

https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/files/studie-_naar_een_vergroening_van_de_warmtevoorziening_voor_huishoudens_in_vlaanderen_def.pdf


Warmtepomp in nieuwbouw en in renovatie  

De warmtepomp is een steeds courantere verwarmings- (en koel)technologie in 

nieuwbouwwoningen.  Warmtepompen werken namelijk het efficiëntst op lage temperatuur (lager 

dan 55°C). Om comfort te garanderen bij verwarming op lage temperatuur, is de isolatiegraad van de 

woning belangrijk. De nieuwe BEN-woningen (bijna-energieneutraal) die sinds 2021 de norm zijn, zijn 

goed geïsoleerd. Dit beperkt warmteverliezen (door dak-, vloer en spouwisolatie en correcte 

beglazing) en garandeert een aangenaam binnenklimaat bij lage temperatuur op elk moment, mits 

gekozen wordt voor een lage-temperatuur afgiftesysteem. Ook woningen die EPC-labels A+, A en B 

behalen, hebben een isolatiegraad waarbij lage temperatuurverwarming toepasbaar is en een 

warmtepomp normaalgezien vlot de warmtevraag kan invullen. Bij een C-label moet meer in detail 

bekeken worden wat dit label beïnvloedt (isolatiegraad vs hoeveelheid hernieuwbare energie).  

Bij lagere EPC-labels (D, E en F) kan indien renoveren niet op de planning staat, geopteerd worden 

voor een hoge temperatuur warmtepomp of een hybride warmtepomp om zo het aandeel fossiele 

verwarming reeds te doen dalen. Natuurlijk blijft energetisch renoveren (isoleren) een belangrijke 

stap om energiegebruik drastisch te doen dalen en zo ook de energiefactuur.  

 

Het Warmtepomp Platform helpt je op weg naar   

duurzame verwarming via haar beslissingsboom:  

 

Het symposium brengt enkele renovatiecasussen met vervanging van fossiele verwarming door een 

warmtepomp uit het leven gegrepen, zowel in appartementsgebouwen als vrijstaande woningen.  

Overal een warmtepomp 

Ook in niet-residentiële en industriële gebouwen zullen warmtepompen een belangrijke rol 

vervullen. Kantoren, scholen en publieke gebouwen kunnen kiezen voor individuele of collectieve 



systemen afhankelijk van hun noden en beschikbare warmtebronnen. Daarnaast spelen 

warmtepompen ook een belangrijke rol als centrale bron in de nieuwe generatie thermische netten 

en kunnen ze ook gebruikt worden om industriële processen op lage temperatuur te decarboniseren.  

Op het warmtepompsymposium komt aquathermie aan bod met de case “Dijlewater”: KU Leuven 

gaat Dijle gebruiken als warmtebron - Ode. Ook presenteert Cordium hoe ondiepe geothermie bij 

sociale huisvestingsprojecten wordt toegepast.  

Met de huidige zomer nog fris in het geheugen is de koelcapaciteit van de warmtepomp gekoppeld 

aan datzelfde afgiftesysteem een extra troef. 

Tijdens het symposium kan je deelnemen aan de rondleiding die je meeneemt langs de warmtepomp 

die het Quadrivium gebouw van de KU Leuven verwarmt. Er wordt uiteengezet waarom men bij dit 

gebouw voor een warmtepomp koos en hoe het traject verliep.   

 

 

https://warmtenet.ode.be/nl/artikel/1017/ku-leuven-gaat-dijle-gebruiken-als-warmtebron
https://warmtenet.ode.be/nl/artikel/1017/ku-leuven-gaat-dijle-gebruiken-als-warmtebron

