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Voorwoord
Het voor u liggende verlag is geschreven in het kader van mijn
afstudeerproject voor de opleiding Techniek en Maatschappij aan
de Technische Universiteit Eindhoven. In opdracht van het
Ministerie van Economische Zaken ben ik bezig geweest met het
reconstrueren van het diffusieproces van warmtepomp-technologie
in de gebouwde omgeving in de jaren 1980. Hiervoor heb ik vele
oude dossiers en documenten geraadpleegd en interviews
afgenomen van personen die in die tijd betrokken zijn geweest.
Helaas heb ik hierbij moeten constateren dat over het algemeen in
de jaren 1980 aanzienlijk schaarser gerapporteerd werd dan
momenteel het geval is. Daarnaast blijken sommige nuances niet
meer goed opgeslagen te zijn in de hoofden van de personen die
een rol hebben gespeeld in de processen. Toch denk ik erin
geslaagd te zijn een analyse te maken die de opdrachtgever
interessante informatie verschaft met betrekking tot de
geformuleerde
probleemstelling.
Soms
heb
ik
hierbij
ondersteuning gehad van mijn begeleiders welke ik op deze plaats
hartelijk wil danken.
RalfVenneer
Eindhoven, juli 2002
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Samenvatting
Dit verslag is geschreven in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (hierna te
noemen: EZ). Het bevat een analyse van ontwikkelingen rondom de introductie en diffusie
van warmtepomptechnologie voor de verwarming van de gebouwde omgeving in de jaren
1980. Bedoeld is door middel van bestudering van dit diffusieproces (als casus) een leereffect
teweeg te brengen richting het onderdeel van EZ dat zich bezighoudt met het management
van de door het NMP4 ingeluide "transitie naar een duurzame energiehuishouding." In dit
onderzoek is tevens een vergelijking gemaakt met de situatie in een aantal andere landen waar
de warmtepomptechnologie in dezelfde periode is geïntroduceerd. Tot slot is een vooruitblik
gemaakt naar de jaren 1990 om in beeld te krijgen wat de huidige perspectieven voor
warmtepompen zijn in de gebouwde omgeving.
De toepassing van warmtepomptechnologie in de gebouwde omgeving was een innovatie die
op verschillende terreinen veranderingen met zich meebracht. Aan de hand van het
zogenaamde' multi-level-analyseperspectief is onderscheid gemaakt naar ontwikkelingen op
drie afzonderlijke niveau ' s. Te weten :
het landschapsniveau, betreffende wereldbeelden, (politieke) omgeving, demografie
en natuur.
het regimeniveau, betreffende bestaande (zoek)heuristieken van ingenieurs,
netwerken, afspraken en in instituties ingebedde manieren van doen rondom een
bepaalde maatschappelijke functie.
het nicheniveau betreffende kleine afgeschermde delen van een markt waarin een
nieuwe technologie zich kan ontwikkeling tot deze marktrijp is.
Een vergelijking van de in dit onderzoek betrokken landen: België, Denemarken, (W)
Duitsland , Japan, Oostenrijk, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
geeft het volgende beeld:
In de Verenigde Staten en Japan was de markt voor warmtepompsystemen in de gebouwde
omgeving vele malen groter dan in de andere landen omdat in hier een koelvraag bestond in
de gebouwde omgeving waarvoor de warmtepomp kon worden ingezet. Vergeleken met de
rest van de landen was de situatie in Nederland op een aantal gebieden uitzonderlijk:
Vrijwel de gehele gebouwde omgeving werd in Nederland verwarmd met aardgas dat
als bijzonder luxe en schoon werd ervaren. Met uitzondering van met name de
stedelijke gebieden in het Verenigd Koninkrijk, geschiedde de verwarming van de
gebouwde omgeving in de rest van de Janden overwegend met olie.
De kleinverbruikersprijs van aardgas in verhouding tot alternatieven en in verhouding
tot het buitenland laag in Nederland.
In Nederland werd vrijwel de gehele gebouwde omgeving individueel verwarmd . In
België en het Verenigd Koninkrijk was de situatie vergelijkbaar, in Duitsland,
Zweden , Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland was het percentage collectief
verwarmde woningen 40 - 60%.
Dit zorgde ervoor dat in Nederland een relatief sterke voorkeur van de consument bestond
voor individuele verwarming met aardgas en alternatieven hieraan gespiegeld werden.
Globaal behoorden drie typen warmtepompsystemen tot de mogelijkheden:
de gasmotorgedreven compressiewarmtepomp
de elektrische compressiewarmtepomp
de gas-absorptiewarmtepomp
De combinatie van de lage kleinverbruikersprijs van aardgas, de investeringen die in de
gasvoorziening gedaan waren en het feit dat in Nederland bij beleidsmakers min of meer
algemeen gold dat de gebouwde omgeving met aardgas verwarmd diende te worden, zorgden
ervoor dat de elektrische warmtepomp- welke in alle andere landen de markt veruit
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gedomineerd heeft- beperkte perspectieven had in Nederland. De gas-absorptiewarmtepomp
is in de jaren 1980 nooit tot een introduceerbare technologie gekomen zodat de
gasmotorgedreven compressiewarmtepomp het aangewezen type leek om in de gebouwde
omgeving toegepast te worden. In verband met het niet beschikbaar zijn van kleine
gasmotoren waren alleen toepassingen in de collectieve woningverwarming of in de
utiliteitsbouw mogelijk.
Met de gasmotorgedreven warmtepomp werden op nicheniveau met overheidssubsidie
demonstratieprojecten uitgevoerd om het systeem te testen in een praktijkomgeving. Hierbij
werden afzonderlijke onderdelen als compressor, gasmotor, warmtewisselaars samengevoegd
en zijn de betrokken actoren ervan uitgegaan dat deze combinaties niet al te veel problemen
zouden opleveren. Er werd in dit verband ook voor gekozen zoveel mogelijk
uitvoeringsvormen te testen. De veronderstelling van 'bewezen techniek' werd echter
tegengesproken. Er was sprake van slechte afstemming van de onderdelen op elkaar,
overcapaciteit, regeltechnische problemen en verhoogde onderhoudskosten . Mede als gevolg
hiervan vielen ook de besparingen die behaald werden tegen bij de verwachtingen. Daarnaast
ondervonden de collectieve toepassingen van de gasmotorgedreven warmtepomp weerstand
op regimeniveau . Het feit dat individuele verbruiksmetingen moeilijk mogelijk waren in de
jaren 1980 droeg hieraan bij. De warmtepomp kreeg hierdoor een slecht imago bij
verschillende actoren waaronder potentiële adoptanten en installateurs.
Op het regimeniveau vond in deze periode een verbetering plaats van het bestaande type
verwarmingssysteem in de vorm van de hoogrendementsketel en de verbeterdrendementsketel die op de markt kwamen. Hiermee was een energiebesparing mogelijk die
weliswaar minder groot was, maar op verschillende punten beter aansloot bij bestaande
gebruiken en competenties. Rond 1985- 1986 trad er een plotse daling van de olieprijs en de
hieraan gekoppelde aardgasprijs op. Energiebesparing leverde hierdoor minder baten op en
investeringen in energiebesparing werden zodoende minder interessant. Bovenop het
genoemde verslechterde imago van de warmtepomp en de op de markt verschenen
concurrerende opties had dit tot gevolg dat de activiteiten op het gebied van de warmtepomp
werden stopgezet.
Het negatieve imago van de warmtepomp met averechtse uitwerking op het verdere
diffusieproces kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de manier waarop de
introductie plaatsvond. De gesubsidieerde 'technology-push ' van de nog onbewezen
technologie die slecht aanhaakte bij wensen en gebruiken op regime-level heeft in de casus
ge leid tot een 'set-back'.
In een transitieproces naar een niet vaststaand en ver weggelegen einddoel is het in beginsel
wenselijk dat verschillende technologieopties voor een bepaalde functie naast elkaar 'open
gehouden worden' om te voorkomen dat het regime zich geheel afstemt op één optie en
daardoor de weg naar andere opties in de toekomst afsluit (lees: een lock-in creëe1i).
Aanbevolen wordt in dit kader toe te zien op realistische, niet te hoog gespannen
verwachtingen van een technologie die mogelijk een bijdrage kan leveren in de richting van
lange-termijn-doelen om zo de kans op een set-back te verkleinen.
Om het aantal optredende fouten in technologische niches te minimaliseren wordt aanbevolen
het leerproces in niches te bevorderen door het stimuleren van een goede
informatieoverdracht en er zorg voor te dragen dat installateurs die warmtepompsystemen (of
andere technologieën) installeren, competent zijn . Tevens dient zoveel mogelijk in
technologische niches gebruikmaking van internationale informatie gestimuleerd te
bevorderen .
Voor de bevordering van een systeeminnovatie wordt aanbevolen een analyse te maken van
eigenschappen van het regime en relevante ontwikkelingen op macro-level. Aansluitend bij
lange-termijn-doelstellingen dient deze informatie beschikbaar te worden gemaakt voor
actoren die zich bezighouden met nicheactiviteiten. Aansluiting van nicheactiviteiten op
meso-en macro-level wordt zo bevorderd.
De vooruitblik laat zien dat in de jaren 1990 onder de noemer van reductie van
broeikasgasemissie opnieuw aandacht voor de warmtepomp voor verwarming van de
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gebouwde omgeving ontstond. De hogere rendementen van elektrische warmtepompen en het
elektriciteitsproductiepark zorgde ervoor dat de elektrische warmtepomp dit keer wel kansen
leek te hebben met als gevolg dat ook individuele systemen mogelijk waren. Twee andere
belangrijke veranderingen waren in de jaren 1990:
Met de Energie Prestatie Coëfficiënt in de nieuwbouw werd verplicht tot
energiezuinig bouwen en I of toepassing van energiezuinige verwarmingsinstallaties.
Er ontstond een toenemende behoefte aan comfort en hiermee aan koeling van de
gebouwde omgeving.
Hierdoor speelden economische motieven niet altijd meer een primaire rol bij de adoptie van
warmtepompsystemen, waardoor nieuwe kansen werden gecreëerd.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
In juni 2001 is door de Nederlandse overheid' het Nationaal Milieu Beleidsplan 4 (NMP4)
uitgebracht. Sinds 1989 is de Nederlandse overheid gewend middels een Milieu Beleidsplan
de " integrale milieudoelstellingen" voor de aankomende periode van vier jaar bekend te
maken. In het NMP 4 zijn doelstellingen geformuleerd voor een langere periode; tot 2030.
Volgens het NMP 4 maken de ernst en de omvang van de milieuproblemen vandaag de dag
duidelijk dat het huidige beleid (of een intensivering daarvan) onvoldoende perspectief biedt
voor oplossing van deze problemen . Een bredere aanpak met een verder vooruitgerichte blik
wordt als noodzakelijk gezien. Deze bredere aanpak vereist een (drastische) verandering op
zowel technisch, ecologisch, economisch als sociaal-cultureel vlak. Een dergelijk
maatschappelijk transformatieproces wordt 'transitie' genoemd.
De veranderingen op de verschillende bovengenoemde gebieden beïnvloeden elkaar. Ze
kunnen hierbij elkaar versterken of afremmen . Transitiemanagement is een manier om
verschillende veranderingen op elkaar afte stemmen en elkaar te laten versterken waar dit
gewenst is. Het NMP 4 heeft een aantal transities ingeluid, waaronder het programma:
"transitie naar een duurzame energiehuishouding". Deze transitie wordt binnen de directie
Energie, Strategie en Verbruik van het ministerie van Economische Zaken (EZ) gemanaged.
Om dit optimaal te kunnen doen is kennis over diffusieprocessen van innovaties op
energievoorzieningsgebied benodigd. Deze kennis verwacht EZ onder meer te kunnen
ontlenen aan diffusieprocessen (van energiebesparende technologieën) in het verleden.
De diffusie van warmtepomptechnologie in de gebouwde omgeving is door EZ aangewezen
als proces dat in dit kader aandacht verdient. Begin jaren 1980, kort na de twee energiecrises
( 1973 en 1979), werd het 'besparen van energie' hoog op de agenda geplaatst.
Warmtepomptechnologie voor ruimteverwarming (ten opzichte verwarming met
conventionele installaties) is een innovatie die in deze periode in Nederland geïntroduceerd
werd onder de noemer energiebesparing. Het verwarmen van woningen en utiliteitsbouw met
behulp van een warmtepompsysteem was energie-efficiënter dan met een conventioneleveelal aardgasgestookte- verwarmingsketel. Verwacht werd dan ook door overheden en
onderzoeksinstituten dat warmtepompsystemen binnen afzienbare tijd veel toepassingen
zouden vinden in deze sectoren. Het tegendeel bleek echter het geval. De innovatie werd gemeten in adoptieaantallen-minimaal opgepakt. EZ wil in de context van het huidige
transitiemanagement achterhalen welke factoren er debet aan zijn geweest dat dit proces is
tegengevallen .
Binnen deze studie dient tevens een vergelijking gemaakt te worden met de situatie in
verschillende landen waar de warmtepomptechhologie in de genoemde sectoren al dan niet
een grootschaligere toepassing heeft gevonden .

1.2 Vraagstelling

1.2.1 Doelstelling

I

relevantie

De primaire (wetenschappelijke) relevantie van het onderzoek is dat de opdrachtgever kennis
opbouwt over diffusieprocessen van innovaties op het gebied van duurzame
energietoepassingen in het algemeen en van warmtepomptoepassingen in het bijzonder.
Dergelijke kennis kan gebruikt worden bij het begeleiden van de diffusie van
1
samenwerkingsverband tussenministeries VROM , EZ, V&W, Financiën, Grote Stedenbeleid en Integratie,
Ontwikkelingssamenwerking, Landbouw Natuurbeheer en Visserij en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.
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warmtepomptoepassingen in de toekomst en bij management van de transitie naar een
duurzame energiehuishouding.
De directe (en dus praktische) relevantie van het onderzoek is dat de opdrachtgever inzicht
krijgt in de factoren die in de jaren 1980 de diffusie van de warmtepomptechnologie in de
gebouwde omgeving in de weg stonden en hoe deze zich verhielden tot factoren in landen
waar toepassingen al dan niet grootschaliger waren.

1.2.2 Probleemstelling
In het verlengde van aanleiding en doelstelling is de volgende probleemstelling geformuleerd:

Wat valt er voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding te leren van de
diffusiegeschiedenis van warmtepompen in Nederland?
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden worden de volgende deelvragen afgeleid:
Op het gebied van de diffusie van warmtepomptoepassingen in de jaren 1980:

1.
2.

Welke factoren hebben een marktsucces van warmtepompen in de gebouwde omgeving in
Nederland in de weg gestaan in de jaren 1980?
Hoe verhouden de in deelvraag 1 genoemde factoren zich tot die in andere landen waar
warmtepompen worden toegepast in de gebouwde omgeving en wat is hiervan de invloed
geweest op het marktsucces?

Met betrekking tot het ' leereffect' richting transitiemanagement is het van belang dat wordt
bepaald op welke gebieden er een leereffect zou kunnen optreden. Hierom worden de
volgende deelvragen toegevoegd.

3.

4.

Op welke gebieden kan de casestudie naar de dijfusie van de warmtepomptoepassing in
de gebouwde omgeving in de jaren 1980 een leereffect teweeg brengen richting
transitiemanagement?
Wat zijn op de in deelvraag drie genoemde gebieden de lessen die geleerd kunnen worden
vanuit deze casestudie?

Omdat het de bedoeling is dat EZ uit de bevindingen van het onderzoek direct informatie kan
halen over de mogelijkheden voor warmtepomptoepassingen in de toekomst, wordt ook de
volgende deelvraag opgenomen:

5. Is er- gegeven de geschiedenis - een 'doorstart' van warmtepomptoepassingen in de
huishoudelijke en I of utiliteitsbouwsector in Nederland mogelijk en zo ja, wat is daar dan
beleidsmatig voor nodig?

1.3 Onderzoeksopzet
Binnen het onderzoek is getracht factoren aan te wijzen die van invloed zijn op
diffusiekarakteristieken. Het onderzoek beoogt dus relaties tussen verschillende variabelen
bloot te leggen en kan als zodanig worden gekwalificeerd als een explorerend onderzoek.
Data zijn in de eerste plaats verzameld uit literatuur en (beleids)documenten. Waar nodig, zijn
aanvullende gegevens verkregen via interviews of schriftelijke communicatie met mensen die
op (markt)technisch of beleidsgebied een rol hebben gespeeld in het diffusieproces.
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Geïnterviewden fungeren hierbij als subject en I of als object. Een overzicht van de personen
die gehoord zijn binnen deze studie is gegeven in het onderdeel 'Bronnen'

1.4 Leeswijzer
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de analysemethode die in deze studie wordt gebruikt
besproken . Hierna wordt in ditzelfde hoofdstuk bepaald in welk opzicht de invoering van de
warmtepomp voor verwarmingsteepassingen in de gebouwde omgeving kan worden
behandeld als een transitie. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens beschreven in welke context de
warmtepomp zijn intrede deed in de jaren 1980, waarna in hoofdstuk 4 de ontwikkelingen
rondom de diffusie van warmtepompen in de gebouwde omgeving in de jaren 1980 vanuit
multi-levelperspectief worden geanalyseerd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
ontwikkelingen die zich afspeelden op respectievelijk macro-, meso-en micro-level en
bekeken hoe deze interacteerden. In hoofstuk 5 is vanuit de jaren 1980 een vooruitblik
gemaakt naar de jaren 1990 waarmee in beeld wordt gebracht hoe een aantal belangrijke
variabelen zich ontwikkelde.
Hierna worden in hoofdstuk 6 aan de hand van de verschillende in de probleemstelling
geformuleerde deelvragen conclusies getrokken en bediscussieerd.
Tot slot worden aanbevelingen gedaan in hoofdstuk 7.
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2 Analyseperspectief
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op welke manier de geschiedenis van warmtepomptechnologie in de gebouwde omgeving geanalyseerd wordt. In paragraaf 2.1 wordt
aangegeven in welke opzichten de overgang naar de verwarming van de gebouwde omgeving
met een warmtepomp ten opzichte van een conventioneel verwarmingssysteem kan worden
beschouwd als een transitie. In paragraaf 2.2 wordt het in deze studie gebruikte analysemodel
besproken.

2.1

De overgang naar verwarming van gebouwde omgeving met
warmtepompen als transitie.

De inzet van warmtepompen voor de verwarming van de gebouwde omgeving heeft meer om
handen dan alleen het plaatsen van een warmtepompinstallatie in een bestaande
verwarmingsinrichting. Bij de verwarming van de gebouwde omgeving betrokken partijen
zoals installateurs, fabrikanten van verwarmingsapparatuur en -onderdelen, overheden met
hun beleid en de relaties tussen deze partijen ondergaan in bepaalde mate een verandering.
De overgang van verwarming van de gebouwde omgeving met een conventionele - veelal
gasgestookte-cv-installatie naar de verwarming met een warmtepomp wordt daarom in dit
onderzoek behandeld als een innovatie van het gehele complex aan betrokken partijen en hun
relaties tot elkaar en de technologie.
De innovatieliteratuur van Rotmans e.a. (2000), die in deze studie aan de hand gehouden
wordt, definieert een gradueel continu proces van verandering waarbij de maatschappij (of
een complex deelsysteem daarvan) structureel van karakter verandert als een 'transitie' of
systeeminnovatie. De actoren en hun netwerken rondom de verwarming van de gebouwde
omgeving zouden kunnen worden beschouwd als een 'deelsysteem van de maatschappij' en
de verandering van dit systeem in dit opzicht als een transitie. De kanttekening dient geplaatst
te worden dat veelal (bijv. Rotmans e.a., 2000) transities worden gedefinieerd als
"maatschappelijke transformatieprocessen die tenminste één generatie beslaan", hetgeen bij
de overgang naar verwarming van de gebouwde omgeving met een warmtepomp niet het
geval is of hoeft te zijn. In dit opzicht kan er dus niet gesproken worden van een transitie.
Deze benadering als systeeminnovatie of transitie heeft consequenties voor wat betreft de
optimale begeleiding I sturing die aan het proces zou kunnen worden geven. Bij een
'ideaaltypische' transitie, wordt de mate van systeeminnovatie beschreven als s-curve-functie
van de tijd . De s-curve kent een vie1ial te onderscheiden fasen welke aan de hand van de
onderstaande figuur worden beschreven.

B

c

D

t.iid -7
A = de voorontwikkelingsfase; nog geen zichtbare verandering van de status-quo
de take-off-fase; verandering van het systeem komt op gang
B=
C=
de versnellingsfase; fase waarin zichtbare structurele veranderingen optreden als gevolg van
collectieve leerprocessen, diffusie en inbedding
D = de stabilisatiefase; afname van snelheid systeeminnovatie en stabilisatie van nieuw dynamisch
evenwicht.
Figuur I: het verloop van een systeeminnovatie in de tijd
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In tegensteil ing tot een transitie, is een incrementele innovatie (of een verbetering of
optimalisatie)- als ideaaltype2 - een innovatie waarmee geen verandering van een systeem
gepaard gaat (Geels en Kemp , 2000). Dit type innovatie zal hierdoor ook (vrijwel) geen
aanlooptijd in de vorm van een voorontwikkelingsfase kennen . Er hoeft immers geen in zich
zelf stabiel systeem veranderd te worden. Een weergave van het verloop van een optimalisatie
is te zien in onderstaande figuur.

tijd

-1

Figuur 2: het verloop van een systeemoptimalisatie in de tijd

Omdat bij een transitie een maatschappij of een complex deelsysteem hiervan een innovatie
ondergaat is er sprake van allerlei ontwikkelingen op verschillende niveau's. Deze
ontwikkelingen werken op elkaar in. Een transitie kan pas optreden, stellen Rotmans ea.
(2000), als ontwikkelingen op het ene niveau inhaken bij reeds ingezette ontwikkelingen op
andere niveau ' s. Op de Universiteit Twente en de Universiteit Maastricht is de afgelopen
jaren een zogenaamd 'multi-level '-analyseperspectief ontwikkeld om dit soort innovaties te
analyseren. EZ wil bij zijn taak als manager van de "transitie naar een duurzame
energiehuishouding" zoals deze in het Nationaal MilieubeleidsPlan 4 (2001) wordt
aangekondigd, gebruikmaken van deze analysemethode.
In dit onderzoek wordt voor de beantwoording van de probleemstelling een multi-levelanalyse gemaakt om twee tweedelige reden:
In de eerste plaats wordt verwacht dat hiermee de ontwikkelingen op verschillende
schaalniveau's en de relaties ertussen kunnen worden gestructureerd en geanalyseerd en dat
dit zalleiden tot verhelderende inzichten rondom de diffusie van warmtepompen. (in verband
met deelvraag 1,2 en 5).
In de tweede plaats wordt beoogd met dit onderzoek zicht te krijgen op de functionaliteit van
de analysemethode bij een dergelijk diffusieproces (in verband met deelvraag 3 en 4 ).

2.2 Het multi-levelperspectief
Het multi-levelperspectief dat uitgewerkt is door Geels en Kemp (2000) is een methode
waarmee de in de vorige paragraaf besproken complexe en radicale systeeminnovaties kunnen
worden geanalyseerd. Het multi-levelperspectief onderscheidt drie niveau's rondom
maatschappelijke functies. Te weten:
1. het macro-level
2. het meso-level
3. het micro-level
Deze zullen hier achtereenvolgens worden behandeld.

2

Besef dat een het hier gaat om een ideaaltype hetgeen inhoud dat een zuivere optimalisatie al s hier bedoeld in de praktijk (bij
benaderin g) niet voorkomt.
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Het macro-level
Het macro-level bestaat uit conglomeraten van instituties en organisaties. Het macro-level kan
gezien worden als het socio-technisch landschap: politieke omgeving, wereldbeelden,
infrastructuur, demografie en natuur, waarin ontwikkelingen plaatsvinden.
Actoren uit hetmeso-en micro-level kunnen geen directe invloed uitoefenen op het sociotechnisch landschap . Wel kunnen macro-level-factoren invloed hebben op meso-en microlevel.
Het meso-level
Het mesa-level beschrijft het niveau van netwerken en gemeenschappen. Deze netwerken en
gemeenschappen herbergen zogenaamde 'socio-technische regimes' rondom bepaalde
functies. (Merk op dat dit onderzoek zich richt op de functie: verwarming van gebouwde
omgeving.)
In de innovatieliteratuur wordt beschreven hoe het concept socio-technisch regime een
verruiming is van het concept 'technologisch paradigma'. Een technologisch paradigma kan
worden gezien als een artefact of een voorbeeld (ook wel een ' exemplar' genoemd) met daar
rondom een set van (zoek)heuristieken, ingenieursbenaderingen, ideeën en ' beliefs' die
bepaalde richtingen insturen betreffende wat te onderzoeken en op welke kennis door te
borduren . Door een technologisch paradigma wordt een technologisch traject gevormd. Ook
wel wordt aan het concept technologisch paradigma de term 'technologisch regime'
toebedeeld. De actoren in een technologisch regime zijn vooral ontwerpers en managers.
Een socio-technisch regime- daar bovenop- betrekt ook (deelsystemen van) van de
maatschappij bij het regime. Allerlei andere betrokken actoren in de productlevenscyclus
kennen eveneens heuristieken en ook hier gelden in instituties ingebedde manieren van doen,
gemaakte afspraken, netwerken, infrastructuren, voorkeuren, wensen etc. die handelingen en
de handelingsruimte bepalen. Zonder deze component is het regimeconcept enkel gericht op
de aanbodzijde van een technologie en dus maar deels toepasbaar op een innovatie op het
gebied van een maatschappelijke functie als verwarming van de gebouwde omgeving.
Een socio-technische regime is in zichzelf stabiel. Allerlei zaken zijn immers normaliter
afgestemd op de gang van zaken zoals deze is.
Bij deze korte bespreking van het concept socio-technisch regime wordt het hier gelaten.
Uitgebreidere behandeling zou de accenten in deze studie meer dan door de opdrachtgever
bedoeld op het theoretische vlak leggen. Voor ('toegankelijke') literatuur over dit onderwerp
wordt verwezen naar Geels en Kemp (2000).
Micro-level
Het micro level beschrijft het niveau van individuele actoren zoals bedrijven en
milieubewegingen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op het niveau van niches.
Niches worden gedefinieerd als (afgeschermde) delen van een markt waarin technologieën tot
ontwikkeling kunnen worden gebracht. Bij de invoering van een nieuwe
technologie(toepassing) is deze vaak nog niet 'volwassen' genoeg om in een onbeschermde
markt te kunnen concurreren omdat ze vaak nog kinderfouten zal bevatten en in bepaalde
mate niet zal aansluiten bij, of gericht zijn tegen de regels van het bestaande regime rondom
de functie waarvoor ze bestemd is. Een beschermde omgeving is daarom nodig.
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3 De aanleiding tot de warmtepompintroductie
Om zicht te krijgen op de factoren die een rol speelden bij de introductie en de diffusie van
warmtepompen is het in de eerste plaats zaak dat er een beeld gevormd wordt van de
(beleids)context waarin de verwarming van de gebouwde omgeving met een warmtepomp
zijn plaats had . In dit verslagonderdeel zal een schets worden gemaakt van deze context.
Vanaf de ontwikkelingen op de wereldenergiemarkt wordt ingezoomd op de implicaties en
het beleid op nationaal niveau.

3.1 Club van Rome, Oliecrises, besparing en diversificatie
In de periode van wederopbouw na de tweede wereldoorlog werd de aanwezigheid van
'energie in overvloed' voor allerlei toepassingen als min of meer vanzelfsprekend gezien. De
energieconsumptie is in de periode van 1945 tot 1970 dan ook gigantisch gestegen. De
jaarlijkse stijging van de energieconsumptie in de OESO-landen lag in deze periode
structureel hoger dan de stijging van het bruto nationaal product. Aan deze tijd kwam echter
in de jaren 1970 abrupt een einde.
In 1972 werd door de Club van Rome 3 het rapport The Limits to Growth uitgebracht. In dit
rapport werden aan de handvan een computermodel extrapolaties en voorspellingen gemaakt
omtrent het toekomstige wereldbeeld. Uitkomsten waren verontrustend. De wereld zou al
binnen een aantal decennia te maken krijgen met onhoudbare milieuproblemen. Het devies
was dat sterke inkrimping van economische activiteit noodzakelijk was voor behoud van een
aanvaardbare leefomgeving.
Als gevolg van spanningen in het Midden Oosten is Nederland in de jaren 1970 ook twee keer
getroffen door een oliecrisis. In oktober 1973 werd in verband met een conflict tussen Israël
en omliggende landen in het Midden Oosten door de OAPEC (de vereniging van alleen
Arabische Olieproducerende en -Exporterende landen) eenzijdig besloten de olieprijs met
70% te verhogen en de productie te verminderen.
Een aantal grote olie-exporterende landen waaronder Saoedi-Arabië en Koeweit besloot in
oktober 1973 tot een volledige stopzetting van de olietoevoer aan Nederland als gevolg van
de pro Israëlische opstelling van Nederland. Ook de exporten naar onder meer de VS werden
sterk ingedamd. Deze stopzetting duurde voor Nederland tot juli 1974.
Later- in 1979- trad als gevolg van onrusten in het Midden-Oosten (toenmalige oorlog
tussen Iran en Irak) een tweede oliecrisis op waardoor de olieprijzen sterk stegen. Het gevolg
in Nederland was een economische recessie.
Het rapport van de Club van Rome en de oliecrises deden beseffen dat de tijd van energie in
overvloed voorbij was. De Nederlandse overheid stelde vast dat het gevaar groot was dat de
aankomende periode de energieproductie de vraag niet geheel zou kunnen dekken (Nota
Energiebeleid, 1979). Om risico te verkleinen diende de afhankelijkheid van de olie-import en
daarmee van de olie-exporterende landen verminderd te worden. Gestreefd moest worden
4
naar diversificatie van bronnen en besparing van energieverbruik. In de volgende paragraaf
wordt hier verder op in gegaan.
In de Nota Energiebeleid (1979) maakte de overheid bekend dat voor de jaren 1980 een
aanhoudende spanning op de wereldoliemarkt werd verwacht en dat energieprijsscenario's die
een stijging van de ruwe-olieprijs van 1% per jaar voorspelden in de periode 1978-1990 te
laag leken.

1

De Club van Rome is een in 1968 gevormd internationaal en multidisciplinair overleg voor wetenschappers over
' wereldproblematiek '
• Weet: In 1973 is aandt:t:l olie in het primaire energieverbruik in Nederland 48% en het aandeel olie en gas samen ongeveer 90%
(Nota Energiebeleid, 1979)
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De oliecrises hebben een periode van economische tegenslag en grote werkloosheid tot
gevolg gehad . In de vroege jaren 1980 was een flinke beperking van overheidsuitgaven
noodzakelijk. Toch koos de Rijksoverheid ervoor in de jaren 1981 en 1982 toen de spanning
op de oliemarkt begon afte nemen, het budget voor energiebesparing en diversificatie niet te
verkleinen. De risico's van grote afhankelijkheid waren duidelijk geworden en verkleining
van deze risico ' s stond hoog op de agenda van de Rijksoverheid.

3.2 Het energiebesparings- en diversificatiebeleid in Nederland
3.2.1 Hoofdlijnen
Zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde gesteld, werd met de oliecrises in de jaren 1970 pijnlijk
duidelijk dat de afhankelijkheid van de olieproducerende landen bijzonder groot was. In de
daarop volgende periode was de visie van de Nederlandse Rijksoverheid (lees: het Ministerie
van Economische Zaken) dat diversificatie(= spreiding) van energiebronnen en besparing van
energie zouden moeten bijdragen aan het verlagen van de afhankelijkheid van de
olieproducerende landen. Met als doel diversificatie van energiebronnen te bewerkstelligen
droeg EZ de volgende drie mogelijkheden aan in zijn Nota Energiebeleid (1979):
Stromingsenergiebronnen, kolen en kernergie.
Tevens werd besloten aardgas voornamelijk in te zetten voor zogenaamde 'hoogwaardigere
toepassingen'. De verwarming van de gebouwde omgeving werd als een hoogwaardige
toepassing aangemerkt. De opwekking van elektriciteit in centrales juist niet omdat hier
relatief makkelijk andere brandstoffen konden worden ingezet.
Van onuitputtelijke (ofstromings)energiebronnen werd pas op lange termijn een substantiële
bijdrage verwacht. Tot de eeuwwisseling zou het hier beperkt blijven tot enkele procenten
was de verwachting in de Nota Energiebeleid. Wel werd voor het onderzoek op dit gebied
budget beschikbaar gesteld en werden investeringen ter toepassing van alternatieve bronnen
subsidiabel.
Kernenergie stuitte in Nederland op veel weerstand, hetgeen een grootschalige toepassing
hiervan in de weg gestaan heeft. (Verbong, 2001). Na ingebruikname van de kerncentrale in
Dodewaard (50 MW) in 1970 en Borssele (450 MW) in 1974 is er daarom geen nucleaire
capaciteit meer bijgebouwd.
Het aandeel kolen dat tot 1973 mede onder invloed de ruime aanwezigheid van aardgas steeds
verder teruggebracht was, werd in de jaren 1980 weer opgevoerd. De elektriciteitscentrales
waren hiervoor een aangewezen sector. Van enkele procenten kolen in de
elektriciteitsopwekking in 1975 werd het aandeel in de jaren 1980 opgevoerd tot het relatief
stabiele niveau van ongeveer 40% in de jaren 1990.

3.2.2 Uitwerking van het energiebeleid in de gebouwde omgeving
Ook de gebouwde omgeving- waarvan de verwarming 15% van het totale Nederlandse
primaire energieverbruik voor rekening nam (Nota Energiebeleid, 1979)- werd een
belangrijke inzet van hetenergiebesparings-en diversificatiebeleid. Een aantal in relatie tot
warmtepompen belangrijke ontwikkelingen op dit terrein zal nu besproken worden.

Isolatie van de gebouwde omgeving
Uit onderzoek van EZ, VROM en het Nederlands Economisch Instituut (NEl) kwam
halverwege de jaren 1970 naar voren dat binnen de bestaande woningvoorraad in Nederland
veel energiebesparing mogelijk was. Onder het Nationale Isolatie Programma (NIP) dat in
1978 staltte, werden vele woningen van isolatie voorzien. (Zie kader) De isolatie van
woningen had een daling van het gemiddelde brandstofgebruik van 2150 m 3 naar 1400 m 3
aardgasequivalent I jaar tot gevolg (Bakkenist e.a., 1985,2)
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De verdeelsleutel van de
energievraag voor ruimteverwarming
en tapwaterverwarming in woningen
was in de eerste helft van de jaren
1980 gemiddeld 88-12% voor
bestaande bouw tot 80-20% voor
geïsoleerde nieuwbouw (Kram e.a,
1981) Deze verhoudingsgetallen
verschoven in de jaren 1980
respectievelijk richting de 80-20%
en de 70- 30%.
Gevolg van de toename van
thermische isolatie was dat kleinere
verwarmingssystemen toegepast
konden worden in de gebouwde
omgeving. Omdat kleine
verwarmingsystemen normaliter
meer vaste kosten opleveren per
geproduceerde hoeveelheid energie
dan grotere 5 , werd door deze daling
van het brandstofverbruik de
rentabiliteit van de investeringen in verwarmingssystemen met een hoger energetisch
rendement aangetast.

Stadsverwarming
Ook stadsverwarming was een optie die in de periode na de oliecrises- ondanks eerder gering
succes in de jaren 1960 en begin jaren 1970- toepasbaar leek. Stadsverwarming kon zowel
een bijdrage leveren aan energiebesparing als aan brandstoffendiversificatie.
Energiebesparing trad op doordat gebruik werd gemaakt van (lage temperatuur) restwarmte
afkomstig van industriële processen of elektriciteitsproductie. Deze warmte, of in ieder geval
een groot deel daarvan zou anders worden afgevoerd . Voor wat betreft diversificatie gold dat
de gebouwde omgeving- welke overwegend met gas werd verwarmd in de late jaren 1970met stadsverwarming verwarmd werd met de brandstoffen die in de warmtebron
(bijvoorbeeld: een vuilverbrandingsoven of een kolengestookte elektriciteitscentrale) worden
gestookt.
In de periode 1977 tot 1984 zijn er 16 stadsverwarmingprojecten met overheidssteun opgezet.
Stadsverwarmingsystemen ervoeren als collectieve systemen een aantal problemen. Gas en
stadsverwarming konden als elkaars concurrenten worden gezien (Haskoning, 1993). Uit
evaluaties (Kuipers, 1985) (Schaeffer en Struker, 1994) blijkt dat de verlangens van de
gebruikers zich lieten omschrijven als de wens om ten opzichte van de gebruikers van
individueel gestookte verwarmingsinstallaties in alle gebruikersfacetten dezelfde
mogelijkheden te hebben . Voor zover bet bier bet kostenaspect betrof, werd bieraan de naam:
" niet-meer-dan-anders-principe" toebedeeld. Een belangrijk punt waarop stadsverwarming te
kort schoot was de warmtemeting. Bij stadsverwarmingsystemen werd veelal in verband met
hoge kosten en minimale verkrijgbaarheid van individuele meetapparatuur, een relatieve
meetmethode toegepast waarbij er een verdeelsleutel op een collectieve meting werd gezet.
Deze onnauwkeurige meetmethode was gezien de exploitatiekosten- die in verband met
bovengenoemde gebruikerswensen laag moesten zijn- noodzakelijk. Individueel

; De kostprijs van een verwarmingsinstallatie loopt niet evenredig met het vermogen van deze installatie. Als grove richtlijn is
deze functie in de praktijk ongeveer: kostprijs= vermogen '~ (binnen het vem10gensbereik dat aan de orde is bij de verwarming
van één tot een aantal huizen) (interview dhr. van Uitert)
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energiebewust gedrag had met dit collectieve systeem minder financieel effect, zodat de
inspanningen van de consument op dit terrein vaak afnamen.
Ook de tariefstructuur was bij stadsverwarming anders dan bij individuele gaslevering. Bij
individuele gaslevering was de verhouding vaste kosten I variabele kosten voor de consument
ongeveer 20 I 80. Bij een stadsverwarmingsysteem was deze verhouding 80 I 20, zodat
individueel energiebewust gedrag ook langs deze weg minder werd aangemoedigd dan bij een
individuele gaslevering. Om de verhouding nog enigszins te egaliseren werd door de
exploitanten van stadsverwarmingssystemen de verhouding kunstmatig op 50150 gesteld.
De inzichten in het stadsverwarmingsysteem van het publiek en de bestuurders beperkte zich
volgens Kuipers ( 1985) tot de 'kennis' van (een aantal van) juist deze negatieve
gebruiksfacetten . Ook milieubewegingen met vaak een 'small-is-beautiful'-ideologie waren
niet voor stadsverwarming. (Schaeffer en Struker, 1994)
Na 1984 werden als gevolg van bovengenoemde problemen dan ook (voorlopig) geen nieuwe
stadsverwarmingsystemen meer bijgebouwd.

De centrale verwarming(sketel)
Daarnaast was de verbetering van de conventionele gasgestookte cv-ketel die in Nederland na
de aardgasvondsten op grote schaal zijn intrede had gedaan een belangrijke
energiebesparingsoptie, stelde de Algemene Energie Raad in 1977 (AER, 1977). Met
medewerking6 van de NV Nederlandse Gasunie werd door verschillende ketelfabrikanten in
1981 een individuele cv-ketel op de markt gebracht, waarbij de verdampingswarmte van
waterdamp in de uitgaande verbrandingsgassen via condensatie werd overgedragen aan de
7
toegevoerde verbrandingslucht. Het gebruiksrendement van de gasgestookte cv-ketel met dit
principe kon 90% bedragen, waar dit voor de conventionele cv-installatie maar ongeveer 70%
was. Ook kwam ongeveer gelijktijdig met de HR-ketel de 'Verbeterd Rendement (VR)-ketel'
op de markt. De VR-ketel was een verbeterde versie van de conventionele ketel, waarbij geen
condensatieproces optrad, maar wel extra warmte uit de rookgassen werd onttrokken met
behulp van een extra warmtewisselaar. Door VEG-Gasinstituut werd aan ketels die aan
bepaalde rendementseisen voldeden een zogenaamd GIVEG-HR-keurmerk gegeven.
In de periode 1981-1982 werd doorNEOM BV een 14 tal demonstratieprojecten
georganiseerd waarbij 6 fabrikanten en 370 woningen waren betrokken. Deze projecten
leverden overwegend positieve resultaten op op het gebied van rendementen en
bedrijfszekerheid.
De verwachtingen waren hooggespannen. Door ingenieursbureau Burnaby Lautier (Burnaby
Lautier, 1981 )8 werd voorspeld dat het marktaandeel voor HR-ketels binnen het segment van
CV -ketels vanaf 1984 ca. 50% en vanaf 1987 ca. 100% zou zijn. (Brezet, 1994)
Van de verwachtte markt werd echter maar een gering deel gerealiseerd. Een onderzoek van
Brezet ( 1994) wij st uit dat vooral consument-installateurgerelateerde factoren de diffusie van
de HR-ketel in de weg hebben gestaan. Voor de installateur vergde het een aanzienlijke
investering in de vorm opbouw van kennis en kunde om de HR-ketel in zijn assortiment op te
nemen. De eerste jaren na de introductie van de HR-ketel traden er dan ook veel problemen
op rond de installatie . De retourtemperatuur bleek vaak in de praktijk niet voldoende laag te
zijn om het condensatiepröces in de ketel te laten optreden en de afvoer van condens was ook
vaak problematisch. EZ constateerde dit probleem in 1983 (EZ, 1983).
Relatieve baten bij de installatie van een HR-ketel ten opzichte van een conventionele ketel
waren voor de installateur beperkt of niet aanwezig. De installateur met zijn kennis en kunde
op het gebied van conventionele cv-ketels, bleek daarom in de regel eerder geneigd een
conventioneel systeem te adviseren boven een HR-ketel. De vaak niet voldoende
geïnformeerde consument op zijn beurt, sloor zich dan meestal bij dit advies aan.

'' De Gasunie heeft in de eerste plaats een prototype van de HR-ketel ontwikkeld.
7
Het gebruiksrendement zoals door VEG Gasinstituut bepaald, is het energetisch rendement dat in een gemiddeld stookseizoen
voor een goed gekozen ketel kan worden verwacht betrokken op de bovenste verbrandingswaarde (stookwaarde+
condensatiewarmte in de ontstane waterdamp).
x Verwij zing uit Brezet, 1994 .
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In de meeste HR-ketel-adoptiegevallen bleek er sprake te zijn van een consument met
verstand van zaken op het gebied van verwarmingssystemen en economische implicaties
Deze consument wenste dan onafl1ankelijk van de installateur(sadvisering) de HR-ketel.
De diffusie van de HR ketel bleef hoofdzakelijk om deze reden in de jaren 1980 achter bij de
verwachtingen. Tot 1986 bleef het marktaandeel van de HR-ketel onder de 10% en pas na
1992 liep dit aandeel op tot boven de 30%.

Warmtepompen
Ook de warmtepomptechnologie en zijn toepassing in de gebouwde omgeving- waar deze
studie zich op richt- was een optie die in de context van energiebesparing in de gebouwde
omgeving paste en in de late jaren 1970 veelbelovend leek.
Een warmtepomp is een apparaat waarmee thermische energie naar een hoger
temperatuurniveau kan worden gebracht. Deze eigenschap maakt een warmtepomp bruikbaar
voor zowel verwarming- als koelingdoeleinden, waarbij in het laatste geval vaak de term :
' koelmachine ' wordt gebruikt. Bij verwanningstoepassingen wordt thermische energie
onttrokken aan een bron en op een hoger temperatuurniveau geleverd aan het te verwarmen
object of de te verwarmen ruimte. Bij koelingtoepassingen wordt thermische energie
onttrokken aan het te koelen object of de te koelen ruimte en (veelal) afgevoerd naar de
omgeving. Een uitgebreide beschrijving van de werking van de warmtepomp wordt gegeven
in bijlage 1. In deze studie wordt de term warmtepomp gebruikt voor zowel verwarmings- als
gecombineerde koel- I verwarmingstoepassingen.
Een warmtepompinstallatie bestaat uit bron en een opnamesysteem voor thermische energie,
een warmtepomp, en een warmteafgiftesysteem (zie figuur 3).

warmtepompsysteem
warmtepomp

bron
f--

-

Warmteafgiftesysteem

Fi guur 3: warmtepompsysteem samengesteld uit componenten

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen mogelijk van de warmtepompinstallatie. De meest
voorkomende uitvoeringsvormen zullen hier kort de revue passeren, waarbij voor verdere
bespreking wordt verwezen naar bijlage 2.
In de eerst plaats worden drie belangrijke warmtepomptypen onderscheiden:
I) een elektrisch aangedreven compressiewarmtepomp.
Dit type warmtepomp bevat een elektromotor die een compressor aandrijft. Met de
compressor wordt een medium in druk en (daarmee) in temperatuur verhoogd . Op het
hogere temperatuurniveau kan de thermische energie worden benut.
In dit verslag wordt dit type warmtepomp een 'elektrische warmtepomp ' genoemd.
2) een verbrandingsmotorgedreven compressiewarmtepomp.
Dit type warmtepomp is vergelijkbaar met de elektrisch aangedreven
compressiewarmtepomp. Echter nu wordt de compressor aangedreven door een
verbrandingsmotor (met veelal diesel of aardgas als brandstof), waarbij de restwarmte
van de verbrandingsmotor ook benut wordt.
In dit verslag wordt dit type warmtepomp genoemd naar de brandstof in de
warmtepomp. Een compressiewarmtepomp met (aard)gas als brandstof wordt
bijvoorbeeld een ' gasmotorgedreven warmtepomp' genoemd.
3) een absorptiewarmtepomp.
Een absorptiewarmtepomp werkt niet met een compressor, maar met een absorber,
vloeistofpomp en een generator. In dit type warmtepomp wordt gas in druk verhoogd
door het eerst met behulp van een absorptieproces vloeibaar te maken, vervolgens de
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vloeistof in druk te verhogen en daarna via desarptie weer naar de gasfase te brengen.
Een aantal voorkomende bronnen is: omgevingslucht, ventilatielucht, grond(water),
aardwarmte, riool- en oppervlaktewater. Het warmteafgiftesysteem is in de meeste gevallen
een waterdistributiesysteem (voorbeelden hiervan zijn een vloerverwarmingsysteem, een
wandverwarmingsysteem en een radiatorsysteem) of een luchtverwanningssysteem.
Allerlei combinaties zijn hiermee mogelijk. De naamgeving die meestal in de literatuur en
ook in dit verslag wordt aangehouden is: type warmtepomp> soort bron> soort
warmteafgiftesysteem. Een gasmotorgedreven warmtepomp met omgevingslucht als bron en
een water-warmteafgiftesysteem wordt bijvoorbeeld een 'gasmotorgedreven luchtwaterwarmtepomp' genoemd.
Het rendement van een verwarmingssysteem wordt gedefinieerd als het quotiënt van de
toegevoerde energie en de nuttige geproduceerde energie(= doel I offer). Omdat de
thermische energie uit bodem, lucht of oppervlaktewater 'vrij' verkrijgbaar is, wordt dit met
betrekking tot het rendement niet als een offer gezien. Het offer is dus (alleen) de
toegevoegde energie aan de aandrijving van de compressor of in geval van een
absorptiewarmtepomp de som van de toegevoerde energie aan de pomp en de desorber waar
de ontmenging van werkend medium en oplosvloeistof plaatsvindt (voor verdere uitleg zie
bij lage I). Het doel is de thermische energie die gebruikt kan worden voor verwarming of de
onttrekking van thermische energie die gebruikt kan worden voor koeling. Op deze manier
was in de eerste helft van de jaren 1980 in de praktijk een 'rendement' haalbaar van tot
ongeveer 260 - 320% 9 bij verwarmingsteepassingen en 160-220% bij koeltoepassingen. Dit
rendement wordt 'coefficient of performance (COP)' genoemd en niet uitgedrukt in procenten
maar in een factor; in dit geval 2,6- 3,2 en 1,6- 2,2.
In verband met variabele grootheden als verwarmingsvermogen, bron- en
warmteafgiftetemperatuur, en het aandeel van de warmte dat door de warmtepomp geleverd
wordt is de efficiëntie die over het stookseizoen behaald kan worden in de praktijk vaak lager
dan de COP. De gemiddelde efficiëntie van een warmtepompsysteem wordt aangeduid met de
zogenaamde 'Seasonal Performance Factor (=SPF)' [-].
Naast het in COP of SPF uitgedrukte energetische rendement van de warmtepompinstallatie
geldt bij een praktische toepassing het rendement op zogenaamde primaire brandstoffen 10 . De
grootheid die dit uitdrukt wordt de 'Primary Energy Ratio (PER)' genoemd en kan
bijvoorbeeld van belang zijn op het gebied van energiebeleid. Vooral voor elektrische
warmtepompen is er een groot verschil tussen deCOPen de PER omdat de opwekking van
elektriciteit uit primaire brandstoffen gepaard gaat met veel verliezen. Bij gaswarmtepompen
is dit niet het geval omdat aardgas een primaire brandstof is .

., Deze waarde geldt voor een elektrische warmtepomp. Voor een absorptiewarmtepomp en een gasmotorgedreven warmtepomp
ligt dit rendement lager. (ongeveer tussen de 110 en de 140%)
"' Primaire brandstoffen zijn brandstofl'en zoals die aan de natuur worden ontleend.
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4 De ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen
in multi-levelperspectief
4.1 Inleiding
Het warmtepompprincipe is niet nieuw. De mogelijkheid om met een thermodynamisch
kringproces onder toevoer van arbeid thermische energie te transporteren van een laag naar
een hoger temperatuurniveau werd in 1824 al beschreven door Carnot. Het kringproces wordt
dan ook de 'Carnot-cyclus ' genoemd.
In de eerste instantie vond de cyclus voornamelijk zijn toepassing in koelmachines waarbij
thermische energie aan een te koelen object I ruimte onttrokken werd. Pas later werd het
principe toegepast in een verwarmingsinstallatie. Ingezien werd dat in vergelijking met een
conventionele verwarmingsinstallatie veel hogere rendementen haalbaar waren .
Ondanks relatief hoge rendementen was in verband met de hoge aanschafkosten commerciële
exploitatie nog niet mogelijk. Het geringe aantal proefprojecten dat her en der plaatsvond,
werd vrijwel uitsluitend door pioniers uit private middelen .gefinancierd. In de jaren 1940
groeide het besef dat wanneer warmtepompen geproduceerd zouden worden in
gestandaardiseerde series, ze mogelijk wel concurrerend konden worden. (Reay &
Macmichael, 1988). In de jaren 1950 werden in Engeland en de VS de eerste warmtepompen
in kleine series geproduceerd.
Ook in Nederland verschenen in de jaren 1970 zeer sporadisch warmtepompen in de
gebouwde omgeving. Eind jaren 1970 werden er een aantal proeven gedaan met
warmtepompen in de gebouwde omgeving zoals bijvoorbeeld een proefproject van Philips
Energy Systems in Veldhoven met een elektrische warmtepomp in woningen. Ook wordt een
klein aantal kantoren uitgerust met elektrische warmtepompen. (een overzicht is gegeven in:
van den Boon, 1980) De projecten verliepen vaak vooral op het gebied van inpassing en
regeling niet probleemloos en waren veelal niet kostenefficiënt
In de jaren na de energiecrises werd in het besparingsbeleid in Nederland hoofdzakelijk
aandacht besteed aan warmtepompsystemen met aardgas als brandstof. Met overheidssteun
werd er op dit gebied technisch onderzoek gedaan door onderzoeksinstituten en bedrijven en
werden er technische onderzoeksprogramma's en demonstratieprojecten opgezet waarbij
voornamelijk gasmotorgedreven warmtepompsystemen voor verwarmingstoepassingen in de
gebouwde omgeving werden getest in de praktijk. Door het Projectbureau Energieonderzoek
(PBE) 11 werd het ' Programma Warmtepompen', en het programma ' Rationeel
Energieverbruik in de Gebouwde Omgeving (REGO)'beheerd. In het Programma
warmtepompen lag het accent op technisch onderzoek dat in verschillende instituten en
bedrijven werd uitgevoerd. In het REGO-programma is aandacht besteed aan het vormen en
beproeven van in de praktijk uitvoerbare concepten (="optimale combinaties van
(stede)bouwkundige besparingsmaatregelen met nieuwe of verbeterde installatie- en
energievoorzieningssystemen, die inspelen op voorwaarden vanuit het gebruik"). De in het
REGO-programma uitgevoerde concepten waarin warmtepompen opgenomen waren , waren
een warmtepomp-warmtekrachtconcept en een warmtepomp-windconcept In beide gevallen
betrof het hier elektrische warmtepompen waarvoor de benodigde elektriciteit opgewekt werd
met behulp van respectievelijk een warmtekrachteenheid en windmolens. De twee concepten
bleken niet kostenefficiënt te zijn .

11

PBE gaat in 1984 over in het Projectbeheerbureau Energieonderzoek (PEO)
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De meeste demonstratieprojecten vonden echter plaats onder de in 1980 door NEOM, de
Nederlandse Gasunie en VEG Gasinsituut 12 opgerichte Warmtepomp Nederland BV (hierna
te noemen: WP Ned BV). Het gaat hier om een 15 tal demonstratieprojecten met
gasmotorgedreven warmtepompsystemen in de woningbouw en utiliteitsbouw. De systemen
in de woningbouw waren collectieve systemen waarbij meerdere woningen op een
warmtepomp werden aangesloten. De demonstratieprojecten toonden aan dat een besparing
op aardgasconsumptie van 20-25% ten opzichte van een conventionele cv-installatie mogelijk
was. De uitvoerbaarheid, inpassing en beheersbaarheid echter kenden vele problemen (deze
komen in paragraaf 4.4 aan de orde) en een kostenefficiënte exploitatie bleek niet zondermeer
haalbaar. In 1985-1986 was de bij oprichting van WP Ned BV bedoelde termijn van vijf jaar
waarbinnen de demonstratieprojecten zouden moeten plaatsvinden verstreken. Deze termijn
werd in verband met "weinig positieve resultaten" niet verlengd (WP Ned BV, 1986).
Elektrische warmtepompen, die altijd kampten met economische rentabiliteitsproblemen in
Nederland, vonden minimaal toepassing in de gebouwde omgeving in de jaren 1980.
Jn het resterende deel van dit hoofdstuk zal een multi-levelanalyse worden gemaakt van de
ontwikkelingen rond de diffusie van warmtepompen in de gebouwde omgeving. Hiertoe zal
eerst het regime dat zich bevond rondom de verwarming van de gebouwde omgeving in kaart
worden gebracht. Daarna wordt hieruit afgeleid welke ontwikkelingen op respectievelijk
micro- en macroniveau interacteren met (ontwikkelingen op) het regimeniveau en wat hiervan
de effecten zijn.
Een vergelijking met (situaties in) het buitenland zal regelmatig worden gemaakt. Hierbij
wordt verwezen naar bijlage 4, waar voor verschillende landen de marktontwikkelingen van
warmtepompen in de gebouwde omgeving in de jaren 1980 worden beschreven. Ook zijn in
deze bijlage gegevens over typen gebouwen/woningen, type verwarmingsystemen,
energievoorziening, subsidiemogelijkheden voor warmtepompen in de verschillende landen
opgenomen. Betrokken landen zijn: België, Denemarken, Duitsland, Japan, Oostenrijk, het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden, en Zwitserland. Het criterium dat bij de
selectie van deze landen is aangehouden is dat vanaf eind jaren 1970 gegevens over dit land
zijn opgenomen in de annexen van het in verderop in dit hoofdstuk besproken Heat Pump
Programme van het International Energy Agency. Dit in verband met beschikbaarheid van
data.

4.2 Het socio-technische regime rondom de verwarming van de
gebouwde omgeving
Om het regime(= meso-level) rondom de verwarming van de gebouwde omgeving in beeld te
brengen is eerst een inventarisatie gemaakt van betrokken actoren, waarna verschillende
karakteristieken, ontwikkelingen, gebruiken en netwerken worden behandeld in de daarop
volgende paragrafen.

4.2.1 Actorenkaart
ln de onderstaande figuur zijn de bij de verwarming van de gebouwde omgeving betrokken
actoren opgesomd in de vorm van een zogenaamde actorenkaart gevolgd door een korte
beschrijving van de betrokkenheid van de respectievelijke actoren.

12

Eenieder van deze partijen is voor 1/3-deel aandeelhouder.

20

Ingenieurs-/ architectenbureaus

Bewoners I exploitanten
Rijksoverheid

Energieadviseurs

Gemeentelijke
overheden

Bouwonderneming

Install ateur

Verwarming van de
gebouwde omgeving

~/
Leveranciers
verwarmingssystemen

Fabrikant
(deel)systemen

~

Kenn;s;nsütuten

Brandstof leveranciers
(gas- /elektriciteitsbedrijf)

tiguur 3: actorenkaart rondom de functie verwarming van de gebouwde omgeving

Actor

Betrokkenheid

Rijksoverheid

Afgeleid uit haar visie formuleert de overheid macro- en microdoelstellingen die zij probeert te
verwezen lijken met behulp van instrumentarium als subsidies, regelgeving, heffingen etc.
Veelal opdrachtgever van woningbouwprojecten en I of betrokken bij vergunningverten ing.
intermediair voor stichtingskosten van sociale woningbouw
Productie van onderdelen, componenten en systemen voor de verwarming van de gebouwde
omgeving
Levering van olie, gas en I of kolen voor de verwarming
Leverino van onderdelen en I of (deel)systemen aan installateurs en soms aan eindconsumenten.
Ontwerpen gebouwde omgeving en I of verwarmingssystemen die hierin toegepast worden

Gemeentelij ke overheden
Fabrikanten
Brandstofleveranciers
Leveranciers
Ingenieurs- en
architectenbureaus
Adviseurs
Installateurs
Bewoners I exploitanten
Kennisinstituten
Bouwonderneming

Adviseren (potentiële) consumenten van verwarmingssystemen en I of andere betrokken actoren
zoals installateurs bij hun keuze voor een bepaald verwarmingssysteem en gerelateerde zaken.
Installeren verwarmingssystemen in de gebouwde omgeving en adviseren vaak de consument bij
de keuze voor een bepaald systeem
Bewonersenlof exploitanten (als bijvoorbeeld een woningbouwvereniging) maken de keuze voor
een type verwarmingsinstallatie en investeren hierin.
Doen onderzoek en hebben kennis in huis van verwarmingssystemen
Bouwt woningen en gebouwen en dient hierbij rekening te houden met het verwarmingssysteem
dat moet worden ingebouwd.

4.2.2 Nederland als 'gasland'
In Nederland is na de aardgasvondsten in Slochteren in 1959 en de vaststelling van de enorme
omvang van deze velden in de jaren 1960 hiervan ruimschoots gebruik gemaakt. Het aandeel
aardgas bij de Nederlandse elektriciteitsproductie steeg rond 1975 tot een percentage van
meer dan 80%. Ook werd medio jaren 1960 in een hoog tempo een gigantisch aardgasnetwerk
van 2000 km pijpleiding aangelegd, tot in 1968 de laatste gemeente op het aardgasnet werd
aangesloten. Belangen rondom aardgas waren groot. Staatsinkomsten liepen in de periode van
1960 tot begin jaren 1980 ongeveer lineair op naar een bedrag van 25 miljard NLG per jaar.
(Correljé, 1998). Partijen als de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Gasunie
(waarin Shell en Esso vertegenwoordigd waren) waren verantwoordelijk voor respectievelijk
de winning en doorverkoop van het aardgas dat uit de Nederlandse velden afkomstig is en
verplichtten zich aan de Nederlandse Staat een deel van hun winsten in Nederland te
investeren.
In de gebouwde omgeving werden in de late jaren 1960 samen met de aanleg van het
aardgasnet vele huizen voorzien van een aardgasgestookte verwarmingsinstallatie. Voor deze
tijd werd de markt gekenmerkt door de overheersende toepassing van kolen- en oliehaarden
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en een opkomend aandeel collectieve oliegestookte (Overbeeke, 200 I) In de eerste instantie
betrof het in de jaren 1960 voornamelijk gaskachels. Gedurende de jaren 1970 verdrong de
cv-ketel in combinatie met een radiator-warmteafgiftesysteem de gaskachel. Nederland was
op dit gebied uitzonderlijk. Geen ander land kende in deze tijd in vergelijking met zijn
energieconsumptie zo'n grote aanwezigheid en gebruik van eigen aardgas. 13 Eén en ander had
in Nederland twee belangrijke implicaties:
De consumentenprijs van aardgas was absoluut, in verhouding tot andere
brandstoffen en in vergelijking met andere landen 14 laag. (zie bijlage 3)
De gaswereld had een sterke stem en werd door de politiek ook goed gehoord.
Het eerste punt heeft veel invloed gehad op economische rentabiliteit(sverhoudingen) van
verschillende besparingsopties op het gebied van verwarming van de gebouwde omgeving.
Het gebruik van elektrische warmtepompen was in Nederland dus relatief duur. Verdere
uitwerking en internationale vergelijking van de brandstofprijzen wordt gemaakt in paragraaf
4.3. Op deze plaats dient vermeld te worden dat het overheidsbeleid zich erop richtte de
gasprijs aan de olieprijs te koppelen, waarna de gasprijs een internationaal bepaalde
macrofactor werd. De prijs van aardgas, dat in Nederland zeer goedkoop gewonnen kon
worden, werd hiermee voor de eindconsument kunstmatig verhoogd, maar bleef desondanks
internationaal gezien goedkoop.
Ook het tweede punt is in deze socio-technische analyse interessant. De grote belangen van de
Nederlandse Staat en de betrokken industrieën bij de exploitatie van de gasvelden en de
distributie en verkoop van gas zorgden er niet alleen voor dat belangen van de gaswereld
zwaar wogen bij de politiek (interview Kleefkens), maar ook dat er een soort vooringenomen
voorkeur bestond voor warmtepompsystemen met aardgas als brandstof. "Nederland was een
sterk gasland en dus zouden gaswarmtepompen worden toegepast" zegt de Horning
(interview Horning); beleidsmedewerker op het gebied van warmtepompen in de eerste helft
van de jaren 1980. Dit schetst een op voorhand beperkte ontvankelijkheid onder de
beleidsmakers voor argumenten voor toepassing van elektrische systemen. De inspanningen
die KEMA indertijd deed om elektrische warmtepompen te promoten werden dan ook vaak
gevoeld bij EZ als "enkel pogingen meer elektriciteit te verkopen ten koste van aardgas" zegt
de Leeuw (interview); beleidsmedewerker op het gebied van warmtepompen 1984-1985
De resultante van beide effecten was dat vrijwel alle overheidssteun zowel op het gebied van
demonstratieprojecten als op het gebied van R&D zich in richtte op warmtepompsystemen
met aardgas als brandstof.

4.2.3 De Nederlandse aversie voor collectieve systemen en de invloed
hiervan op de kansen voor de warmtepomp
Als gevolg van de eerder genoemde snelle expansie van het Nederlandse aardgasnet en ruime
verspreiding van aardgasgestookte verwarmingsapparatuur was in Nederland de verwarmer
van de gebouwde omgeving in de latere jaren 1970 verwend in vergeleken met andere landen.
Aardgasgestookte verwarmingsapparatuur werd door consumenten als bijzonder
gebruiksvriendelijk, schoon en comfortabel ervaren. De in hoofdstuk 3 genoemde tegenstand
die de invoering van stadsverwarming ondervond, was voor een groot deel te herleiden op de
consument die niet bereid was concessies te doen ten opzichte van zijn veelal aardgasgestookt
individueel verwarmingssysteem concludeert Kuipers (1985). De acceptatiegraad van een
nieuw type verwarmingssysteem werd dus vrij sterk bepaald door de aanwezigheid van

" In Nederland was in 1980 het aandeel aardgas in zijn primaire brandstoffenpakket 51%. Engeland, met eveneens eigen aardgas,
stond voor wat betreft het aandeel aardgas in zijn primaire brandstoffenpakket rond 1980 op de tweede plaats van de in dit
onderzoek betrokken landen met een aandeel van 18%. (Correljé, 1998)
"Een uitzondering hi erop vormen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (zie paragraaf 4.3 en bijlage 3)
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alternatieven.(nl: de gasgestookte cv-ketel) De aanwezigheid van het schoon en comfortabel
te gebruiken aardgas heeft er lang deze weg voor gezorgd dat de consument zeer kritisch en
met veel scepsis tegenover alternatieven stond. Ook in het Verenigd Koninkrijk met ruime
beschikbaarheid van aardgas in urbane gebieden trad dit effect sterk op. De Engelse
consument heeft een "sterke" voorkeur voor gasverwarming (Grapin, 1980). In de andere in
deze studie betrokken landen waar de aanwezigheid van aardgas vaak veel beperkter was en
de prijs vaak aanmerkelijk hoger, werd de gebouwde omgeving meestal verwarmd met olie of
kolen (zie bijlage 4). Vooral het stoken met kolen en in mindere mate ook het stoken met olie
werden als minder comfortabel ervaren en waren als zodanig minder sterke alternatieven.
Omdat in de jaren 1980 nog geen gasmotoren met kleine vermogens (enkele kW's) op de
markt waren, was de in Nederland vooral toegepaste gasmotorgedreven warmtepomp per
definitie een groot systeem. Een dergelijk systeem kon voor wat betreft ruimteverwarming
alleen toepassing vinden in de utiliteitsbouw of in collectieve woningverwarming. De
gasmotorgedreven warmtepomp ondervond in laatst genoemde toepassing een belangrijke
tegenwerking van de groeiende weerstand tegen collectieve systemen. Net als bij
stadsverwarming ontstonden problemen met individuele verbruiksmetingen en de
tariefstructuur. De Leeuw zegt hierover: "De consument wilde toch vooral zijn eigen keteltje
en vertrouwde het niet-meer-dan-anders-principe helemaal niet", waaruit blijkt dat de aversie
van consumenten voor collectieve systemen ten volle werd verstaan door EZ. Deze
weerstand werd ook door Bakkenist e.a. (1985) "genoegzaam bekend" genoemd.
Van der Werf , in de eerste helft van de jaren 1980 werkzaam bij WP Ned BV noemt
(interview van der Werf) dat het "door het gebrek aan goede bemetering in die tijd collectieve
systemen zelfs vaak omgebouwd werden tot individuele verwarmingsystemn"
De weerstand tegen collectieve systemen bevond zich niet alleen bij de consument. Ook TNO
- in de jaren 1980 bezig met onderzoek op het gebied van warmtepompen ter ondersteuning
van onder meer het Programma Warmtepompen- was "geen voorstander van collectieve
systemen" (interview Oostendorp) in verband met warmtetransportverliezen die vaak
voornamelijk door voorstanders onderschat werden en hoge, op de gebruiker met de meeste
warmtevraag afgestemde systeemtemperaturen die het rendement nadelig beïnvloedden .

4.2.4 De bestendigende installateur in het diffusieproces
De in hoofdstuk 3 aangehaalde studie van Brezet ( 1994) naar de diffusie van voornamelijk
HR-ketels onder particuliere huishoudens in de jaren 1980 beschrijft dat de installateur van
verwarmingsinstallaties ook degene is die warmtepompsystemen installeert in woningen.
Vanuit de installateur, die een volgens Erezet een belangrijke adviserende rol speelt rondom
de adoptie van verwarmingssystemen in de gebouwde omgeving, was er een beperkt belang
bij de ene optie boven de andere. De installateur was er in de eerste plaats bij gebaat dát hij
een systeem kon installeren. De voorkeur van de installateur voor bepaalde systemen werd
dan ook voornamelijk bepaald door het gebied waarop zijn kennis en kunde zich bevonden en
dit was normaliter op het terrein van de conventionele gasgestookte cv-ketel in combinatie
met een 90/70°C warmteafgiftesysteem met radiatoren. Het verwerven van kennis op het
terrein van andere systemen zoals de warmtepomp vergde investeringen in de vorm van
scholing etc.
Tevens werden de risico's verbonden aan het functioneren van een verwarmingssysteem
grotendeels door de installateur gedragen. Wanneer het systeem niet goed functioneerde werd
de installateur benaderd. Ook dit was een reden waarom de installateur als belangrijke schakel
in het adoptie- en diffusieproces vaak niet graag vooruit liep (en loopt) op technologische
nieuwtjes met verhoogde kans op mankementen. Wanneer een installateur wel bereid was een
nieuw type systeem te installeren werd een risico-opslag in rekening gebracht, hetgeen de
economische rentabiliteit van het systeem aantastte. De installateur was hiermee een
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belangrijke bestendigende factor in het regime rondom de verwarming van de gebouwde
omgeving. Zowel de diffusie van HR-ketel (zie hoofdstuk 3) als de warmtepomp ondervond
op dit punt tegenstand. Volgens Jansen (interview Jansen)- in die tijd werkend aan de
ontwikkeling van warmtepompen bij VEG Gasinstituut-kunnen de installateurs die zich in
de jaren 1980 wel bezighielden op het gebied van warmtepompen dan ook over het algemeen
gekwalificeerd worden als pioniers. Ook de architect I ontwerper was over het algemeen
weinig geïnteresseerd in het uiteindelijke energieverbruik van de woning (interview
Knipscheer).

4.2.5 De praktijk rondom de bepaling van de warmtevraag
In het algemeen waren in de periode rond 1980 uitgevoerde warmtevraagberekeningen in de
praktijk, niet al te geavanceerd. Gevolg hiervan was dat in de praktijk de berekende
warmtevraag veel groter was dan de uiteindelijk optredende warmtevraag. Dit kan worden
beschouwd als een in het regime ingebed gebruik of manier va.n doen. Een te ruime
warmtevraagraming met hierop afgestemde verwarmingsapparatuur lijdt in de praktijk tot
deellastbedrijf Bij een ketel-verwarmingsysteem is het bedrijven op deellast ten opzichte van
vollast minimaal van invloed op het rendement. Er waren hierdoor dan ook weinig
beweegredenen om de warmtevraagberekeningen met grotere precisie uit te voeren voordat de
warmtepomp zijn intrede deed. De in Nederland hoofdzakelijk toegepaste gasmotorgedreven
warmtepompsystemen ondervinden in vergelijking met een cv-ketelinstallatie wel veel nadeel
van slechte afstemming op de optredende warmtevraag. Dit wordt verder besproken in
paragraaf 4.3.

4.2.6 Bestaande systemen en infrastructuren en de inpassing van de
warmtepomptypen
Zoals in paragraaf 4.2.2 besproken was door de aanwezigheid van gasleidingen de
infrastructurele inpassing van de gaswarmtepompen vrij goed. Dit geld zowel voor de
gasmotorgedreven compressiewarmtepomp als voor de gas-absorptiewarmtepomp, waarvan
de ontwikkeling vanaf de late jaren 1970 plaatsvond bij TNO, VEG Gasinstituut.
De inpassing van de elektrische warmtepomp was wat het distributienet betreft slechter. "In
de bestaande bouw was het elektriciteitsnet in het geheel niet zwaar genoeg om elektrische
warmtepompen te kunnen voeden" zegt Oostendorp (interview); sinds 1978 via TNO
betrokken bij onderzoek op het gebied van warmtepompen. Hierdoor was in de bestaande
bouw grootschalige toepassing beperkt mogelijk. Het is aannemelijk dat in de meeste landen
dit probleem gold voor bestaande bouw.
In de praktijk bestaat er een negatieve relatie tussen de energetische efficiency van een
warmtepompinstallatie-uitgedrukt in de 'coefficient of performance (COP)'- en de
temperatuur waarbij warmte wordt afgegeven aan de (bij ruimteverwarming) te verwarmen
binnen lucht. De COP die met een warmtepompinstallatie in de praktijk te behalen is wordt
dus mede bepaald door het type warmteafgiftesysteem dat toegepast is of (in geval van
nieuwbouw) gaat worden. De gevoeligheid van de COP voor het temperatuurverschil tussen
condensor en verdamper verschilt per type warmtepomp. Hierover kan het volgende gezegd
worden: De gevoeligheid voor het temperatuurverschil tussen de condensor en verdamper is
het grootst bij de elektrische warmtepomp. Bij motorgedreven en gasabsorptie
warmtepompsystemen kwam ook de afvalwarmte ten goede aan het te verwarmen medium,
waardoor een hogere temperatuur kon worden bereikt zonder dat het werkend medium
hiervoor op een hogere druk diende te worden gebracht met het nodige efficiëntieverlies als
gevolg. (voor verdere uitleg wordt verwezen naar bijlage 1) Bij de
gasabsorptiewarmtepompen gold echter dat het rendement van het absorptieproces sterk
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wordt beïnvloed door het temperatuurverschil tussen verdamper en condensor. Hierdoor was
de gevoeligheid voor het temperatuurverschil tussen de condensor en verdamper bij de
absorptiewarmtepomp iets hoger dan bij de motorgedreven warmtepomp.
In Nederland bevonden zich in de jaren 1980 vrijwel de gehele gebouwde omgeving een
water-warmteafgiftesystemen met een temperatuur van 90°C heen en 70°C retour (of
kortweg: 90/70°C). Installateurs waren gewend dit type systeem te installeren in
nieuwbouwhuizen evenals bewoners gewend waren het te gebruiken . Het
warmteafgiftesysteem met radiatoren en een relatiefhoge temperatuur van 90/70°C sloot goed
aan bij de conventionele cv-ketel. Rendementen van dit type ketel werden immers minder
beïnvloed door de temperatuurniveau waarop warmteafgifte plaatsvond . Een lagere
temperatuur zou zeker bij de warmtevraag die men gewend was in de bestaande bouw
onpraktisch grote radiatoren tot gevolg hebben (interview lansen) De
warmteafgiftetemperatuur bij luchtverwarmingssystemen was aanzienlijk lager. (tot ongeveer
50-55°C) Vastgesteld kan worden dat het in de bestaande en ook nieuwe bouw voorkomende
warmteafgiftesysteem dus voornamelijk niet goed aansloot bij de elektrische warmtepomp.
In landen als Japan, Oostenrijk, en het zuidelijke en westelijke deel van de VS met hun lage
aandeel waterdistributiesystemen, maar ook in mindere mate in Engeland en België waar een
groot aandeel van de gebouwde omgeving in de vroege jaren 1980 met fornuizen wordt
verwarmd, worden elektrische lucht-lucht warmtepompsystemen relatief gemakkelijk
ingepast. Deze elektrische lucht-lucht systemen werden in Japan en de VS in grote series
gemaakt en waren relatief storingsvrij en goedkoop. In Nederland waren deze uit de VS en
Japan afkomstige lucht-lucht warmtepompen ook te verkrijgen begin jaren 1980, maar omdat
zij op gecombineerde warmte- en koelvraag waren afgestemd en niet aansloten bij de in
Nederland gebruikelijke waterdistributiesystemen was de inpassing hiervan slecht te noemen.
(interview Bouma),
Uitvoeringen in Zwitserland en Duitsland- waar net als in Nederland vrijwel de gehele
bestaande gebouwde omgeving met behulp van waterdistributiesystemen werd verwarmd dienden hierop geheel te worden afgestemd. Lucht-lucht- afwater-luchtsystemen vonden hier
vrijwel alleen toepassing in het beperkte aantal gevallen dat er een koelingvraag was.
In Duitsland werden rond 1980 al op grote schaal vloer- en I wandverwarmingsystemen met
een lage warmteafgiftetemperatuur toegepast. Deze typen warmteafgiftesystemen hebben een
relatief grote warmteinhoud en werden als stabiliserende buffer in Duitsland wenselijk geacht
(interview Bouma). In Zwitserland groeide het aandeelnieuwbouwwoningen dat uitgerust
werd met een lage-temperatuur-radiator- of vloerverwarmingsysteem snel. Deels werd dit
bevorderd door de veelvuldige toepassing van warmtepompen. In 1991 werd ongeveer de
gehele nieuwbouw uitgerust met radiatorsystemen met een warmwatertemperatuur van 40°C
ofvloerverwarmingssystemen met een warmwatertemperatuur van 30°C (HPC Policy
Review, 1994) In Nederland was dit aandeel veel lager. Lage-temperatuurverwarmingssystemen deden hier pas eigenlijk medio jaren 1990 hun intrede. (interview
Kleefkens, NOVEM)
Elektrische warmtepompen welke (in potentie) inpasbaar waren in de bestáánde bouw
ondervonden in Nederland volgens Kleefkens (interview Kleefkens) nog een aantal specifieke
inpassingproblemen. In vele huizen was de cv-ketel geïnstalleerd op zolder. Een elektrische
warmtepomp met de bodem als warmtebron diende bij voorkeur juist in de kelder te worden
geplaatst met als gevolg dat de aansluiting op het radiatorsysteem minder goed was. Kelders
in Nederland waren relatief klein zodat een warmtepompinstallatie vaak niet goed paste.
Tevens leende het in dichtbevolkt Nederland vaak beperkt beschikbaar grondoppervlak zich
minder goed voor het plaatsen van een bodemwarmtewisselaar 15 waarvan horizontale versie
voor een individuele woning al gauw250m 2 grondoppervlak benodigde. (Grapin e.a. , 1980)

t; Een horizontale bodemwarmtewisselaar (als meest toegepaste versie) benodigde rond 1980 voor een individuele woning
ongeveer 250 m1 grondoppervlak. Clandenstudie IEA, 1980)
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4.2.7 Afnemende financieringsruimte voor energiebesparende
maatregelen
De collectieve toepassingen van gasmotorgedreven warmtepompen in de woningbouw
werden veelaluitgevoerd in de (sociale) huursector. De eenmalige investeringskosten voor
een huisinstallatie voor warmtelevering werden in dit geval betaald uit de zogenaamde
'stichtingskosten ' zijnde de totale eenmalige kosten in hetjaar van oplevering van de woning.
Rond 1980 viel bijvoorbeeld onder de stichtingskosten: de grondkosten, de
aanneemsom(men) als inschrijving door de aannemer en bijvoorbeeld aanneemsom CV en
liftinstallatie, bijkomende kosten zoals architectenhonorarium en constructeurskosten.
Rond 1980 werden de overheidssubsidies in het kader van de sociale woningbouw uitgekeerd
aan gemeenten. De exploitant vroeg de subsidie aan door tussenkomst van de desbetreffende
gemeente waarin werd gebouwd . De gemeentelijke overheid toetste de aanvraag aan de
geldende regelgeving daaromtrent en diende bij goedkeuring vervolgens de aanvraag in bij
het ministerie van VROM.
In de periode 1980- 1985 zijn de maximale stichtingskosten van de sociale woningbouw
verlaagd. Dit was (hoofdzakelijk) het gevolg van een combinatie van economische
laagconjunctuur en een instortende woningmarkt in 1979-1980. "Het beschikbare budget bij
de rijksoverheid raakte overbelast omdat er extra subsidies dienden te worden verstrekt om de
bouwsector niet failliet te laten gaan". "Hetgeen door de overheid beheersbaar was moest in
deze tijd in bestedingsruimte naar beneden worden bijgesteld" (interview Keeris). Een gevolg
was d;it investeringen in verwarmingssystemen met hoge initiële kosten als
warmtepompinstallaties minder goed mogelijk werden vanaf dit moment. Ook
organisatieadviesbureau Bakkenist, Spits & Co (Bakens & Seggelen, 1985, 2) signaleert de
invloed hiervan op de uitvoerbaarheid van projecten in de door haar uitgevoerde evaluatie van
het REGO-programma.

4.2.8 Technologieontwikkelingen op het terrein van verwarming.
In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat in het kader van energiebesparing door VEG
Gasinstituut en de Gasunie de VR- en HR-ketel zijn ontwikkeld en hiervan uitvoeringen voor
individuele toepassingen op de markt kwamen in 1981. Een rendementsverbetering van
ongeveer 20% ten opzichte van de conventionele cv-ketel die in de meeste woningen en
utiliteitsbouw geïnstalleerd was, zou met dit type ketel mogelijk zijn.
Evident is dat de (relatieve) positie van de warmtepomp door een dergelijke ontwikkeling op
dezelfde (of op zijn minst overlappende) markt wordt beïnvloed. Dit geldt zowel voor de
positie van de warmtepomp als het gaat om besparing op primaire brandstof als voor haar
positie op financieel-economisch gebied .
Daarnaast passen de VR- en HR-ketel goed in de gehele constellatie van de verwarming van
de gebouwde omgeving. Te noemen voorbeelden biervan zijn:
De fabrikanten en (dus) distibutiekanalen van conventionele cv-ketels en VR- I HRketels waren veelal dezelfde.
Met uitzondering van het feit dat voor een goede functionering van de
condensatieproces in de HR-ketel de retourwatertemperatuur van het
warmteafgiftesysteem relatief laag moest zijn, paste de HR-ketel goed in bestaande
verwarm ingssystemen.
De VR-ketel paste in zijn totaal goed in het bestaande verwarmingssysteem.
Individuele toepassingen van de VR-/HR-ketel in de in Nederland veel voorkomende
ééngezinswoningen waren mogelijk.
De meerprijs van een HR-ketel ten opzichte van een conventionele gasgestookte cvketel was laag in verhouding met de meerprijs van een warmtepompinstallatie ten
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opzichte van een conventionele cv-ketel. Voor een installatie van 10-12 kW 16 wordt
door het IEA (Grapin e.a., 1980) de volgende indicatie gegeven voor wat betreft
17
initiële kosten : conventionele cv-ketelinstallatie (gas): 4365 NLG, HRketelinstallatie (gas): 4955 NLG, elektrische warmtepompinstallatie 18 8600- 11000
NLG.
De VR- I HR-ketel verbruikte net als de conventionele ketel aardgas als brandstof
waardoor er een goede aansluiting was bij het aardgasdistributienet
Belangrijk was dat ook wanneer het condensatieproces (als het innovatieve aspect aan de HRketel) niet goed functioneerde, de ketel toch gewoon warmte leverde, al was het met een lager
rendement. Hierdoor bleven eventuele mankementen in het functioneren van de HR-ketel
veelal onopgemerkt bij de consument (interview de Brabander)
Gedurende de jaren 1980 heeft er op het gebied van cv-verwarming een gestage ontwikkeling
plaatsgevonden. In de eerste plaats was dit omdat kort na de introductie van de HR-ketel de
conventionele ketel -welke aanmerkelijk goedkoper was dan de HR-ketel en VR-ketel -vaak
financieel aantrekkelijker waren (Vereniging Eigen Huis, 198i 9), hetgeen eraan bijgedragen
heeft dat veel huizen I gebouwen in deze eerste jaren na de introduettie nog niet werden
uitgerust met een HR-ketel. In de tweede plaats is het rendement dat met een HR-ketel
haalbaar was gedurende de jaren 1980 geleidelijk verbeterd. Dit was zowel voor
praktijktoepassing het geval omdat de installatie van de ketel steeds optimaler werd naar
gelang installateurs het condensatieproces beter onder de knie kregen als voor zover het de
HR-ketel zelf betrof. In de jaren 1990 was met de HR-ketel een rendement van 96% 20
haalbaar tegenover een rendement van rond de 87,6- 90% begin jaren 1980.
De innovatie: 'verwarming van gebouw I woning met VR-1 HR-ketel ten opzichte van een
conventionele cv-ketel' kan als zodanig worden beschouwd als een veel incrementelere
innovatie dan: 'verwarming van de gebouwde omgeving met een gasmotorgedreven
warmtepompsysteem ten
opzichte van een conventionele
IHCIZEME:.NTAL.
VERSUS
cv-ketel'. Refererend aan de
RMlCAL
CHANGE ....
bespreking van het
analyseperspectief in
hoofdstuk 2 wordt aangenomen
dat naarmate een innovatie
radicaler is dat deze meer
weerstand zal krijgen vanuit
het regime waarop deze
innovatie gericht is. Figuur 4 is
hier illustratief. De reden
hiervoor is dat een radicale
innovatie niet bij de
competenties en gebruiken in
het regime zal aansluiten en
om die reden tegenwerking
Figuur 4: Illustratie van het verschil in te verwachten weerstand bij
respectievelijk incrementele en radicale innovaties (bron: Weber ea. 1999)
ondervindt van actoren die
deze competenties en
"'De cap aciteit van een installatie voor de verwarming van individuele woningen is kleiner (ordegrootte 2-2,5 kW), echter
prijsgegevens van een installatie geschikt voor individuele toepassing worden niet gegeven. Wel staan in Brezet, 1994 de
volgende prijzen voor een HR-ketel voor individuele woningverwarming: NLG 1900,- tot NLG 2500,17 Inclus ief 18% BTW
'" Van de elektrische warmtepompinstallatie zijn .de initiële kosten zoals deze in Duitsland worden opgegeven opgenomen in
verband met het niet beschikbaar zijn van Nederlandse gegevens. Duitse prijsgegevens kunnen als indicatie gebruikt worden.
1
" Literatuurverwijzing uit Brezet, 1994
211
Dit energetisch rendement is omgerekend van het door HR-keteltàbrikanten opgegeven rendement van I 07% op de onderste
verbrandingswaarde.
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gebruiken hebben • Een uitzondering op de acceptatie en aansluiting die de HR-ketel genoot
is (zoals in hoofdstuk 3 al besproken en verwijzend naar Erezet (1994)) de installateur I
adviseur. Dat deze uitzondering verstrekkende gevolgen had, is te wijten aan de cruciale rol
die de installateur I adviseur speelt in het adoptieproces.
Omdat de invoering van het VR- I HR-ketel op vele punten goed aansloot bij de bestaande
competenties en gebruiken zou ze voor een groot deel kunnen worden beschouwd als een
verbetering van deze competenties en gebruiken. Een dergelijke verbetering zal als zodanig
een bestendigende werking hebben op het regime.
Schot 22 ( 1998) zegt dat één van de voorwaarden voor het optreden van een 'regime-shift' is
dat in het regime "gepercipieerde beperkingen optreden om problemen waarmee het regime
geconfronteerd wordt op te lossen" . De VR- I HR-ketel heeft dus langs beide bovengenoemde
wegen een aanzienlijke invloed uitgeoefend op de diffusie van de warmtepomp in de
gebouwde omgeving.
Het rookgascondensatieprincipe dat de HR-ketel ten opzichte van de conventionele cv-ketel
zijn hoge energetische rendement verschafte was moeilijk toepasbaar op oliegestookte ketels
en kolen enlof houtgestookte fornuizen in verband met corrosieve zwavelhoudende
rookgassen. Condenserende warmtèwisselaars zouden hierdoor snel verslijten. Wordt nuputtend uit de informatie in bijlage 4- vergeleken met andere in deze studie betrokken
landen, dan blijkt het volgende:
In Zwitserland en Duitsland werd vrijwel de gehele gebouwde omgeving in de eerste helft
van de jaren 1980 gestookt met olie. In Oostenrijk en België werd een groot deel (resp. meer
dan 50% en 40%) van de gebouwde omgeving met behulp van kolen- en houtgestookte
kachels verwarmd en de rest voor een groot deel met olie (beiden ongeveer 30%)
In Zweden werd naast een opvallend hoog aandeel elektrische weerstandsverwarming van
20% de rest van de gebouwde omgeving vrijwel geheel met olie verwarmd. De in dit land
veel voorkomende stadsverwarming (30%) werd ook geheel met olieketels bedreven.
In Denemarken spelen stads- en blokverwarming ook een grote rol. In urbane gebieden werd
vrijwel de gehele gebouwde omgeving van warmte voorzien door stadsverwarming of
blokverwarming. In rurale gebieden waren oliegestookte ketels toegepast. Gas en elektriciteit
namen ieder maar 2% van de verwarmingsbehoefte voor rekening in Denemarken.
Dit betekent dat Nederland, Engeland en het zuiden van de VS de enige in deze studie
betrokken landen I streken waren waar het condensatieprincipe op grotere schaal toegepast
kon worden en langs deze weg een energiebesparing in de gebouwde omgeving gerealiseerd
kon worden. Het regimeversterkende effect dat er van de HR-ketel uitging trad dus ook enkel
in deze landen I streken op.

4.2.9 De invloed van NOx-wetgeving
Gasmotoren stootten een bepaalde hoeveelheid van het verzurende NO, uit. Wetgeving op
het gebied van NO,-uitstoot lag hierdoor warmtepompen in de weg, hetgeen in de
landenstudie van het IEA in 1980 (Grapin e.a., 1980) wordt aangemerkt als een
belemmering. Toch heeft dit volgens Bouma (interview) in de praktijk geen cruciale rol
gespeeld omdat het gevoel heerste dat gasmotorfabrikanten in de toekomst wel een verlaging
van de NO,-uitstoot zouden kunnen realiseren.
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Anderson & Tushman ( 1990) reserveren voor dit type innovatie de term 'competence destoying innovation ' om dit effect aan
te duiden .
22
Prof dr. Johan Schot is onder meer programmacoördinator van het onderzoeksprogramma 'Techniek in Nederland in de
Twintigste Eeuw (TIN-20) waaraan negen Nederlandse universiteiten een bijdrage leveren.
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4.3 Ontwikkelingen op macro-level
Een aantal belangrijke macrofactoren die van invloed zijn geweest op de ontwikkelingen op
het gebied van warmtepompen zullen hier worden behandeld.

4.3.1 Economische laagconjunctuur
Zoals eerder genoemd luidde de oliecrises een economische laagconjunctuur in, in de tweede
helft van de jaren 1970 en vroege jaren 1980. Bakkenist ea. (Bakkenist e.a., 1985) stellen in
de door hen uitgevoerde evaluatie van het REGO-programma dat als gevolg van deze
economische laagconjunctuur reductie van woon- en exploitatiekostenreductie een steeds
belangrijker motiefwerd voor het besparen van energie in de gebouwde omgeving. Ook WP
Ned BV signaleert in 1982 (WP Ned BV, 1982) dat energiebesparing steeds minder "een doel
op zich" werd, maar meer een middel om kostenreductie te realiseren
Het Iijkt dan ook aannemelijk dat halverwege de jaren 1980, wanneer de economie weer
aantrekt, deze economische- en sinds de rustiger geworden wereldoliemarkt meer
prominente- drijfveer om aan energiebesparing te doen aan kracht inboet.
Wel moet opgemerkt worden dat het moeilijk is te bepalen wat precies de invloed van
economische conjunctuur was en welke effectieve maat hiervoor moet worden gebruikt.

4.3.2 Brandstofschaarste en brandstofprijzen
De prijzen van brandstoffen worden vaak aangemerkt (bijv: Bakkenist ea. 1985) als cruciale
factor bij de diffusie van warmtepomptechnologie in de jaren 1980. In deze paragraaf wordt
bekeken welke prijzen en I of prijsverhoudingen in dit kader relevant zijn, hoe deze zich
ontwikkelen in verschillende landen en wat er in de praktijk kan worden gezegd over de
correlatie met warmtepomp-adoptieaantallen.
De invloed van de energieprijzen op de aantrekkelijkheid van de warmtepomp als
energiebesparingsoptie was driedelig:
l. De (absolute) prijzen van de door een warmtepomp of door een alternatief
verwarmingssysteem (dat vergelijkbaar comfort oplevert) geconsumeerde energie
was van invloed op de rentabiliteit van investeringen in energiebesparing. De baten
van energiebesparing werden immers bepaald door de uitgespaarde
energieconsumptie maal de prijs van deze energie.
2. De relatieve aantrekkelijkheid van een warmtepomp (ten opzichte van andere
besparingsopties) was af11ankelijk van de relatieve prijs van de gebruikte energiesoort
(ten opzichte van andere energiesoorten).
3. De (veronderstelde) stabiliteit en zekerheid van energieprijzen waren voor de
aantrekkelijkheid van de warmtepomp van belang. Ten opzichte van veel alternatieve
verwarmingsinstallaties kende zeker de in Nederland toegepaste gasmotorgedreven
warmtepompinstallatie relatief hoge initiële kosten die pas op termijn terugverdiend
worden . In tijden van veronderstelde onzekerheid over toekomstige energieprijzen
zijn individuen en bedrijven terughoudend in het doen van grote investeringen die op
termijn terugverdiend moeten worden. De invloed die van dit effect is uitgegaan is
echter moeilijk aan te duiden omdat het hier om een ontraceerbare perceptie ging van
een (potentiële) adoptant. Wel kwam de factor: (veronderstelde) prijsstabiliteit tot
uiting in het overheidsbeleid. Zie hier hetbesparings-en diversificatiebeleid dat vorm
krijgt na de oliecrises.(hoofdstuk 3)
In de Nederlandse situatie consumeerde de warmtepomp elektriciteit en I of aardgas en was
het alternatiefvoor de warmtepomp in vrijwel alle gevallen een gasgestookte
verwarmingsketel.

29

Absolute prijzen en prijsvoorspellingen
De gasprijs voor kleinverbruikers als kleine industrie, dienstverleners en particulieren werd in
Nederland sinds de jaren 1970 gekoppeld aan de prijs van huisbrandolie als direct alternatief
voor verwarming. Redenen hiervoor waren dat de prijs door de consument als "redelijk"
diende te worden ervaren en dat de olie op dezelfde markt concurreerde waar spelers
langetermijninvesteringen deden en dus bepaalde zekerheden wensten ten aanzien van de
prijsverhoudingen tussen alternatieve brandstoffen . (v.d. Berg, 1994)
De elektriciteitsprijs was onder meer afl1ankelijk van de brandstofprijzen voor
elektriciteitscentrales. Medio jaren 1970 werd in de elektriciteitscentrales vrijwel enkel
aardgas als brandstof gebruikt, waarna rond 1980 een korte periode een beperkt aandeel olie
werd gebruikt en in de jaren na 1980 een opkomend deel steenkool.( zie figuur 9) De prijs van
aardgas voor grootverbruikers als elektriciteitscentrales is in Nederland eveneens sinds 1970
gekoppeld aan het alternatief, in dit geval kolen (v.d . Berg, 1994).
Hoofdzakelijk als gevolg van de tweede oliecrisis stijgt de olieprijs in 1979 explosief. In
Nederland, maar ook in de andere olie-importerende IEA landen (zie IEA in paragraaf 4.4.7)
werd hierop een besparings-en diversificatiebeleid gevoerd. Ook werden eigen bronnen
gezocht en soms gevonden en geëxploiteerd. De olieprijsstijging die het gevolg was van de
oliecrises maakte exploitatie van eigen bronnen ook economisch interessanter. In de tweede
plaats was in veel olie-importerende landen een economische recessie het gevolg van de
oliecrises en de hiermee gepaard gaande stijging van olieprijzen. Dit hield een verlaagde
economische activiteit en dus een afnemende vraag naar energie en olie in. De combinatie van
beide factoren plus het feit dat Iran en Irak medio jaren 1980 plots veel olie op de markt
brachten om de oorlog die zij voerden te financieren (Dammers, 2000) zorgde voor een
afnemende schaarste en zelfs een dreigende overcapaciteit op de wereldoliemarkt rond 19831984. Via marktwerking was een prijsdaling het gevolg. Voor Nederland was deze prijsdaling
door een hoge Dollarkoers in 1983 - 1984 nog niet direct merkbaar, maar in de jaren 19851986 was een flinke daling van de prijs van olie in Nederland een feit.
Ten tijde van de formulering van het Nederlands energiebeleid in de Nota Energiebeleid 1979
was weliswaar het drukkend effect van deze ontwikkelingen opgemerkt (Nota Energiebeleid,
1979) maar werden hieraan geen conclusies verbonden die een mogelijke daling voorzagen.
Ook de in het kader van de Brede Maatschappelijke Discussie rond kernenergie in 1983
gemaakte scenario's gingen uit van een jaarlijkse stijging van de olieprijs van 2,5% tot het
jaar 2000. (Dammers, 2000). Hieruit kan worden opgemaakt dat de plotse daling van de
olieprijs in I 985-1986 tot kort voor de eigenlijke daling onverwacht was.
Een weergave van de olieprijs in Dollars (synchroon met genoemde ontwikkelingen op de
wereldoliemarkt) en in NLG (relevant met betrekking tot energiebesparing in Nederland) in
de periode van 1979 tot en met 1989 is te zien in figuur 5.
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Figuur 5: Prijzen van ruwe olie in de periode 1979-1989 in USO/ barrel (links) en NLG I barrel (rechts) (bron : IEA)

De algemene stijging van de energieprijzen in 1979 en het hoge prijsniveau in de jaren daarop
hadden tot gevolg dat energiebesparing vanuit puur economisch perspectief volgens de
gedachtegang van punt I aanzienlijk interessanter werd in deze tijd. De forse daling van de
energieprijzen in 1985 luidde echter het einde in van deze periode. Na 1986 stabiliseert de
prijs van ruwe olie op de wereldmarkt weer. Prijsscenario' s uit deze periode van het CPB
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(1986) en ECN ( 1987) gaan uit van een jaarlijkse olieprijsstijging van respectievelijk 1,0% en
0,8% bij een 'middelmatige' economische groei.
Kijken we naar de markt voor warmtepompen ( adoptieaantallen I jaar) in de meeste in deze
studie betrokken landen (zie bijlage 4) dan zien we dat de omvang van deze markt positief
samenhangt met de energieprijzen. In 1979 is veellanden een flinke marktexpansie
waarneembaar en in 1985 een krimp van de meeste markten. De invloed van de
energieprijzen wordt hiermee duidelijk. In onderstaande grafiek (figuur 6) is het verloop van
de Nederlandse kleinverbruikersprijzen van huisbrandolie, aardgas en kolen weergegeven in
zogenaamde warmte-equivalenteenheden.
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tiguur 6: Prijzen" van huisbrandolie, aardgas en eld:triciteit in ecu per warmte-equivalent in Nederland (bron: IEA)

In vergelijking met andere landen was in Nederland de (kleinverbruikers)gasprijs 24 in de
eerste helft van de jaren 1980 laag (zie bijlage 3). Alleen in het Verenigd Koninkrijk als
tweede 'gasland' in Europa en de Verenigde Staten met ook een groot aandeel
gasconsumptie, was de gasprijs overwegend nog lager dan in Nederland.
Volgens de ratio van punt 1 op pagina 29 zorgde deze lage prijs van de brandstof (waannee
vrijwel de gehele gebouwde omgeving verwarmd werd) ervoor dat in het algemeen
energiebesparing in de gebouwde omgeving in Nederland minder baten opleverde25 dan in met uitzondering van de VS en VK- alle andere in deze studie betrokken landen.

4.3.3 Verhoudingen tussen brandstofprijzen
Voor wat betreft punt 2, de brandstofprijsverhoudingen kan het volgende gezegd worden:
In Nederland was de kleinverbuikersprijs van aardgas in verhouding met de
kleinverbruikersprijs van elektriciteit, relatief laag. In figuur 7, is de verhouding tussen de
kleinverbruikersprijs van elektriciteit en gas voor de in deze studie betrokken landen
weergegeven. Zichtbaar is dat in Nederland de verhouding in de eerste helft van de jaren 1980
duidelijk het hoogst was.

" Prijzen zijn per Toe (=ton of oil equivalent)= per I 0000000 kcal= per 41 ,868 GJ
Daarnaast speelt de al dan niet aanwezigheid van een distributienet en de daaruit afte leiden beschikbaarheid natuurlijk een rol.
Echter in dit onderdeel wordt alleen de factor: 'prijzen' beschouwd.
25
Het gaat hier om een indicatie. Een genuanceerder beeld zou ontstaan wanneer hier een correctie zou worden gemaakt naar
koopkracht en algemeen prijsniveau.
2
'
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Figuur 7: Verhoudi ng tussen kleinverbui kersprijzen van elektriciteit en aardgas in verschillende Janden in I979- I 989
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De uitzonderlijk hoge prijsverhouding tussen gas en elektriciteit heeft in Nederland ervoor
gezorgd dat zeker in de vroege jaren 1980 de brandstofkosten van warmteproductie met een
elektrische warmtepomp in de praktijk hoger waren dan de brandstofkosten van
warmteproductie met een gasgestookte cv-ketel. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten- als landen met een ruime aanwezigheid van gas- deed zich dit 'probleem' voor de
elektrische warmtepomp ook voor.
In de landen Duitsland, Zweden, Zwitserland en Denemarken werd het overgrote deel van de
gebouwde omgeving verwarmd met olie. In mindere mate gold dit ook voor België en
Oostenrijk waar naast olie veel kolen en hout werd gebruikt voor ruimteverwarm ing.
Voor wat betreft deze landen dient een dus beschouwing te worden gemaakt van de
verhouding tussen de kleinverbruikersprijs van elektriciteit en huisbrandolie als zijnde de
concurrerende opties. Deze verhouding is voor de in deze studie betrokken landen
weergegeven over de periode 1979-1990 in figuur 8.
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Zichtbaar is dat vooral de landen België en Duitsland de prijsverhouding huisbrandolie I
elektriciteit hoog en dus voor de elektrische warmtepomp ongunstig was en dat deze
verhouding na de olieprijsdaling in 1985 nog eens aanzienlijk opliep.
Ook zichtbaar is dat in Zweden elektriciteit uitzonderlijk goedkoop was. Dit werkte
bevorderend voor de toepassing van elektrische verwarming (en dus de elektrische
warmtepomp) ten opzichte van de veelal toegepaste verwarming met olie en valt dan ook
goed te rijmen met het uitzonderlijk hoge aandeel woningen met elektrische
weerstandverwarmingssystemen . (zie bijlage 4)
In de ons omringende landen Duitsland,. het Verenigd Koninkrijk en Belgie werden in 1980
met elektrische warmtepompen in de praktijk SPF's gehaald van respectievelijk 3, 74 26 , 3,25
en 3,37 (Grapin e.a., 1980). Aannemelijk, maar niet in de gegevens van het IEA opgenomen
is dat in Nederland een vergelijkbare SPF haalbaar was gezien overeenkomstige
klimatologische omstandigheden. Worden deze waarden vergeleken met het 90% rendement
van de HR-ketel die in Nederland in de jaren 1980 zijn intrede deed, dan wordt duidelijk dat
pas wanneer de verhouding tussen de elektriciteits-en aardgasprijs structureel onder de 4
komt er economische besparingen op de brandstof27 kunnen worden gehaald.

4.3.4 Elektriciteitsopwekking en de gevolgen voor diversificatie en
besparing
In op Nederland na alle landen waar warmtepompen werden toegepast werd de markt veruit
gedomineerd door elektrisch aangedreven compressiewarmtepompen. Bij toepassing van een
elektrische warmtepompinstallatie wordt het verbruik van primaire brandstoffen beschreven
door de thermische-energieproductie te vermenigvuldigen met de SPF van de
warmtepompinstallatie en het energetisch rendement van de elektriciteitsopwekking. De
rendementen van de elektriciteitscentrales waren dus bij de keuzes op het gebied van
verwarming van de gebouwde omgeving mede bepalend. Ook de brandstoffen die in de
centrales werden verbrand waren bepalend voor in hoeverre een het verwarmen met
elektriciteit aansluit bij het energiebeleid. Beide punten (rendementen en brandstoffen van
centrales) zullen hier besproken worden en internationaal vergeleken. Noot dat het hier gaat
0111 een macro-factor die vanuit het regime (grotendeels) moet worden beschouwd als een niet
te beïnvloeden gegeven.

4.3.4.1

Brandstoffen in Elektriciteitscentrales

In figuur 9 is het brandstoffenpakket van de centrale elektriciteitsproductie in Nederland
gegeven over de periode 1975-1990. Na de oliecrises werd het 0111 de afl1ankelijkheid van
olieproducerende landen te verkleinen het aandeel kolen (dat na de aardgasvondsten in
Nederland bijna tot nul gereduceerd was) in het pakket opgevoerd. Ook was het beleid erop
gericht om zoveel mogelijk de inzet van aardgas te beperken tot 'hoogwaardige' toepassingen
en het aandeel in de elektriciteitsproductie strategisch terug te dringen (dit is eerder besproken
in hoofdstuk 3 ). Gevolg was dat in de vroege jaren 1980 een korte opleving van het aandeel
olie te zien is om het 'gat' op te vullen totdat kolengestookte centrales beschikbaar kwamen.

2
" De SPF van 3.74 in Duitsland is in vergelijking met andere landen een ' uitschieter' te noemen en komt in latere publicaties
(bijvoorbeeld : Stuij en Stene, 1994) niet meer voor_
27
Er dient gerealiseerd te worden dat met de economische besparing op de brandstof(inclusiefverdiscontering) de gehele
meerinvestering van een warmtepomp ten opzichte van een cv-ketel moet worden terugverdiend voordat de investering
kosteneffectief is_
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Figuur 9: brandstoffenpercentages in de Nederlandse elektriciteitscentrales (bron: Hofman & Marquart, 200 I)

Te zien is dat in Nederland het gebruik van een elektrische warmtepomp dus een beperkte
tegemoetkoming aan de diversificatiedoelstellingen van de Rijksoverheid zou betekenen.
Natuurlijk droeg toepassing van gasmotorgedreven warmtepompen in de gebouwde omgeving
ten opzichte van de gasgestookte cv-ketel ook niet bij aan diversificatie van brandstoffen. De
inzet voor warmtepompen in de gebouwde omgeving is daarom geheel onder de noemer
besparing te plaatsen. Het beleid op het gebied van warmtepompen werd dan ook bij EZ
ondergebracht in haar directie voor Energiebesparing (en niet haar directie voor
diversificatie). "De warmtepomp werd in die tijd in Nederland ook gezien als een kleine optie,
die nauwelijks in verhouding stond tot grootschalig diversificeren" zegt de Leeuw (interview)
Diversificatie van brandstoffen was een van de pijlers van het International Energy
Programme van het IEA. Alle lidstaten verplichtten zich hiertoe (zie paragraaf 4.4 .7).
Land

Type WP

Woningverwarming
(conventioneel)

Elektriciteitproductie

België

Weinig, elektrisch

30% olie

Denemarken

Vrijwel, allen elektr.

Vrijwel geheel olie

(W) Duitsland

+!- 50% olie

Japan

Voornamelijk elektrisch
Wat gasmotor in
Roergebied
Voornamelijk elektrisch

Ol ie: 51% ('73) 2%('88)
Nucl: 0% ('73) 65%('88)
Olie: 64% ('73) 5%('88)
Kolen: 36% ('73) 92%('88)
Olie: 13% ('73) 2%('88)
Kolen: 68% ('73) 53%('88)

Oostenrijk

Voornamelijk elektrisch

Ver. Kon.

Weinig elektr (niet
rend abel) en weinig
gasmotor
Vrijwel allen elektr.

Ver Staten
Zweden

Elektrisch individueel en
in stadsverwarming.

Zwitserland

Vrijwel allen elektr.

+/- 15% gas

Bijdrage WP
aan
diversificatie
+
+++
+++

Vrijwel geheelmet
olieproducten
Grote diversiteit met
52% kolen en hout en
27% olie
+/- 50% gas
30% kolen
20% elektr
55-60% olie

Olie: 68% ('73) 28%('88)
Nucl: 2% ('73) 26%('88)
Olie: 15% ('73) 3%('88)
Hydr: 60% ('73) 76%('88)

Olie: 18% ('73) 5%('88)
Kolen: 47% ('73) 58%('88)

++

20% elektrische
weerstand
80% olie
90% olie

Olie: 14% ('73) I %('88)
Hydr: 82% ('73) 48%('88)

+++

Olie: 5% ('73) I %('88)
Hydr: 78% ('73) 59%('88)

+++

Olie: 18% ('73) 5%('88)
Gas: 63% ('73) 68% ('88)

++
++

-

Tabel 2: Overzicht van de mate waarin 'de warmtepomp' in verschillende Janden bijdraagt aan diversificatie van bronnen

34

In de meeste in deze studie betrokken landen was ' de warmtepomp' wel een bijdrage aan
diversificatie en kon als zodanig naar verwachting aak meer overheidssteun genieten . In tabel
2 is een overzicht gegeven.
Zichtbaar is in de tabel dat alleen in het Verenigd Koninkrijk 'de warmtepomp ' geen bijdrage
leverde aan diversificatie.

4.3.4.2 Energetisch rendement elektriciteitscentrales
Het aandeel nucleair buiten beschouwing gelaten kan er over de energetische rendementen 28
van de Nederlandse elektriciteitscentrales in de jaren 1975-1990 het volgende gezegd worden:
Tot 1987 bestond het elektriciteitsproductiepark vrijwel geheel uit stoomturbinescentrales met
een rendement van 40% . Vanaf 1985 werd de hybride centrale (combinatie stoom- en
gasturbine) toegepast die oplopend tot 1990 een aandeel van ongeveer een kwart innam .
De hybride centrales in de late jaren 1980 hadden een energetisch rendement van ongeveer
43 % (Hofman & Marquart, 2001 ). Het gemiddeld energetisch rendement van de Nederlandse
elektriciteitsproductie was dus in de periode 1975 tot 1985 ongeveer 40% oplopend naar 42%
tussen 1985 en 1990.
De rendementen die hier bedoeld worden, zijn rendementen betrokken op de stookwaarde 29
(oftewel: onderste verbrandingswaarde) van de gebruikte brandstof. Dit is bij energiecentrales
het algemeen gebruik. Bij cv-ketels is het in Nederland 30 , zeker sinds de HR-ketel zijn intrede
deed, gebruikelijk bij aanduiding van het energetisch rendement gebruik te maken van de
bovenste verbrandingswaarde. Bij gebruikmaking van de onderste verbrandingswaarde voor
de berekening van het energetisch rendement zouden immers onrealistisch ogende
rendementen van boven de 100% behaald kunnen worden . De energetisch rendement van de
31
elektriciteitscentrales dient nog te worden omgerekend . Het verband tussen de bovenste en
onderste verbrandingswaarde is per brandstof iets verschillend. In navolging van het
Nederlands Economisch Insitituut (NEl, 1981) wordt de algemene factor 0,9 aangehouden 32 .
De rendementen van de elektriciteitscentrales op bovenste verbrandingswaarde zijn dus in
periode 1975 tot 1985 ongeveer 36% oplopend naar 38% tussen 1985 en 1990.
De elektrische warmtepomp met een haalbare SPF van ongeveer 3,0- 3,5 bij grond of water
als warmtebron en 2,5-3 ,0 bij buitenlucht als warmtebron vermenigvuldigd met een
centralerendement van 36- 38% Ieveli een overall rendement op primaire brandstof (PER) op
van : 0,9 - 1,30. Illustratief is hier de ' oneliner' die bij TNO wel gehoord werd in die tijd
(interview Oostendorp): "De elektrische warmtepomp haalt evenveel warmte uit de omgeving
als de centrale erin gooit" 33 , waarmee gedoeld werd op het feit dat de rendementwinst die met
een elektrische warmtepomp relatief te bereiken was gecompenseerd wordt door de verliezen
die bij de elektriciteitsopwekking optreden.
De PER die met een HR-ketel werd gehaald in eerste helft van de jaren 1980 is ongeveer 0,9.
De elektrische warmtepomp met een buitenlucht als warmtebron was uit het oogpunt van
34
energiebesparin g op primaire brandstoffen dus niet zondermeer interessant . De elektrische
warmtepomp met de bodem als warmtebron was dit meestal wel.

2
' De en ergeti sche rendementen worden betrokken op de onderste verbrandingswaarde van de gebruikte brandstoffen .
''' Hierbij wordt de verdampingswarmte van de waterdamp in de rookgassen niet bij de calori sch e waarde van de brandstof
in begrepen .
111
Het rekenenmet de bovenste verbrandingswaarde was "een typisch Nederlands gebruik" i.v.m. de condenserende ketels die in
Nederl and werden toegepast. (interview dhr. de Brabander)
11
In literatuur over elektrische warmtepompen wordt dit soms foutiefniet gedaan , merken ook Jansen en Niewenhuis (1996) op.
12
Nuanceringen hierop hebben een dermate marginaal effect dat ze buiten beschouwing worden gelaten.
11
Warmte die door een elektric ite itscentrale in de omgeving wordt afgevoerd is verlies.
" Let op: het gaat hi er over energeti sche effic ientie en dus niet over kostenefficientie.
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4.4 Ontwikkelingen op micro-level
Naast het technische warmtepomponderzoek, dat voornamelijk binnen het Programma
Warmtepompen plaatsvond, waren de inspanningen op het gebied van warmtepompen in de
jaren 1980 in de vorm van demonstratieprojecten waarmee in praktijk met verschillende
technische uitvoeringsvormen werd geëxperimenteerd. Er wordt bij een praktijkexperiment
een so01i ' koesterruimte ' (Schot e.a., 1996) gecreëerd waarin een technologie(toepassing)
afgeschermd wordt van de markt. Een dergelijke koesterruimte wordt in de innovatieliteratuur
(bijv : Schot e.a. , 1996) een 'technologische niche' genoemd. Waar sturingsinstrumenten als
economische prikkels voornamelijk effectief kunnen zijn bij een diffusie die reeds in gang is
gezet omdat reguliere marktmechanismen hier een grotere rol spelen (Geels en Kemp, 2000),
is het creëren van technologische niches een meer aangewezen instrument op het moment van
invoering van een technologie. 35
In de praktijk blijkt vaak dat vanuit niches moeilijk is door te dringen op een regime als de
activiteiten in de niches niet precies aanhaken bij ontwikkelingen op regime- en
landschapsniveau . Om aanhaking te bewerkstelligen is het zaak dat een technologische niche
goed gemanaged wordt. In de literatuur (bijvoorbeeld: Hoogma, 2000) wordt voor een de
manier van niche management die "aanhaakt bij de dynamiek van socio-technische
verandering en druk levert om deze dynamiek in de gewenste richting bij te sturen" de term
' Strategisch Niche Management (SNM)' gebruikt.
In een diffusieproces is het de bedoeling dat een technologische niche zich ontwikkelt tot een
marktniche en eventueel tot een dominante technologie. Er is sprake van een marktniche als
voor bepaalde toepassingen 'gewone' marktrelaties het introductieproces bepalen. Enige
vorm van bescherming kan er dan nog wel zijn, maar deze bescherming "bepaalt niet langer
het introductieproces". Hoogma (2000) onderscheidt drie soorten processen die zorgen voor
de ontwikkeling van een technologische niche tot een marktniche.
1. Netwerkvorming
Rond de nieuwe technologie ontwikkelt zich een netwerk van producenten,
gebruikers, regelgevers etc. Een niche kan niet door een enkele actor tot ontwikkeling
gebracht worden. Wel kumien bepaalde actoren zoals bijvoorbeeld overheden zich
inzetten voor de vorming van een netwerk.
2. Tot uitdrukking brengen en vormen van verwachtingen
Bij een nieuwe technologie zijn de voordelen vaak niet evident. Promotors van de
technologie brengen de te verwachten voordelen tot uiting en proberen ze over te
brengen naar andere actoren.
3. Leerprocessen (ookwel: articuleringsprocessen)
Overheden, producenten en gebruikers van de technologie leren op allerlei gebieden
van de technologie en kunnen zich hierop afstemmen.
Bij de nu volgende bespreking van niche-activiteiten zal beoordeeld worden in hoeverre de
versch i!lende processen optraden .

4.4.1 De niche-activiteiten van Warmtepomp Nederland BV
In 1980 is door de NEOM, de Nederlandse Gasunie en VEG-Gasinsituut met ondersteuning
van EZ, Warmtepomp Nederland BV opgericht en gehuisvest in Apeldoorn. leder van de
oprichtende partijen werd voor éénderde deel aandeelhouder van de BV. De oprichters
rekenden het- al s betrokkenen bij de Nederlandse energievoorziening- mede tot hun taak
het "efficiënt gebruik van aardgas in Nederland te bevorderen". (WP Ned. BV, 1982) WP
Ned. BV beoogde de toepassing van gasmotorwarmtepompen te stimuleren. Ze deed dit
hoofdzakelijk door middel van een demonstratieplan met gasmotorgedreven warmtepompen
15

Bi.i een transitie zijn dit respectievelijk de take off-fase en de voorontwikkelingsfase.
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waarvoor van EZ jaarlijks ongeveer 3 miljoen NLG (oplopend tot 7 miljoen NLG na 1983)
NLG subsidie ontvangen werd.
De doelstellingen van het demonstratieplan werden als volgt geformuleerd:
I. Het testen van verschillende technische uitvoeringsvormen
2. Het verkrijgen van inzicht in de economische merites
3. Het creëren van een markt

Activiteiten
Om aan de eerste doelstelling te kunnen beantwoorden werden in het demonstratieplan zo
veel mogelijk verschillende technische uitvoeringsvarianten betrokken. Gedifferentieerd werd
naar warmtebron , aandrijving en verwarmingssysteem zodat vele combinaties mogelijk
waren. Voor wat betreft warmtebronnen werden projecten uitgevoerd met zonnedaken,
grondwater, bodem, buitenlucht, ventilatielucht en riolen. Op het terrein van aandrijvingen
werden naast proefprojecten stationaire gasmotoren ook proefprojecten uitgevoerd met
gasmotoren die van benzinemotoren voor personenwagens waren afgeleid en werken met een
variabel toerental. Ten aanzien van het aangesloten warmteafgiftesysteem zijn installaties
uitgevoerd met radiatoren, vloerverwarming en luchtverwarming. Ook zijn in een aantal
projecten combinaties hiervan uitgevoerd.
In verband met de tweede doelstelling- het verkrijgen van inzicht in de economische merites
-werden de kosten en baten van de projecten zoveel mogelijk gespecificeerd in: besparingen,
aanschafkosten, onderhouds( contract)kosten, risicodekkingskasten
Met betrekking tot de markt voor warmtepompen in de gebouwde omgeving werden door WP
Ned BV zoveel mogelijk knelpunten die aan het licht kwamen in kaart gebracht.
Demonstratieprojecten werden gesta1t door samen met een mogelijke exploitant als een
woningbouwvereniging voor gezamenlijke rekening een haalbaarheidstudie door een
adviesbureau te laten uitvoeren. Na positief advies werden door de exploitant voor hem
bekende installateurs benaderd voor de installatie van de systemen. In overleg tussen WP Ned
BV en de exploitant werden fabrikanten van de (deel)systemen gekozen, waarbij
adviesbureaus en installateurs een adviserende rol speelden. (interview van der Werf)
In de beginfase van het demonstratieplan, toen er nog te weinig praktijkgegevens beschikbaar
waren om op schrift te stellen, werden in het kader van de informatievoorziening door WP
Ned BV excursies georganiseerd, voordrachten gehouden voor potentiële kandidaten en
gesprekken gevoerd met adviesbureau's en leveranciers. Door WP Ned BV werd voor wat
betreft communicatie I publicatie over de resultaten van de demonstratieprojecten niet
geselecteerd op de mate waarin een project geslaagd was. (interview Bouma)
De steun die WP Ned BV aan projecten toekende was onder bepaalde voorwaarden. Criteria
die WP Ned BV hanteerde zijn dat de exploitatie van een project op een "financieeleconomisch aanvaardbare wijze" kon plaatsvinden en dat in principe de eindgebruiker van
warmte hiervoor niet meer betaalde dan voor een alternatief. Merk op dat hier dus het nietmeer-dan-anders-principe dat ook bij stadsverwarming gold is overgenomen en dat WP Ned
BV goed aansloot bij de in de vroege jaren 1980 steeds verder afnemende bereidheid van
eindconsument om in vergelijking met een alternatiefmeer te betalen voor de verwarming
met een warmtepomp. WP Ned BVberekende in dit verband van ieder mogelijk project een
verwachte 'bes.paringsfactor'. Deze besparingsfactor was gelijk aan de (netto contante
waarde) kostenbesparing in de afschrijvingstermijn van tien jaar gedeeld door de
meerinvestering. Naast steun in de vorm van subsidies werden door WP Ned BV ook
risicodragende leningen verstrekt en was er in samenwerking met onder meer EZ een
risicofonds gevormd waarmee bij bepaalde risico's op het gebied van onderhoudskosten en
'kinderziekten' konden worden afgedekt.
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In de eerste jaren van het demonstratieplan werden door WP Ned . BV voornamelijk
kleinschalige projecten uitgevoerd. Al snel werd duidelijk (WP Ned BV, 1983) dat
grootschalige projecten in de regel beter scoorden op het gebied van economische rentabiliteit
dan kleinschaligere 36 . WP Ned BV besloot daarom zich meer op eerstgenoemden te richten .
Daarnaast was in de jaren waarin WP Ned BV actief was in de gebouwde omgeving de (in
hoofdstuk 3 genoemde) trend richting betere thermische isolatie een feit.
De combinatie van enerzijds deze trend naar betere thermische isolatie en anderzijds de trend
richting systemen met grotere vermogens had tot gevolg dat steeds grotere en uitzonderlijkere
woningcomplexen en gebouwen gezocht moesten worden voor uitvoering van
demonstratieprojecten (interview van der Werf). Het kostte hierdoor ook steeds meer moeite
om geïnteresseerde woningbouwverenigingen en andere exploitanten te vinden. (interview
Bouma). De door economische zaken gedreven koers van WP Ned BV sloot dus niet goed
aan bij de op het regimeniveau heersende aversie voor collectieve systemen. Tevens
manifesteerde zich hier dus duidelijk een directe negatieve invloed van de trend naar betere
thermische isolatie van de gebouwde omgeving op de diffusie van warmtepompen. Om dit
probleem het hoofd te bieden werd een aanvullend demonstratieplan in het leven geroepen dat
een extra financiële steun van EZ ontving van 4 miljoen NLG. Het totale potentieel aan grote
woning- en utiliteitsbouwprojecten werd in kaart gebracht en de eigenaren en I of exploitanten
werden benaderd .

Evaluatie
In 1990 is een evaluatie gemaakt van de projecten van WP Ned BV (Knipscheer en Tummers,
1990). In deze paragraafworden een aantal voor dit onderzoek relevante bevindingen en
conclusies opgesomd en becommentarieerd.
De gasbesparingen zijn bij alle projecten tegengevallen ten opzichte van de door WPN
gemaakte ramingen. De behaalde gasbesparingen met de proefprojecten van 20-25% ten
opzichte van een gasgestookte conventionele cv-ketel waren maar 55-60% van de
oorspronkelijk door WP Ned BV gemaakte beramingen.
Redenen voor de tegenvallende besparingen waren volgens Knipscheer en Tummers ( 1990):
te optimistische ramingen wegens onvoldoende kennis I inzicht in warmtepomptechniek en
een overschatting van de warmtevraag. (de werkelijke gemiddelde warmtevraag was gelijk
aan 79% van de geschatte warmtevraag) In paragraaf 4.2 .5 is al aan de orde gekomen dat het
in de vroege jaren 1980 een gewoonte was van ingenieurs om een ruime warmtevraag aan te
houden. Het gevolg hiervan was een overdimensionering van de toegepaste systemen, veel
inefficiënt deellastbedrijf, een lage bijdrage van de warmtepomp in de warmtelevering door
afschakeling bij een te lage warmtevraag (slechts 55% van het beraamde aandeel van 8090%) en een lagere PER dan beraamd (de PER bleek in de praktijk uiteindelijk 84% van de
beraming te bedragen) Ook moesten de installaties overbodig vaak in- en uitschakelen,
hetgeen in de praktijk veel storingen met zich meebracht.
De onderhoudskosten bedroegen jaarlijks gemiddeld 4-5% van de meerinvesteringen. Deze
waarde was een factor 2 van de beramingen. In het buitenland bedroegen de
onderhoudskosten overigens ook ongeveer 4-5% van de meerinvesteringen. De
onderhoudsvriendelijkbeid moest volgens WP Ned BV verbeteren om tot "een door de markt
geaccepteerde techniek" uit te groeien.
Omdat zowel de besparingen als de kosten tegenvielen bij de ramingen en de gasprijsstijging
bij verwachtingen was achtergebleven, was vrijwel geen enkel project economisch rendabel.

"'Berekeningen van WP Ned BV (Jaarverslag 1983 WP Ned BV) tonen aan dat de investering per bespaarde m 1 aardgas oplopen
van 3 NLG bij een ' groot' project tot 7 NLG bij een 'klein ' project. Onder groot project wordt verstaan 200-1000
woningequivalenten.

38

In sommige gevallen waren zelfs de variabele kosten van bedrijfsvoering (onderhoud en gas)
niet te dekken.

Perspectieven
Op basis van opgedane ervaringen concluderen Knipscheer en Tummers (1990) dat er voor
inpassing van gasmotorgedreven warmtepompsystemen in de voor Nederland specifieke
verwarmingssystemen slechts een beperkte markt is, en dat deze zich voornamelijk zal
bevinden op het gebied waar een gecombineerde warmte en koudevraag is.

4.4.2 PBE/PEO: het Programma Warmtepompen en REGO
In 1978 werd ten behoeve van zijn opdrachtgever: het Ministerie van Economische Zaken, het
Projectbureau Energieonderzoek (PBE) opgericht. PBE kreeg als taak: "het begeleiden van de
uitvoering van het 'Nationaal Programma Energieonderzoek". Dit door de overheid
geïnitieerde onderzoeksprogramma richtte zich voornamelijk op technische aspecten. De
hoofdgroep Maatschappelijke Technologie van TNO was verantwoordelijk voor het
functioneren van PBE dat ook is gehuisvest bij TNO in Apeldoorn.
Op het gebied van warmtepompen in de gebouwde omgeving had PBE in de jaren 1980 twee
programma's in haar pakket van taken. Te weten:
I. Het Programma Warmtepompen
2. Het onderzoeksprogramma Rationeel Energiegebruik in de Gebouwde Omgeving
(REGO)

Het Programma Warmtepompen.
Vanaf eind 1981 liep onder verantwoordelijkheid van het Projectbureau Energie Onderzoek
het Programma Warmtepompen waarvan het accent lag op technisch onderzoek. Hetjaarlijks
budget van het Programma Warmtepompen is in ordegrootte 4,5 miljoen NLG. Vanuit PBE
werden veel onderzoeksopdrachten verstrekt aan instituten en bedrijfsleven (budgettaire
verhouding ongeveer 45%- 55%)
Binnen het Programma Warmtepompen werd onder meer 'onderzoek op lange termijn' (PBE,
1982) verricht naar de mogelijkheden 37 voor individuele toepassingen van
absorptiewarmtepompen.

De ontwikkeling van de absorptiewarmtepomp
De aversie voor collectieve systemen heeft in vroege jaren 1980 geresulteerd in veel aandacht
voor de ontwikkeling absorptiewarmtepompen omdat het vermoeden bestond dat dit type
warmtepomp na een kort ontwikkeltraject kleinschalig uitvoerbaar zou zijn met als gevolg dat
individuele toepassingen mogelijk werden (interview Oostendorp) (interview Jansen). Bij
VEG Gasinstituut werd vanaf 1979 onderzoek gedaan op het gebied van absorptiesystemen.
In dit kader zijn een absorptiekoelmachine (welke ook voor warmtelevering gebruikt kon
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worden) en een absorptiewarmtepomp van 21 kW van Duits fabrikaat aangeschaft waarmee
allerlei proeven werden gedaan en metingen uitgevoerd. (zie Jansen, 1983) Ook bij TNO
draaide een prototype absorptiewarmtepomp in medio jaren 1980.
COP' s van deze systemen lagen rond de 1,1 - I ,3 hetgeen gemiddeld lager is dan die van een
gasmotorgedreven warmtepomp. Ook waren kleine systemen nog niet ontwikkeld 39 • Toen in
1985-1986 de energieprijzen sterk daalden (zie paragraaf 4.3.2) en de baten van
J?
J•
J<J

Er werd zowel onderzoek gedaan met ammoniak als met lithium bromide als werkend medium .
Voor individuele woningen is een warmtepomp nodig met een vermogen van ergens tussen de 2 en de 3 kW .
Pas in 1998 wordt er door de firma Nefit een individueel systeem op de markt gebracht.
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energiebesparing hiermee sterk afnamen, werd het onderzoek bij VEG Gasinstituut door de
gezamenlijke energiebedrijven die dit onderzoeksbureau financierden stilgelegd. (interview
Jansen) Ook bijna alle andere instituten en bedrijven die bezig waren met de ontwikkeling
van warmtepompen staakte hun activiteiten om deze reden (interview Oostendorp)
Alhoewel het onderzoek op het gebied van absorptiewarmtepompen geen individueel
toepasbaar systeem opleverde, bestond het vermoeden bij PBE (PBE, 1982) dat, gezien
ontwikkelingen in het absorptieonderzoek in met name Duitsland en Japan, binnen afzienbare
tijd voldoende betrouwbare en betaalbare uitvoeringen van dit soort systemen op de markt
zouden komen. Dit bleek niet het geval. Begin jaren 1990 kwamen absorptiewarmtepomp in
40
Japan niet voor in woningen en in de utiliteitsbouw was het aantal zeer beperkt (HPC,
1994 ). In Duitsland bleef het aantal absorptiewarmtepompen in de gebouwde omgeving in
1994 eveneens tot enkele tientallen beperkt.

4.4.3 REGO
Samen met de programma's Rationeel Energiegebruik in de Industrie (REI) en Rationeel
Energiegebruik in het Verkeer (REV) werd in 198 I het programma Rationeel Energiegebruik
in de Gebouwde omgeving gestart. Met 'rationeel energiegebruik' werd bedoeld: "het
beperken van het energiegebruik en spreiding van de energievoorziening over meerdere
bronnen door optimalisatie van de energievoorziening, het energiegebruikende systeem en het
gebruiksdoel, niet alleen apart, maar ook in relatie tot elkaar"(Silvester, I 996).
Het doel van het programma was bij aanvang: "Laten zien van geavanceerde mogelijkheden
tot energiebesparing in gebouwde omgeving en aangeven van de voorwaarden om de
energiebesparingsmetboden op de middenlange termijn op grote schaal te realiseren"
(Bakkenist e.a., 1985). Een nevendoelstelling was tevens om het bedrijfsleven zo vroeg en
intensief mogelijk te betrekken bij het programma.
Met betrekking tot warmtepompen was het de bedoeling via het REGO-programma in 1985
een woningen/of gebouw (nieuwbouw I renovatie) met ruimteverwarming d.m.v.
gasmotorgedreven warmtepomp als introductierijp concept op te leveren.
De nadruk op concepten(= "optimale combinaties van (stede)bouwkundige
besparingsmaatregelen met nieuwe of verbeterde installatie- en energievoorzieningssystemen,
die inspelen op voorwaarden vanuit het gebruik") is karakteristiek voor het REGOprogramma.
Het REGO-proces kent vijf fasen:
signaleren product- en techniekontwikkelingen enerzijds en
I . Onderzoeksfase
randvoorwaarden, behoeften etc. uit sectoren ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting en utiliteitsbouw (de
toepassingsgebieden) anderzijds
2. Conceptontwikkelin gsfase samenstellen van veelbelovende concepten
op haalbaarheid toetsen van concepten in reële
3. Experimenteerfase
praktijksituaties en terugkoppelen met techniek en
productontwikkeling
4. Evaluatiefase
toetsing op technische, financiële aspecten en ervaringen van
gebruikers (gevolgd door positief of negatief oordeel of
terugkoppeling naar eerdere fase)
waarin veelal nog aantal drempels op gebied van
5. Introductiefase
commercialisering en knelpunten in de toepassingsgebieden
dient te worden weg genomen

' " In de commerciële sector in Japan zijn in 1994 minder dan I 000 absorptiewarmtepompen aanwezig tegenover 6,6 miljoen
elektrische warmtepompen (HPC, 1994).
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Bij de uitvoering van het onderzoeksprogramma werd de medewerking van architecten- en
ingenieursbureau ' s, installatie en adviesbureau's en installateurs, aannemersbedrij ven en
bouwondernemingen, fabrikanten vanverwarmings-en luchtbehandelingsapparatuur van
bijzonder groot belang geacht (Sil vester, 1996)
Ook was er binnen het REGO-programma een beleid selectief informatie over te dragen.
Geselecteerd werd op positieve resultaten (Silvester, 1996)
DeREGO-concepten waarin een warmtepomp is opgenomen waren :
Een warmtepomp- I warmtekrachtconcept voor nieuwe woningbouw:
Dit concept betreft een collectieve installatie met een hoog rendement. Onder de
noemer van dit concept zijn metingen gedaan aan een door WP Ned BV opgezette
project in de Achtste Barrier, waar elektrische warmtepompen in combinatie met een
warmtekrachtinstallatie worden toegepast.
Een warmtepomp- lwindconcept
Het warmtepomp- I windconcept is een concept waarin de elektrische energie die de
warmtepomp gebruikt wordt opgewekt door windmolens. Een project werd opgezet
in Huizen.
Bij zowel het concept warmtepomp I warmtekracht als het concept warmtepomp I wind werd
door PBE vastgesteld dat het een niet kostenefficiënte besparing opleverde. De twee
concepten waren de minst interessante concepten binnen het REGO programma en werden
dan ook door PBEIPEO gekwalificeerd als 'niet introduceerbare concepten' . (Bakkenist ea.,
1985 , 2)

4.4.4 De beperkte mogelijkheid tot standaardisatie
Een doelstellin g van zowel WP Ned BV als PBEIPEO was het testen van zoveel mogelijk
uitvoeringsvormen . De bedoeling was zo zicht te krijgen op het functioneren van allerlei
technische combinaties. In de eerste plaats werden (groepen) objecten met verschillende
warmtevraagkarakteristieken (lees : verschillende jaarbelastingduurkrommen, zie bij lage 5)
opgenomen in de proefprojecten. Daarnaast werd er gevarieerd naar bron, type
bijstookinstallatie, type warmteafgifteinstallatie. Binnen REGO werden combinaties gemaakt
met een windinstallatie en een warmtekrachtinstallatie. Standaardisatie was door al deze
verschillende uitvoeringsvormen moeilijk mogelijk. Volgens Jansen (interview) onstonden de
vele fouten in de regeling tussenwarmtpomp-en bijstookinstallatie mede doordat deze keer
op keer verschillend was . Kl einere toepassingen van elektrische warmtepompinstallaties
konden veel beter gestandaardiseerd worden. In het buitenland was er dan ook vaak veel meer
sprake van standaardisatie.

4.4.5 De ontbrekende drijvende krachten achter warmtepompen
In Nederland deed zich om genoemde redenen (brandstofprijsverhoudingen, beschikbaarheid
aardgas etc.) van de internationaal vrij uitzonderlijke situatie voor dat elektrische
warmtepompen economisch niet interessant waren . In Zwitserland, Duitsland, en in de VS
werd door verschillende elektriciteitsbedrijven een voordelig elektriciteitstarief gerekend voor
warmtepompen. De elektriciteitsbedrijven hadden baat bij afzetvergroting. De inzet van de
elektrische warmtepomp voor de verwarming van de gebouwde omgeving realiseerde een
verhoogde afzet van elektriciteit ten koste van olie in deze landen. Ook in Oostenrijk
stimuleerde elektriciteitbedrijven via programma' s "succesvol" (HPC, 1994) de elektrische
warmtepomp in het kader van afzetvergroting ten koste van de in Oostenrijk veel in kachels
toegepaste vaste brandstoffen en in ketels verstookte olie.
In Denemarken ging de steun die in 1980 door het IEA (1980) als "sterk" wordt
gekwalificeerd verder dan tariefdifferentiatie. Als de koper, installateur en de leverancier aan
bepaalde voorwaarden voldeden, werd bij voorbeeld I 0 jaar onderhoudskosten-garantie
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gegeven aan de koper. De steun van de elektriciteitsbedrijven heeft in Denemarken
"bijgedragen aan een explosie van de warmtepompenmarkt" (IEA 1980). Boumaleidinggevend aan het Heat Pump Centre van het International Energy Agency- onderschrijft
(interview Bouma) in het algemeen dat de rol van de elektriciteitsbedrijven in het buitenland
"van invloed" is geweest op de diffusie van elektrische warmtepompen. Ook Knipscheer
(interview) is van mening dat de rol van de elektriciteitsbedrijven vaak "zeker van cruciaal
belang" is geweest.
Een voorbeeld in Nederland van een elektriciteitsleverancier die elektrische warmtepompen
stimuleert is dat van de Regionale Energie Maatschappij Regio Utrecht (REMU). REMU
stimuleerde sinds 1983 de elektrische warmtepompboiler41 en bood deze te huur aan . Hiermee
vergrootte REMU haar afzet en realiseerde zij een verhoogde afname van elektriciteit in de
nachtelijke daluren wees een in 1993 door Gastee NV. uitgevoerde evaluatie (lansen &
N ieuwenhuis, 1996) uit.
Omdat de warmtepompinstallaties in woningen veelal bedreven werden in combinatie met
een warmtebuffer-welke bij vloerverwarming voor een deel al in de vloer zelf zit- was het
mogelijk om deze in tijden van hoge belasting van het elektriciteitsnet (piekvraagmomenten)
uit te schakelen. De meeste elektriciteitsbedrijven stelden dan ook als voorwaarde voor hun
voordelige tarief dat de warmtepomp alleen gebruikt zou worden in daluren zodat het
elektriciteitsnet niet zwaarder zou worden belast (lees: alleen gebruikt zou worden in tijden
van overcapaciteit). Zeker voor wat betreft boilers was het goed mogelijk om in piekuren
geen elektriciteit te verbruiken.
In Nederland is er geen sprakegeweest van een voordelig gastariefvoor gaswarmtepompen.
"Het was ook niet te verwachten dat gasbedrijven in het kader van ' piek-shaving' de
gaswarmtepomp (absorptie of gasmotoraangedreven) zouden stimuleren" (interview Jansen).
Immers gas werd hoofdzakelijk gebruikt voor verwarmingsdoeleinden (in tegenstelling tot
elektriciteit), met als gevolg dat de piekvraag in een gasnet op zal treden op de momenten dat
er maximaal verwarmd wordt in koude perioden. Dit zijn ookjuist de momenten dat een
warmtepomp maximaal vermogen zal moeten leveren. Daarbovenop heeft de warmtepomp
juist bij deze condities een Jaag rendement dat vergelijkbaar is met een cv-ketel. Dit komt
omdat het moment van maximale warmtevraag de buitentemperatuur normaliter op zijn laagst
is en hiermee de ~T condensor-verdamper het hoogst. De gasmotorwarmtepomp had ten
opzichte van de gasgestookte cv-ketel geen (of een beperkte) reductie van piekbelasting tot
gevolg. Een eventueel toegepaste warmtebuffer leverde hier nagenoeg geen oplossing voor
het probleem. Immers zelfs bij een relatief groot uitgevoerde buffer werd een installatie nog
minimaal 5 tot I 0 keer per dag aan-/uitgeschakeld (interview Jansen)
Ook het argument afzetvergroting dat bij elektriciteitsbedrijven in het buitenland vaak speelde
was voor de gasbedrijven in Nederland niet aan de orde. De verwarming van de gebouwde
omgeving zou sowieso met gas gebeuren (zie paragraaf 4.2.2).
Merk op dat beide motieven (piek shaving en afzetvergroting) bij inzetting van de
gasmotorgedreven warmtepomp voor koelingtoepassingen wel gelden. Dit komt aan de orde
in hoofdstuk 5 waar vanaf de jaren 1980 vooruitgeblikt wordt. In de jaren 1980 was er
namelijk (nog) een verwaarloosbaar kleine koudevraag.

4.4.6 Berekening van de warmtepompcapaciteit
In hoofdstuk 2 is besproken dat de warmtevraag in de jaren 1980 in het algemeen zeer ruim
genomen werd . Er is hierom geen reden te veronderstellen dat PBE en Warmtepomp
Nederland BV hun warmtevraagramingen bij aanvang misschien te rooskleurig hebben
" Een warmtepompboiler is een apparaat waannee tapwater verwarmd kan worden.
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gepresenteerd om hiermee hun eigen onderzoek te legitimeren beweren deskundigen
Knipscheer, Jansen en Bouma (interviews). Er was- totdat duidelijk werd dat de
dimensionering en dus de warmtevraagberekeningen in tegenstelling tot bij
verwarmingsketels bij warmtepomptoepassingen bijzonder belangrijk waren- geen drijfveer
om deze ramingen te nuanceren .
De warmtepomp werd in de praktijk meestal 'bivalent' uitgevoerd. Dit wil zeggen dat er een
additioneel verwarmingssysteem parallel aan de warmtepomp werd bijgezet. Op momenten
van maximale warmtevraag kon dit additioneel verwarmingssysteem de piek voor rekening
nemen. Het additionele systeem was (meestal) een gasgestookte ketel.
Boven op de overschatting van de warmtevraag werd -naar huidige inzichten -een te grote
warmtepompcapaciteit toegepast en dus een beneden optimaal aandeel van de warmtevraag
voorzien door het additionele verwarmingstoestel.
Er werd door energieadviseurs en ontwerpers een hoge prioriteit toegekend aan het bovenal
nooit " in de kou komen te zitten" (interview lansen). "Veiligheid op veiligheid" (interview
Bouma) werd hiertoe in de warmtevraagberekeningen ingevoerd. Bij collectieve toepassingen
werd te weinig aandacht geschonken aan het feit dat voor wat betreft warmtevraag een
optelling van de vraag van individuele woningen niet volstond.
De consequenties van de aanzienlijke overdimensionering die hierdoor optrad waren:
Omdat de initiële investeringen bij toepassing van een warmtepompinstallatie relatief
hoog zijn , werd per kW overbodig geïnstalleerd vermogen als gevolg van een te
ruime warmtevraagberekening er dus ook een relatief hoge aanslag gepleegd op de
kostenefficiëntie.
Overdimensienering had een bijzonder nadelige invloed op het totaalrendement. 42 De
installaties werden soms op deellast gezet als bleek dat er een overcapaciteit was.
(interview Bouma) en rendementen op deellast zijn lager dan rendementen op vollast.
Daarnaast werd in de praktijk het aandeel warmtepomp in de warmteleverantie lager
als gevolg van de overdimensionering omdat de regeling die de warmtepomp en de
additionele verwarmingsinrichting aanstuurde bij een laag vermogen en dus hoge
retourwatertemperatuur (weinig warmte afgegeven) de warmtepomp vaak
afschakelde.
De gasmotorgedreven warmtepomp met zijn vrijwel altijd stationaire gasmotor zal bij
overdimensienering onnodig vaak aan en uit moeten schakelen. Dit leverde veel
slijtagepoblemeri op en zorgde zodoende voor veel extra onderhoud(skosten).
Een " vooral door Knipscheer aanbevolen" (interview Bouma) methode om de optimale
capaciteit van verwarmingsapparatuur te berekenenen, was afstemming op de gemiddelde
' schilbelasting' (zie bijv. Knipscheer en Tummers, 1990). De gemiddelde schilbelasting is te
beschouwen als een fictief vermogen dat continu over het gehele stookseizoen geleverd
wordt. Wanneer de warmtepompcapaciteit op dit vermogen zou worden afgestemd ( 1, 15 *
gemiddelde schilbelasting in de praktijk), dan zou de capaciteit optimaler zijn en zouden dus
de drie bovengenoemde effecten geminimaliseerd worden.
In de vroege jaren van de warmtepomptechnologie in de gebouwde omgeving in Nederland
werd de capaciteit van de warmtepomp gemiddeld gelijk gesteld aan 80% van de maximale
warmtevraag. Dit resulteerde in overcapaciteiten van factor 2-3 (interview Knipscheer)
Volgens Bouma (interview) zijn de warmtevraag-en capaciteitsberekeningen niet op tijd
bijgesteld toen de problemen met de eerste proefprojecten zich al omstreeks 1982
manifesteerden: " Dhr Knipscheer was rond 1985 een roepende in de woestijn" .
Ook Oostendorp (interview) onderschrijft dit: "WP Ned BV is te veel doorgemarcheerd
vanuit haar doelstelling en heeft haar plannen onvoldoende bijgesteld toen de eerste
problemen zich voordeden". Momenteel is de capaciteit van de warmtepomp maar ongeveer
" Hier wordt de term · totaalrendement gebruikt om aan te duiden dat het gaat om het rendement van de warmtepomp tezamen
met additi onele verwarmingsinstallatie geschikt voor aanvulling bij piek-warmtevraag.
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20%-30% van de maximale warmtevraag, waarbij de rest van het verwarmingsvermogen
wordt voorzien door de additionele verwarmingsinstallatie. In bijlage 5 is dit aan de hand van
een weergave van een jaarbelastingduurkromme uitgelegd.
De leerprocessen die een technologische niche tot ontwikkeling zouden moeten brengen
lijken dus op dit punt onvoldoende te zijn opgetreden. Het is de promotors van de technologie
hierdoor niet of zeer beperkt gelukt de te verwachte voordelen tot uiting te brengen. Het
gevolg was dat de verwachtingen vanuit het regime met betrekking tot 'de warmtepomp'
naar beneden werden bijgesteld.

4.4.7 Internationale contacten

De IEA, het Heat Pump Programme en het Heat Pump Centre
In 1978 is als onderdeel van de International Energy Agency (IEA) (zie kader) het
zogenaamde Heat Pump Programme (HPP) 43 opgericht. In het HPP werken de participerende
landen: Belgie Canada, Denemarken , (West) Duitsland, Italie, Japan, Nederland, Oostenrijk,
Spanje, VS, VK, Zweden en Zwitserland samen in projecten op het gebied van
warmtepompen en I of wisselen informatie uit op dit gebied.
In de periode 1980-90 was het met de uitvoering van het Heat Pump Programme belaste Heat
Pump Centre (HPC) ondergebracht bij FIZ-Karlsruhe in (West) Duitsland. Vanaf 1990 werd
De Nederlands Onderneming Voor Energie en Milieu (NOVEM) in Sittard de uitvoerder van
het HPC en kwam het centrum onder leiding te staan van Jos Bouma.
In 1979-1980 is onder het Heat Pump Programme een internationale inventarisatie (Grapin ,
1980) gemaakt naar warmtepompmarkten en -ontwikkelingen in de HPP lidstaten. Verder zijn
er in 1984 en in 1987 twee conferenties gehouden, waarvan de proceedings in deze studie
gebruikt zijn .
In de praktijk bleek dat in de
vroege jaren 1980 het
Nederlands team binnen het IEA
"nooit echt actief aan het werk is
geweest" (interview Bouma)
De partijen die zich in Nederland
bezighielden met nicheactiviteiten op het gebied van
warmtepompen waaronder WP
Ned BVblijken ook " niet veel"
gebruik te hebben gemaakt van
informatie afkomstig van het
IEA Heat Pump Centre.
(interview van der Werf) Ook bij
TNO (interview dhr Oostendorp)
is men van mening dat de IEA-contacten "niet echt veel op hebben geleverd".
WP Ned heeft contacten gehouden met de firma ' s Ruhrgas in West Duitsland en Britisch Gas
in het Verenigd Koninkrijk die ook activiteiten ontplooiden op het gebied van
gasmotorgreven warmtepompen. Jaarlijks was er een bijeenkomst, waarop informatie werd
uitgewisseld . Wat precies de baten zijn geweest van deze samenwerking is echter moeilijk te
achterhalen.

" De otliciële benaming van het HPP binnen het IEA is : "Implementing Agreement on Heat Pumping Technolgies"
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De Leeuw (interview), EZ beleidsmedewerker op het gebied van Warmtepompen 1984-1985,
heeft het gevoel dat er in de tijd te veel het "hier opnieuw gingen bedenken" en dat er te
weinig gebruik werd gemaakt van kennis uit het buitenland. Wel moet hier de kanttekening
worden gemaakt dat, omdat grote gasgedreven systemen "heel specifiek voor Nederland
waren ", IEA materiaal minder bruikbaar was in Nederland (interview dhr de Leeuw). Ook de
heer Bouma (interview) onderschrijft dat de redelijk unieke situatie van grootschalige
gasmotorgedreven warmtepompsystemen er voor zorgde dat Nederland minder had aan IEA
onderzoeksresultaten.

45
";;. ·

4.5 Samenkomst in tijdsvolgorde
Na de context van waarin de warmtepomp zijn intrede deed en verschillende ontwikkelingen
en trends op de respectievelijke levels en hun invloeden behandeld zijn, worden nu de
afzonderlijke elementen samengevoegd en in tijdsvolgorde gezet. Dit wordt gedaan aan de
hand van de tijdbalk in onderstaande figuur.

Wereld-olieprijzen [NLG/ Barrel]
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Figuur I 0: Tijdbalk met samenvoeging van de gebeurtenissen en trends op de verschillende levels

In de voorgaande hoofdstukken wordt duidelijk dat de geschiedenis van het moment waarop
de warmtepomptechnologie in de gebouwde omgeving zijn intrede deed met hoge
verwachtingen tot het moment dat deze door het regime rondom de verwarming van de
gebouwde omgeving verlaten werd zich afspeelde tussen eind jaren 1970 en 1986, waarin de
olieprijzen sterk daalden. In de daaropvolgende jaren werden er op het gebied van
warmtepompen weinig activiteiten ontplooid.
De combinatie van ruime aardgasvoorraad, het ruime distributienetwerk en de lage
kleinverbruikersprijzen en het feit dat Nederland een 'gasland' had tot gevolg dat de
elektrische warmtepomp geen optie was in Nederland. Omdat de gas-absorptiewarmtepomp
in deze periode nog niet uitontwikkeld was, was de gasinotorgedreven warmtepomp de voor
de hand liggende optie.
Omdat de afzonderlijke componenten van de gasmotorwarmtepomp redelijk ontwikkeld
waren lijkt het er op dat nicheactoren er bij de start van de demonstratieprojecten rond 1981 te

46

1990

veel vanuit zijn gegaan dat een combinatie van deze componenten ontwerptechnisch weinig
problemen zou opleveren. Ook Knipscheer en Tummers (1990) spreken over het niet juiste
uitgangspunt van "bewezen techniek". Aan het eind van de demonstratieprojectenperiode in
1985 blijkt echter (PEO, 1985) dat er "nog steeds geen sprake is van een bewezen techniek".
Wanneer in een praktijkomgeving testen plaatsvinden met een bepaalde technologie dan
wordt dit door actoren in het regime aanschouwd. Dit gebeurd bijvoorbeeld in de vorm van
congressen, artikels in vakbladen en I of via andere media. In het geval van Warmtepomp
Nederland BV werden ook excursies en lezingen gegeven. De actoren vellen hierop hun
oordeel.
De combinatie van de te ruime berekeningen van warmtevraag en warmtepompcapaciteit en
aan de andere kant de ontbering van nodige standaardisatie- die het gevolg was van de vele
verschillende uitvoeringsvormen en schaalgroottes-zorgde voor veel problemen met de
installaties. De ' eerste kennismaking' met de nieuwe technologie(toepassing) was dus vooral
negatief. De technische oorzaken van het falen werden hierbij vaak niet (geheel) doorgrond
door regimeactoren, waardoor de warmtepomp een slecht imago kreeg. Ook Verbang (200 1)
spreekt om dit effect aan te duiden over het "in zwaar water belanden" van de warmtepomp.
Op dit punt blijkt dat de aanpak om zoveelmogelijk technische uitvoeringen en combinaties
te testen in de praktijk dus conflicterend was met marktintroductie. Zowel het REGOprogramma met zijn nadruk veel verschillende concepten als het programma van WP Ned BV
met al haar verschillende typen warmtepompen waren sterk georiënteerd op het proberen van
zoveel mogelijk technologiecombinaties. Later werd ook door PEO/NEOM geconcludeerd
dat actoren in de Nederlandse woningbouw moeite hadden met het implementeren van
concepten en dat de vergaande energiebesparing in de woningbouw alleen bereikt kan worden
via kleine stapjes, hetgeen volgens Silvester ( 1996) in zijn proefschrift:
Demonstratieprojecten in de energiezuinige woningbouw min of meer kan worden
beschouwd als het eind van de concept-ontwikkelingsgedachte die de grondslag heeft
gevormd voor van het REGO-programma.
Al deze problemen met de gasmotorgedreven warmtepomp werden juist zichtbaar in de
periode dat (op landschapniveau) de rust op de wereldoliemarkt terugkeerde- waardoor de
algemene kijk op energiebesparing van 'doel op zich' verschoof richting middel ter reductie
van woon- en I of exploitatiekosten- en de financieringsruimte afnam als gevolg van de
verlaging van de maximale stichtingskosten in de sociale woningbouw. Zowel de algemene
bereidheid tekortkomingen voor lief te nemen als de mogelijkheid een warmtepompinstallatie
te financieren namen dus af.
De combinatie van toenemende thermische isolatie en de gasmotoren die alleen met een grote
capaciteit verkrijgbaar waren vereiste grote collectieve objecten en I of collectieve systemen.
Naast het feit dat deze grootschalige toepassingen uitzonderlijker waren en dus moeilijker te
werven was deze trend lijnrecht tegen de groeiende aversie voor dit type systemen.
Daarnaast begon in deze periode de VR- I HR-ketel de markt te penetreren waardoor de
positie van de warmtepomp verslechterde.
Naast de in de warmtepompniches betrokken instituten en actoren met een op gasafzet gericht
beleid werd de ' stap naar de warmtepomp' niet gemaakt door bedrijven. Er was nog geen
uitontwikkeld product beschikbaar en risico's wilde men nietnemen. Ook de installateur I
adviseur was hiertoe niet bereid. Zodoende is er nooit sprake geweest van een marktniche
voor warmtepompen in Nederland. Deze ontwikkelde zich wel voor de HR-ketel. Ook bij de
actoren die bij de demonstratieprojecten betrokken waren zelf begon bij het zien van de
problemen die optraden met warmtepomptoepassingen het besefte groeien dat de HR-ketel
de voor de handliggende optie was voor de korte termijn en dat de warmtepomp
"opengehouden" diende te worden voor de lange termijn. (interview Bouma) (interview van
der Werf)
Steeds was de algemene aanname dat de olie- (en dus andere brandstof-) prijzen ~eleidelijk
zouden blijven stijgen met een percentage van ongeveer 2,5% per jaar. De (vrijwel
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onvoorziene) daling van de olieprijs in 1985-1986 kwamjuist op het moment dat op regimelevel de houding ten opzichte van de warmtepomp negatiever aan het worden was.
Gevolg van deze samenkomst was dat in 1986 werd besloten dat het organiseren van nieuwe
projecten niet zinvol was. (WPN , 1986). De taken van WP Ned BV werden afgebouwd en op
I januari 1987 overgedragen aan de NEOM. De demonstratieprojecten zouden nog gedurende
een periode van ongeveer 10 jaar worden gevolgd en waar nodig verbeterd.
Pas in de jaren 1990 kreeg de warmtepomp in een geheel veranderde context- namelijk onder
de noemer van reductie van broeikaseffect en inter-generationele milieuverantwoorde1ijkheid.
Dit wordt verder besproken in het nu volgende hoofdstuk.
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5 Vooruitblik
In de in deze studie beschouwde periode (tweede helft jaren 1970 en jaren 1980) is de
warmtepomp geïntroduceerd in het kader van energiebesparing. Besproken is in hoofdstuk 3
dat de motivaties hiervan lagen op het vlak van terugdringing van afhankelijkheid van
olieproducerende landen en eindigheid van grondstoffen met een opkomende behoefte aan de
reductie van woon- I exploitatielasten. Na 1987 veranderde dit.

5.1 Ontwikkelingen op het gebied van milieuzorg
Vanaf omstreeks 1987 brak een nieuwe fase aan in de Nederlandse (en wereldwijde)
energiesituatie. Onder de vlag van de Verenigde Naties bracht de 'World Commission on
Environment and Development' (ookwel 'de Commissie Brundtland ' ) in 1987 het rapport
Our Camman Future (ookwel 'het Brundtlandrapport') uit. In dit rapport werd sterk de
nadruk ge legd op de inter-generationele verantwoordelijkheden van de wereldbevolking. In
tegenstelling tot het eerder genoemde, in 1972 verschenen rapport Limits to Growth, stelde
het Brundtlandrapport dat economische groei en milieubehoud onder bepaalde condities
samen zouden kunnen gaan. Daarbovenop werd gesteld datjuist economische groei
noodzakelijk is om milieuzorg te kunnen bekostigen. In Nederland had het Brundtlandrapport
een grote impact (Verbong, 2001). Economische ontwikkeling kon nu hand in hand gaan met
duurzaamheid. Dit gaf een nieuwe impuls aan het streven naar een duurzame samenleving en
energievoorziening. In Nederland verscheen in reactie op het Brundtlandrapport in 1988 het
rapport 'Zorgen voor morgen' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) dat "insloeg als een bom vooral in politiek Den Haag" (TNO magazine, juni 2001)
Beide rapporten vormde de basis voor het Nationale MilieubeleidsPlan (NMP) dat in 1989
werd uitgebracht door de ministeries VROM, EZ, LNV en VenWen in 1990 aangescherpt in
het NMP+ .waarin de overheid de te nemen milieumaatregelen op korte termijn en haar
milieubeleid tot 2001 formuleert.
Het debat over de stijging van de COrconcentratie in de atmosfeer en de mogelijke gevolgen
hiervan kwam steeds meer in de belangstelling in deze periode, waar tot voorkort de aandacht
in het milieubeleid vooral uit was gegaan naar het bestrijden van verzuring (Nota
Energiebesparing 1990). In de Nota Energiebesparing ( 1990) wordt een nieuwe
efficiencyverhoging van 25% tot 2000 als doelstelling genoemd voor verwarming van
woningen. Om de bestaande CV-installaties in huizen te vervangen heeft de overheid in deze
periode de warmtepomp opgenomen in haar duurzame energiebeleid. (Oostendorp, 200 I)
In de derde Energienota ( 1996) werd de warmtepomp (in combinatie met energie-opslag in
waterhoudende grondlagen (zogenaamde 'aquifers')) aangemerkt als belangrijk ingrediënt
voor een uiteindelijke duurzame warmtevoorziening.
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5.2 Brandstofprijsontwikkelingen
De prijzen van aardgas en elektriciteit voor de kleinverbruiker kenden in de jaren 1990 - 1997
een lichte stijging (zie figuur 11). De prijsverhouding kende niet direct een bepaalde trend.
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figuur 11: kleinverbruikersprijzen (bij 125 G.J I jaar aardgas, 2000kWh/ jaar elektriciteit) van aardgas en elektriciteit per G.J in
Nederland over de periode 1990-1997, (bron Eurostat)

Met betrekking tot de macro-factor 'brandstofprijzen ' kan dus vastgesteld worden dat er in de
periode tot 1997 een beperkte verandering optreedt voor zowel de baten die met
energiebesparing te behalen zijn als voor wat betreft de relatieve kosten voor het verwarmen
van de gebouwde omgeving met aardgas of elektriciteit.
De Regulerende Energie Belasting (REB) die na 1997 werd ingevoerd brengt wel een
aanzienlijke verandering teweeg in zowel de absolute prijzen als in de verhouding tussen
aardgas- en elektriciteitprijs. In de eerste plaats levert energiebesparing voor de
kleinverbruiker meer op .
In de tweede plaats is de REB op elektriciteit hoger dan die op aardgas (per warmteequivalent). De REB-verhouding aardgas I elektriciteit is bij de invoering van de REB in 1997
vastgesteld op een waarde die voor 50% gebaseerd is op de C02-uitstoot die met de
consumptie van de energie gepaard gaat en voor 50% op primaire energie. Later is, omdat de
groei van het huishoudelijk elektriciteitsverbuik een hogere groei kende dan het huishoudelijk
aardgasgebruik, besloten de REB voor elektriciteit te verhogen ten opzichte van deze norm.
(interview De Brabander). Dit houdt wel in dat de positie van de elektrische warmtepomp ten
opzichte van gasverbruikende verwarmingsapparatuur verslechterd is.

5.3 Groeiende behoefte aan comfort
In de jaren 1990 nam onder invloed van de toenemende welvaart in Nederland, de behoefte
aan extra comf01t toe in de maatschappij. Naast de in de jaren 1980 aanwezige vraag naar
warmte ontstond er hierdoor een toenemende vraag naar koude. Warmtepompen, welke zowel
ingezet konden worden voor warmteproductie als koudeproductie krijgen hierdoor volgens
Oostendorp van TNO een nieuw potentieel. Mogelijk bewerkstelligt de groeiende vraag naar
comfort zelfs wel "de doorslag". (interview Oostendorp) Ook Knipscheer (interview
Knipscheer) constateert dat het comfortaspect het op punten wint van de
besparingsconsequenties, hetgeen een "uitstekend uitgangspunt voor marktverovering zou
kunnen zijn ." De Brabander van EZ spreekt (interview) in dit verband over een zogenaamd
"unique selling point". In de praktijk bleek in het verleden vaak voor de consument
energiebesparing op zich geen na te streven doel te zijn : Een bijdrage aan het verhogen van
comfort als unique selling point zou de warmtepomp een extra lift kunnen geven. Eerder in
deze studie is naar voren gekomen dat in landen ./ regio's (in het bijzonder het zuiden van de
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VS en Japan) waar in verband met klimatologische omstandigheden ook in de jaren 1980 een
vraag naar koud e was, de markt voor warmtepomptechnologie in de gebouwde omgeving
(voor koel-, maar ook gecombineerde toepassingen) vele malen groter was dan in de rest van
de landen.

5.4 Relevante technische ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen zorgt ervoor dat de positie van de elektrische warmtepomp binnen
het domein warmtepompen, maar ook in het algemeen in de gebouwde omgeving verbeterd
wordt:
De praktisch haalbare COP ' s van elektrische warmtepompen namen toe. Oorzaken
hiervoor zijn technische verbeteringen aan de uitvoering van de
warmtepompinstallatie en veelvuldigere toepassing van lagetemperatuurwarmteafgiftesystemen en vergroting van inzicht in de regelproblematiek.
De Sep spreekt in 1996 van rendementen van 500% (COP van 5) (van der Ploeg,
1996) en KEMA gaat in haar "Roadmap" in 2002 uit van een COP van 5,5
(Pahladsingh, 2002) tegenover in de vroege jaren 1980 haalbare CO P ' s van tussen de
3 en de 4. In de praktijk is deze waarde afl1ankelijk van het verschil tussen de
brontemperatuur en de temperatuur waarbij warmteafgifte plaatsvindt en vallen deze
toch vee lal lager uit. Gezien de grote variëteit in uitvoeringsvormen is moeilijk
eenduidig te zeggen hoeveel lager.
Gedurende de jaren 1990 nam het energetisch rendement van de gemiddelde
Nederlandse elektriciteitcentrale aanzienlijk toe. Zogenaamde combi- en STEGcentrales werden vanaf de late jaren 1980 in gebruik genomen met een aandeel
oplopend tot meer dan 50% van het elektriciteitsproductiepark in 1998. Elektrische
rendementen van deze centrales zijn tussen de 43% (combi) en 55%
(STEG) .(Hofman & Marquart, 2001)
Dit zorgde ervoor dat (los van kostenefficiëntie) besparing op primaire brandstof met
de warmtepomp ten opzichte van een gasgestookte (HR) cv-ketel, waarvan het
energetisch rendement in dezelfde periode verbeterd was naar 95% (van der Ploeg,
1996), in de praktijk eerder mogelijk was.
De HR-ketel die een lang traject van verbetering kende in de jaren 1980 was
ongeveer halverwege de jaren 1990 uitontwikkeld. De maximale hoeveelheid
condensatiewarmte werd teruggewonnen uit de rookgassen zodat een verdere
rendementsverhoging met de cv-ketel (praktisch en theoretisch) niet meer mogelijk
was.

5.5 Institutionele veranderingen
Sinds 1995 geldt de zogenaamde 'Energie Prestatie Norm (EPN)', die eisen stelt aan het
energiegebruik van nieuwbouwwoningen. Het idee achter deze Energie Prestatie Norm is dat
het resultaat- het minimaliseren van energieverbruik- voorop staat en dat de wijze waarop
dit resultaat behaald wordt aan opdrachtgevers en bouwers wordt overgelaten . Dit
eindresultaat wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) . Een lagere EPC staat
voor een betere 'energieprestatie' . Voor nieuwbouwlocaties wordt een bepaalde minimale
energieprestatie (lees: maximale EPC) verplicht gesteld .
Ook installaties voor ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding vallen onder de EPC.
Hogere rendementen van deze installaties verlagen dus de EPC. Een effect hiervan is dat de
"weinig" in uiteindelijk energieverbruik geïnteresseerde architect I ontwerper in de jaren 1980
(interview Knipscheer) nu wel wordt bewogen tot enérgiebesparingsmaatregelen om de
wettelijk vereiste Energie Prestatie Coëfficiënt te halen.
Het aantal warmtepompen dat in Nederland geïnstalleerd is in de jaren 1988-1998 in
respectievelijk de woningbouw en de utiliteitsbouw is weergegeven in figuur 12.

51

5000
4500
4000
3500
3000
--woningbouw

2500

- - utiliteitsbouw

2000
1500
1000
500
0
1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

figuur 12: Aantal aanwezige warmtepompen in de woni ngbouw en util iteitsbouw Nederl and over de periode 1988- 1998
(bron:CBS data'')

•• Gegevens ui t ECN, Energie Verslag Nederland 1999 combinatie met: "80% van warmtepompen staan in wonin gen en 15%
staat in de uti liteit" uit ECN, EnergieVerslag Nederland / 988
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6 Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk zullen in antwoord op de deelvragen van de probleemstelling conclusies
worden gepresenteerd en bediscussieerd. De verschillende deelvragen van de
probleemstelling worden hiertoe doorlopen.

Welke jactoren hebben een marktsucces van warmtepompen in de gebouwde omgeving in
Nederland in de weg gestaan in de jaren 1980?
Geconcludeerd wordt dat het marktsucces van warmtepompen in de gebouwde omgeving in
de jaren 1980 werd tegengehouden door een samenspel van factoren en ontwikkelingen op
niche-, regime- en landschap niveau. In hoofdstuk 4 is dit samenspel beschreven. Duidelijk
wordt hier datjuist deze integrale beoordeling een verklarende waarde heeft. Belangrijke
onderdelen van dit samenspel zullen hier worden genoemd.
De installateur I adviseur- welke een belangrijke rol speelde bij de adoptie van een
verwarmingssysteem- had geen baat bij installatie van een warmtepompsysteem
boven een cv-ketel. De installateur was hierdoor ook niet of beperkt bereid risico's op
zich te nemen met als gevolg dat een conventioneel verwarmingsysteem geadviseerd
werd.
De enige warmtepomp die in Nederland interessant en exploitabel leek, was de
gasmotorgedreven warmtepomp. Het alternatief was een gasgestookte cv-ketel.
Omdat beide opties aardgas als brandstof hadden, ontbrak er voor de warmtepompvanuit brandstofafzet gezien- een belanghebbende partij met de bereidheid diffusie
te stimuleren.
In de niches zijn veel ontwerp- en dimensioneringsfouten gemaakt. Van deze fouten
is een beperkt leereffect uitgegaan naar nieuwe praktijkexperimenten met als gevolg
dat mankementen keer op keer weer bleven optreden. De warmtepomp kreeg hierdoor
op regimeniveau een slecht imago.
De inpassing van de warmtepomp in de Nederlandse individueel verwarmde
woningen met hoge-temperatuur-radiatorsystemen was slecht.
De door technische en economische zaken gedreven noodzaak tot grote en collectieve
toepassingen botste in de woningbouw met de wijdverbreide aversie voor collectieve
systemen. Deze aversie kwam voort uit de ervaringen met stadsverwarming en het
ontbreken van de bereidheid concessies te doen ten opzichte van de luxe individuele
gasverwarming die in Nederland in meer dan 90% van de gebouwde omgeving
voorkwam.
Het feit dat 'de warmtepomp' in Nederland geen bijdrage leverde aan de
diversificatiedoelstelling van de rijksoverheid heeft overheidssteun in Nederland
beperkt.
Het ontbreken van een vraag naar koeling in Nederland.
Een warmtepomp is het aangewezen apparaat om in een gecombineerde warmte- I
koudevraag te voorzien. Bij enkel warmtevraag zijn er veel concurrerende opties.
Worden deze factoren in verband met deelvraag 2 vergeleken met andere landen dan ontstaat
het volgende beeld:
In (voornamelijk het zuidelijke deel van) de Verenigde Staten en Japan, waar de markten voor
warmtepompen vele malen groter waren dan in de rest van de in deze studie betrokken
landen, worden vrijwel alle warmtepompen gebruikt om te voorzien in een koudevraag of
gecombineerde warmte- I koudevraag. De grote omvang van de markten in deze landen is
zondermeer toe te schrijven aan de vraag naar koude. Tevens was men in beide landen
gewend de gebouwde omgeving te verwarmen (en koelen) met luchtverwarmingssystemen.
Hierdoor was de warmtepomp makkelijk inpasbaar en een groot deel van de markt in de
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bestaande bouw mogelijk. Omdat de koudevraag in de Verenigde Staten en Japan zeer
bepalend was en deze in de rest van de landen in de jaren 1980 niet substantieel voorkwam is
er dus in deze landen sprake van een totaal andere markt dan die in de rest van de landen . In
het vervolg van dit vergelijkend onderdeel worden de Verenigde Staten en Japan daarom
achterwege gelaten.
Ook ten opzichte van de meeste andere in deze studie betrokken landen neemt Nederland op
een aantal belangrijke punten een uitzonderlijke positie in.
Nederland is het enige land waar vrijwel de gehele gebouwde omgeving met aardgas
werd verwarmd dat als bijzonder gebruiksvriendelijk en schoon werd ervaren. Het
Verenigd Koninkrijk waar ongeveer de (voornamelijk urbane) helft van de gebouwde
omgeving met aardgas werd verwarmd nam de tweede plaats in. In de rest van de
landen werd de gebouwde omgeving grotendeels met olie of kolen verwarmd. Gevolg
hiervan was dat er in Nederland en (in de urbane gebieden van) het Verenigd
Koninkrijk een sterke voorkeur van de consument bestond voor verwarmen met
aardgas.
Nederland was vrijwel het enige land (Japan en de VS buiten beschouwing gelaten)
waar bijna de gehele woningvoorraad rond 1980 individueel verwarmd werd . In
België en het Verenigd Koninkrijk was de situatie vergelijkbaar. In België echter
betrof het voor een groot deel kolen- en oliegestookte kachels met een veel lager
gebruikersgemak dan de gasgestookte cv-installaties in Nederland. Ook in het
Verenigd Koninkrijk was het aandeel kolen bij woningverwarming 30%.ln de andere
in deze studie betrokken landen was de consument meer gewend aan collectieve
systemen in de woningbouw. In Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en
Zwitserland was het percentage collectiefverwarmde woningen 40-60%.
Omdat bij introductie van een nieuw type verwarmingsysteem vaak wordt gespiegeld aan
bestaande systemen waarbij de consument vaak niet of beperkt bereid is concessies te doen,
zorgde de combinatie van bovengenoemde factoren ervoor dat de voorkeur van de consument
voor individuele verwarming van woningen met aardgas in Nederland bijzonder groot was.

In Nederland werd primair ingezet op de gasmotorgedreven warmtepomp. Dit had het
volgende tot gevolg:
Nederland was het enige land waar 'de warmtepomp' geen bijdrage leverde aan de
diversificatiedoelstelling die bij alle IEA-landen hoog op de agenda stond in de jaren
1980.
In Nederland kon (vrijwel 45 ) geen steun worden gekregen voor warmtepompen vanuit
elektriciteitsbedrijven die met grootschalige toepassing van warmtepompen een
afzetverhoging gepaard zagen. In Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en
Denemarken heeft steun van elektriciteitsbedrijven een belangrijke rol gespeeld in het
diffusieproces van warmtepompen in de gebouwde omgeving.
In Nederland waren hierdoor alleen grootschalige toepassingen technisch mogelijk.
Helaas is door beperkingen op het gebied van b~schikbaar materiaal en tijd het niet mogelijk
gebleken met een vergelijkbare diepte als in Nederland in te zoomen op niche-activiteiten in
de verschillende landen. Informatie over niche-activiteiten in het buitenland zou overigens
pas bruikbaar zijn als voor de desbetreffende landen eveneens een volledige multi-level
analyse zou kunnen worden gemaakt. Dit omdat de doelgerichtheid en doeltreffendheid van
niche-activiteiten alleen in zijn context beoordeeld kan worden. De lezer die tot hier gekomen
is zal hier geen extra uitleg behoeven.
Deelvraag 3 èn 4 van de probleemstelling:
•~ Een uitzondering in Nederland vormde hi er het eerdergenoemde project van REMU waarin elektrische warmtepompboilers

worden gestimuleerd en te huur aangebod en.
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Op welke gebieden kan deze casus een leereffect teweeg brengen richting het programma
transitiemanagement en wat zijn de lessen die er geleerd kunnen worden?
Omdat de innovatie: verwarming van gebouwde omgeving met een warmtepomp ten opzichte
van een gasgestookte cv-ketel in de jaren 1980 op vele terreinen veranderingen met zich
meebracht, kan de innovatie worden beschouwd als een systeeminnovatie. De
diffusiekarakteristiek van een systeeminnovatie kent een voorontwikkelingsfase die bepalend
is voor de rest van het diffusieverloop. Een strategisch management van de
voorontwikkelingsfase is daarom belangrijk. Deze studie naar de ontwikkelingen op het
gebied van warmtepompen in de gebouwde omgeving in de jaren 1980 toont aan dat het
diffusieproces stagneerde in de voorontwikkelingsfase. De stagnatie is voor een deel toe te
schrijven aan ontwerpfouten die gemaakt zijn in de technologische niches. Deze
ontwerpfouten hadden als direct gevolg dat de besparingen die met de warmtepompinstallaties werden behaald beperkt waren. De verwachtingen die in een niche tot uitdrukking
worden gebracht werden hierdoor naar beneden bijgesteld. Ook de optredende storingen en
negatieve ervaringen waren voor een groot deel te herleiden op gemaakte ontwerpfouten. De
warmtepomp kreeg als gevolg hiervan een negatief imago. De actoren in het regime
doorzagen vaak niet de precieze toedracht van de problemen die zich voordeden, maar velden
wel een oordeel. De gesubsidieerde ' technology-push' van de nog onbewezen technologie in
al zijn uitvoeringsvormen heeft hier dus geleid tot averechtse effecten met betrekking tot het
verdere diffusieproces. Het fenomeen dat hierdoor optrad wordt in de innovatieliteratuur een
'set-back' of een 'backlash' (Rotmans e.a., 2000) (Geels en Kemp, 2000) genoemd.
De manager van een transitie dient er juist zorg voor te dragen dat verschillende opties langs
elkaar 'open blijven staan'. Wanneer naast de dominante technologie geen andere
technologieopties worden opengehouden -zoals hier dus de warmtepomp naast de cv-ketel stemt het regime zich geheel af op de dominante optie en kan een zogenaamd 'lock-ineffect'46 ontstaan. Een lock-in maakt het zeer moeilijk (in de toekomst) een eventueel
gewenste regime-shift te bewerkstelligen (zie bijvoorbeeld Kemp e.a., 1999). In de meeste
gevallen 47 dient een lock-in daarom vermeden te worden.
In de jaren 1980 is dit niet gebeurd voor wat betreft de toepassing van warmtepompen in de
gebouwde omgeving.
Deelvraag 5:
"Is er gegeven de geschiedenis een 'doorstart' van warmtepomptoepassingen in de
huishoudelijke en/ of utiliteitsbouwsector in Nederland mogelijk en zo ja, wat is daar dan
beleidsmatig voor nodig? "
Gezien de grote verschillen tussen de periode van aandacht voor warmtepompen in de jaren
1980 en hernieuwde periode van aandacht in de jaren 1990 (welke vandaag zijn uitvloeisels
heeft) moet beseft worden dat een deel van de conclusies in deze studie voor wat betreft
factoren die de diffusie van warmtepompen in de weg stonden in de jaren 1980 momenteel
niet meer gelden . Voorbeelden hiervan zijn:
Verhoging rendementen van elektriciteitscentrales, waardoor de relatieve positie van
elektrische warmtepompen voor wat betreft besparing op primaire brandstoffen
verbeterd is.
Verhoging van haalbare COP-waarden met elektrische warmtepompen, waardoor de
relatieve positie van elektrische warmtepompen op zowel het gebied van besparing
van primaire brandstoffen als op het gebied van kostenefficiëntie verbeterd is .

•,, Dit wordt een lock-in-etfect genoemd omdat een eventuele shift van het regime in de toekomst bemoeilijkt wordt en zodoende
de dominante technologie als het ware de weg naar andere opties afsluit.
7
• Er zijn gevallen waarin een lock-in positieve uitwerkingen heeft met betrekking tot een doelstelling. Bijvoorbeeld kan in het
transitieproces naar een duurzame energievoorziening een lock-in van een ingebedde duurzame technologie de penetratie van een
minder duurzame technologie tegenhouden. In zo' n geval zou de transitiemanager bewust kunnen aansturen op een loek-in.
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De met de twee bovenstaande punten verband houdende mogelijkheid tot individuele
toepassing van de warmtepomp en de daarmee ontstane mogelijkheid tot toepassing
in bestaande bouw.
De geheel andere noemer waaronder de aandacht voor warmtepompen in de periode
vanaf begin jaren 1990 te plaatsen is . Namelijk in de jaren 1980 onder de noemer
energiebesparing als gevolg van dreigende schaarste en in de jaren 1990 onder de
noemer van duurzaam in het kader van reductie van uitstoot van voor het milieu
schadelijke stoffen als C0 2 .
De geliberaliseerde energiemarkt, waardoor de overheid minder direct vat heeft op de
technologische ontwikkeling de technologiediffusie, maar meer een bijsturende rol is
toebedeeld.
Daarnaast wordt niet uitgesloten dat er in het afgelopen decennium factoren een rol zijn gaan
spelen met betrekking tot de warmtepomp die in deze studie niet naar voren komen.
Wel geldt dat ontwerpers, installateurs en I of adviseurs welke in de jaren 1980 er sterk aan
bijgedragen hebben dat de warmtepompsystemen door potentiële adoptanten werden gezien
als een optie die gepaard ging met veel problemen nu nog steeds een belangrijke rol spelen bij
de adoptie en diffusie van warmtepompen.
Reflectie op het gebruikte analyseperspectief
Het multi-level-analyseperspectief dat in dit onderzoek is gebruikt heeft er aan bijgedragen
dat een integraal beeld is ontstaan van allerlei factoren en ontwikkelingen die een rol hebben
gespeeld in het diffusieproces van de warmtepomp. Deze factoren en ontwikkelingen kunnen
niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het modellevert dan ook naar mijn inzien een
goede bijdrage als het gaat om het plaatsen van verschillende factoren en hun invloeden in het
geheel. De opdeling en strikt gescheiden behandeling van de aparte levels impliceert wel dat
pas nadat deze behandeling heeft plaats gevonden er een samenkomst in chronologische
volgorde kan worden gepresenteerd. Een chronologisch verhaal is vaak voor de lezer directer
te vol gen omdat daar de feiten elkaar logisch opvolgen. Met veel verwijzingen in de tekst is
geprobeerd dit nadelige effect te minimaliseren.
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7 Aanbevelingen
In het verlengde van de conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan aan de
opdrachtgever:
Om het aantal optredende fouten in technologische niches te minimaliseren wordt
aanbevolen:
het leerproces in niches te bevorderen. Het stimuleren van een goede
informatieoverdracht is hier belangrijk. In de casus is gebleken dat het uitblijven van
een leereffect cruciale gevolgen kan hebben.
zoveel mogelijk in technologische niches gebruikmaking van internationale
informatie te bevorderen. In de casus is gebleken dat dit beperkt gedaan werd.
er zorg voor te dragen dat installateurs die warmtepompsystemen en vergelijkbare
technologieën installeren competent zijn.
Het aantal onnodige fouten met contraproductieve werking op diffusie kan hiermee worden
teruggedrongen.
Om een ongewenst48 lock-in-effect te voorkomen dient een set-back- als gevolg waarvan een
technologie een negatief imago krijgt en (deels) uitgeschakeld wordt op meso-level- door de
'manager van een transitie' te worden tegengegaan. Hooggespannen verwachtingen die
vervolgens door de realiteit worden tegengesproken kunnen een setback realiseren. De
transitiemanager (met zijn lange-termijn-doelen) wordt aanbevolen toe te zien op realistische,
niet te hoog gespannen verwachtingen van een gewenste technologie om zo de kans op een
set-back te verkleinen.
Voor de bevordering van een systeeminnovatie wordt aanbevolen een gedegen analyse te
maken van eigenschappen van het regime (actoren, belangen, bewegingsruimte, trends op
meso-level etc.) en relevante ontwikkelingen op macro-level. Aansluitend bij lange-termijndoelstellingen dient deze informatie beschikbaar te worden gemaakt voor actoren die zich
bezighouden met nicheactiviteiten. Aansluiting van nicheactiviteiten op meso-en macro-level
wordt zo bevorderd.
Op het gebied van informatieverstrekking rondom technologische niches dient zorgvuldigheid
in acht te worden genomen. Ook (andere) niche-actoren behoren hier tot bewogen te worden.
Negatieve resultaten die het gevolg zijn van gemaakte fouten zouden in sommige gevallen bij
voorkeur niet naar buiten moeten worden gebracht. Er dient hierbij nadrukkelijk bewaakt te
worden dat er niet een onrealistisch positief beeld ontstaat (zie aanbeveling 2), maar beseft te
worden dat negatieve resultaten juist meestal een onrealistisch negatief beeld naar buiten
brengen omdat zij vaak niet geheel doorgrond worden en I of in de context van een
expenment49 wor den gezien.
0

0

'" In sommige gevallen heeft een lock-in positieve uitwerkingen met betrekking tot een bepaalde doelstelling. Bijvoorbeeld kan
in het tran sitieproces naar een duurzame energievoorziening een lock-in van een ingebedde duurzame technologie de penetratie
van een minder duurzame technologie tegenhouden. In zo ' n geval zou de transitiemanager bewust kunnen aansturen op een loekin .
•·> Een experiment is een proefneming waarmee dingen worden uitgeprobeerd. Tekortkomingen treden zodoende bijna per
detinitie op bij een experiment.
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8 Bronnen
8.1 Geraadpleegde personen
Binnen deze studie zijn mondelin g en/of schriftelijk ondervraagd:
ir. 0 Kleefkens

In eerste helft van jaren 1980 werkzaam bij: INVENTUM Bilthoven
dat zich bezighield met elektrische warmtepompsystemen in die tijd.
Vanaf 1986 werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken op
het gebied van industrieel energiebeleid
In jaren 1990 tot heden werkzaam bij NOVEM op het gebied van
warmtepompen.

ir. J. de Leeuw

Jn 1984 en 1985 werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken
ondermeer op het terrein van warmtepompen
Momenteel werkzaam als algemeen directeur van de Stichting
Bouwresearch.

ir. P. Oostendorp

Vanaf 1977 tot heden werkzaam bij TNO op het gebied van
warmtepompen. Betrokken bij studies ter onderbouwing van het
overheidsbeleid zoals het Programma Warmtepompen.

ir. J. Bouma

Vanaf 1980 werkzaam op het gebied van warmtepompen bij TNO.
Vanaf 1985 werkzaam bij NOVEM om warmtepomptoepassingen in
Nederland te bevorderen en kort daarop ten behoeve van Warmtepomp
Nederldand BV (directie en exploitatie).
Vanaf 1990 algehele leiding over het Heat Pump Centre van het
International Energy Agency.

drs. M. Horning

Tot 1984 werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken op het
gebied van warmtepompen.

drs. A. van der Werf Werkzaam als medewerker van Warmtepomp Nederland BV in de
eerste helft van de jaren 1980.
ir. H. de Brabander

Als beleidsmedewerker actief op het gebied van warmtepompen in de
jaren 1990.

ir. F. Geels

Werkzaam aan de Universiteit Twente en betrokken bij
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van transities en sociotechnische multi-level-analysemethode.
Auteur van "Transities vanuit socio-technisch perspectief'

ir. H.J .M. Knipscheer Van 1979-1987 leverancier van warmtepompen en adviseur op het
gebied.
Auteur van o.a. Evaluatie Warmtepomp Nederland BV (1990).
Periode voorzitter geweest van het Nationaal Team WarmtePompen .
Prof. ir W.G. Keeris Hoogleraar vastgoedbeheer aan de faculteit Bouwkunde van de
Technische Universiteit Eindhoven.
dr. ir. G.J.M. Verbong Universitair Hoofddocent en medewerker van capaciteitsgroep
Algemene Wetenschappen aan de faculteit Technologie Management
van de Technische Universiteit Eindhoven.
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Bezig met onderzoek op het gebied van techniekgeschieden is.
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Bijlagen
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Bijlage 1: De werking van de warmtepomp
In deze bij lage wordt de werking van de warmtepomp uitgelegd. Eerst wordt het kringproces
dat in de warmtepomp optreedt uitgelegd. Hierna volgt uitleg over de werking van
respectievelijk de compressie- en absorptiewarmtepomp.

Kringproces
ln een warmtepomp treedt een kringproces op. Een medium- het 'werkend medium'
genaamd- circuleert in een gesloten systeem waarbij twee keer per circulatie een
faseverandering wordt ondergaan: van gasfase naar vloeistoffase en van vloeistoffase weer
terug naar gasfase. Bij deze faseveranderingen geeft het medium thermische energie af,
respectievelijk neemt het thermische energie op.
De thermische energie die aan een (zich op verdamptemperatuur bevindende) vloeistof moet
worden toegevoerd opdat deze in de dampfase overgaat wordt ' latente warmte' of
'verdampingswarmte' genoemd. Bij condenseren (overgang van gas- naar vloeistoffase) komt
deze verdampingswarmte vrij. Tijdens het faseovergangsproces treedt geen
.
50
temperatuurveran denng op .
Er zijn globaal twee soorten warmtepompen te onderscheiden; de 'compressiewarmtepomp'
en de 'absorptiewarmtepomp ' . Deze worden achtereenvolgens besproken.

De compressiewarmtepomp
Aan de hand van de onderstaande afbeelding zal de werking van de elektrische
compressiewarmtepomp beschreven worden.
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tiguur I a: schematische weergave van een elektrische compressiewarmtepomp (bron: IEA Heat Pump Centre)

Door een compressor (2) wordt het werkend medium dat zich in de gasfase bevindt,
gecomprimeerd. Wanneer het medium in gasfase gecomprimeerd wordt gaat hiermee een
temperatuurstijging gepaard. (Dit is een natuurkundige wetmatigheid).
Het in temperatuur gestegen medium ondergaat vervolgens in een warmtewisselaar (3) een
faseverandering; het condenseert omdat het zijn verdampingswarmte kan overdragen aan
langsstromende lucht of radiatorvloeistof De warmtewisselaar waarin dit gebeurt, wordt
condensor genoemd. Hierna stroomt het medium in de vloeistoffase door een expansieventiel
(4),waarna de druk lager wordt. Het in drukverlaagde medium wordt vervolgens door een
Bij het koken van water in een pan is dit duidelijk zichtbaar. Wanneer het water kookt blijft de temperatuur I 00 graden
Celsius, ook al wordt middels de pit nog thermische energie toegevoegd. Deze thermische energie wordt gebruikt om het water in
de gastàse te brengen. Gasbellen kunnen dan ook waargenomen worden
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tweede warmtewisselaar (I) geleid. Hier zal het medium weer gaan verdampen. De hiervoor
benodigde verdampingswarmte wordt aan de omgeving (bijvoorbeeld buitenlucht,
oppervlaktewater of bodem) onttrokken. De druk en temperatuur van een medium, waarbij de
faseovergang gas-vloeistof (en dus vloeistof-gas) optreedt, hebben een positieve relatie met
elkaar. De faseovergang in de verdamper- waarin de druk Jager is dan in de condensorvindt hierom dus plaats bij een lagere temperatuur dan in de condensor.
De werking van een verbrandingsmotorgedreven compressiewarmtepomp is vergelijkbaar.
Echter in dit type wordt ook de restwarmte van de gasmotor (dit is een aanzienlijke
hoeveelheid gegeven het feit dat het mechanisch rendement van een verbrandingsmotor I turbine (ver) onder de 50% ligt) overgedragen aan het werkend medium. Bij een
gasmotorgedreven warmtepompsysteem kan uittredetemperatuur van het te verwarmen
medium op deze manier extra verhoogd worden . In figuur I b is dit schematisch weergegeven.
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ti guur I b: schematische weergave van een verbrandingsmotor compressiewanl1tepomp (bron: IEA Heat Pump Centre)

De absorptiewarmtepomp
De absorptiewarmtepomp heeft net als de compressorwarmtepomp een condensor,
expansieventiel en een verdamper. De werking van dit deel van de absorptiewarmtepomp en
de compressorwarmtepomp is dan ook gelijk. (zie figuur lc)
Bij een compressiewarmtepomp vindt de drukverhoging van het werkend medium plaats in de
gasfase. In een absorptiewarmtepomp wordt aan het gasfasige medium afkomstig van de
verdamper een absorptiemiddel toegevoegd waardoor het vloeibaar wordt.
Hil'at Dut
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figuur I c: schematische weergave van een absorptiewarmtepomp (bron: IEA Heat Pump Centre)
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Dit gebeurt in een zogenaamde absorber. Het vloeibare mengsel van medium en
absorptiemiddel wordt vervolgens met een pomp in druk verhoogd . Deze pomp gebruikt
vergeleken met de compressor van een compressiewarmtepomp een verwaarloosbare
hoeveelheid energie, omdat vloeistof (in tegenstelling tot gas) niet samendrukbaar is.
Nadat het vloeibare mengsel op druk gebracht is wordt het weer ontmengd in een
zogenaamde 'desorber' (ook wel: ' kookvat'), waarop het werkend medium in de gasfase
geraakt en naar de condensor geleid wordt. Het absorptiemiddel wordt na ontmenging weer
teruggeleid naar de absorber zodat ook het absorptiemiddel in een gesloten cyclus rond gaat.
Het overgrote deel van de aan de absorptiewarmtepomp toegevoerde energie is de thermische
energie die toegevoerd moet worden aan het ontmengingsproces. De energie die aan de (vaak
elektrische) pomp word toegevoerd is vrijwel verwaarloosbaar.
De warmte die bij absorptie vrijkomt wordt overgedragen aan het te verwarmen medium .

COP en SPF
Het rendement van een verwarmingssysteem wordt gedefinieerd als het quotiënt van de
toegevoerde energie en de nuttig geproduceerde energie (ook wel genoemd: het ' doelofferquotiënt') Omdat de thermische energie uit bodem, lucht of oppervlaktewater 'vrij '
verkrij gbaar is, wordt dit met betrekking tot het rendement niet als een offer gezien.
Het offer is dus (alleen) de toegevoegde energie aan de compressor of in geval van
absorptiewarmtepomp de toegevoerde energie aan de pomp en de desorber.
Het doel is de thermische energie die gebruikt kan worden voor verwarming of de onttrokken
thermische energie in geval van koeltoepassingen.
Op deze manier is een ' rendement' haalbaar van soms wel tot 500% voor
verwarmingstoepassingen en van 400% voor koeltoepassingen. Dit rendement wordt
' coefficient of performance (COP)' genoemd en uitgedrukt in een factor.
Een toegepast warmtepompsysteem heeft in de praktijk de maken met allerlei zaken die de
prestaties van het totale systeem doen afwijken van de COP van de warmtepomp. Te noemen
zijn hier bijvoorbeeld: energievraag van randapparatuur in bron- en warmteafgiftesysteem,
variabele grootheden als bron- en warmteafgiftetemperatuur, en efficiëntieverlies bij
eventueel deellastbedrijf Om de in de praktijk optredende afwijkin gen van de COP te
oms luiten, wordt de zogenaamde Seasonal Performance Factor (SPF) gebruikt. De SPF
beschrijft de gemiddelde waarde van het doel -offerquotiënt over een geheel stookseizoen .
Ook de eigenschappen van een eventueel additioneel verwarmingstoestel zijn bij de SPF
inbegrepen . Aan de hand van deze grootheid kunnen warmtepomptoepassingen met elkaar
vergeleken worden.
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Bijlage 2: Warmtepomptypen
De warmtepomptechnologie vindt zijn toepassing in verschillende vormen . In deze bijlage
wordt een overzicht gegeven van de onderdelen waarop warmtepompsystemen van elkaar
verschillen .

Aandrijving
De compressor van een compressiewarmtepomp wordt in de praktijk meestal aangedreven
door een elektromotor, een dieselmotor of een gasmotor I -turbine. De schaal van de
warmtepomp is bij de keuze van het type aandrijving een cruciale grootheid. Zeker in de jaren
1980 werden kleinschalige systemen uitgerust met een elektromotor. Bij grootschalige
systemen is dit wisselend. De pomp van een absorptiewarmtepomp wordt (vrijwel) altijd
aangedreven door een elektromotor. Deze pomp is in verhouding tot de compressor van een
compressiewarmtepomp verwaarloosbaar klein. (zie bij lage I)

De warmtebron
Er zijn verschillende soOJten warmtebronnen waaraan een warmtepompsysteem thermische
energie kan onttrekken. Een aantal toegepaste soorten warmtebronnen en hun algemene
eigenschappen zijn :
Bodem
Met behulp van een horizontale (dicht onder het oppervlak) of verticale (dieper de
grond in) bodemwarmtewisselaar kan thermische energie worden onttrokken aan .de
grond. Zowel toepassingen waarbij het werkend medium direct wordt doorgeleid en
verdampt in de bodemwarmtewisselaar als toepassingen waarbij een vloeistof
thermische energie opneemt uit de bron 51 en deze via een extra warmtewisselaar
overdraagt aan het werkend medium zijn mogelijk. De bodem is een warmtebron met
een vrij constante temperatuur (in tegenstelling tot bijvoorbeeld omgevingslucht). Dit
draagt bij aan een relatiefhoge SPF.
Oppervlaktewater
Met een warmtewisselaar kan thermische energie onttrokken worden aan zee-, rivierof meerwater. Zeewater is het meest geschikt i.v.m. een relatief constantere
temperatuur. De temperatuur van rivier- en meerwater kan vrij sterk fluctueren en
vaak tegen de 0°C geraken . In een koud gebied bestaat dan de mogelijkheid dat de
warmtewisselaar bevriest.
Restwarmte
Gebruikmaking van thermische restenergie van industrie, elektriciteitsproductieeenheden of rioleringsystemen is ook mogelijk. Nadelig is dat er niet altijd een
dergelijke warmtebron in de buurt zal zijn en dat de warmtelevering vaak niet
constant is.
Buitenlucht
De grootste deel van de toegepaste warmtepompsystemen in de wereld maakt gebruik
van buitenlucht als warmtebron. Met een warmtewisselaar kan thermische energie
onttrokken worden aan een veelal geforceerde luchtstroom. Nadeel is dat de
temperatuur van buitenlucht in verhouding met andere bronnen nogal sterk fluctueert.
Bij toepassingen voor ruimteverwarming is een nadelige bijkomstigheid datjuist op
het moment dat de buitenlucht koud is, er meestal veel vraag naar thermische energie
is, hetgeen resulteert in een lage performance.
Ventilatielucht
Bij ventilatie van gebouwen I woningen wordt vaak opgewarmde binnenlucht
afgevoerd . De thermische energie uit deze lucht kan worden gebruikt als warmtebron
door een warmtewisselaar te plaatsen in het afvoerkanaal. Vaák wordt dit type
toegepast met aanvullende buitenlucht-warmtebron.
51

Hier wordt geen fasewisseling ondergaan.
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Grondwater
Het is mogelijk thermische energie aan grondwater te onttrekken. Dit kan door
gebruikmaking van een soortgelijk systeem als de bodemwarmtewisselaar (direct of
indirect, zie 'Bodem') of door middel van oppompen van grondwater, het vervolgens
langs een warmtewisselaar leiden om het daarna terug de grond in te injecteren of
anderszins afte voeren.
Rots
In een rotsachtige omgeving kan warmte aan rotsen worden onttrokken. Om dit te
doen wordt een warmtewisselaar aangebracht in de rots.

Warmte-

I koude-afgifte

De warmte I koude die een warmtepomp produceert dient overgedragen I onttrokken te
worden aan het te verwarmen I koelen medium. In geval van ruimteverwarming als
beschouwd in deze studie zal dit medium binnenlucht zijn. De overdracht kan direct
geschieden door middel van een warmtewisselaar tussen het werkend medium van de
warmtepomp en de te verwarmen I koelen binnenlucht of indirect via warmteoverdracht naar
een water-warmteafgiftesysteem. Het water-warmteafgiftesysteem kan zowel een
radiatorsysteem zijn als een vloer- I muurverwarmingsysteem. Een vloermuurverwarmingsysteem heeft (normaliter) een groter warmtewisselend oppervlak dan een
radiatorsysteem . De hoeveelheid thermische energie die kan worden overgedragen aan de
binnenlucht is evenredig met zowel de grootte van het warmtewisselend oppervlak als met het
temperatuurverschil tussen het verwarmingssysteem en de binnenluchttemperatuur. Dit
betekent dat bij een vloer- I muurverwarmingsysteem -met zijn grote warmtewisselend
opperv lak- het temperatuurverschil en dus de absolute temperatuur van het systeem minder
hoog hoeft te zijn dan bij een radiatorsysteem (in geval van gelijke energieoverdracht). In de
praktijk is de temperatuur van de vloeistof in radiatoren vaak 70-90°C (heen) en de 55-70 oe
(retour) en de vloeistof in vloer- I muurverwarming 30-40°C (heen).
Bij een lagere temperatuur van het warmteafgiftesysteem hoeft een warmtepompinstallatie
een kleinere temperatuurverhoging te realiseren. Omdat er bij een warmtepomp een
omgekeerde samenhang tussen de temperatuurverhoging (LlT) en de COP bestaat, is in
combinatie met een vloerverwarmingsysteem is dus een hogere COP mogelijk dan in
combinatie met radiatoren.

Medium
Verschillende werkende media kunnen worden toegepast in een warmtepomp. De
eigenschappen van ieder medium als verdampcondities (druk en temperatuur) verschillen
echter. AfhankeliJk van de toepassing en de daarbij behorende temperatuurniveau ' s wordt een
keuze gemaakt. Voorbeelden van werkende media zijn:
ChloorFiuorKoolwaterstoffen(CFK's) schadelijk voor ozonlaag en sterke bijdrage
aan broeikaseffect
Ammonia
Koolwaterstoffen
Water

Bijlage 3: Kleinverbruikersprijzen van aardgas,
huisbrandolie en elektriciteit
In deze bijlage is een overzicht gegeven van de kleinverbruikersprijzen van aardgas,
huisbrandolie en elektriciteit in verschillende landen over de periode 1979-1989.

Aardgas
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Figuur 2: Kleinverbruikersprijzen van aardgas in ecu I Toe (=Ton of Oil Equivalent) (bron: IEA)
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Figuur 3: Kleinverbruikersprijzen van elektriciteit in ecu I Toe (=Ton ofOil Equivalent) (bron: IEA)
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Figuur 4: Kleinverbruikersprijzen van huisbrandol ie in ecu I Toe (=Ton ofOil Equivalent) (bron: IEA)
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Bijlage 4: Warmtepomp-marktontwikkelingen in
verschillende landen
In deze bijlage wordt een korte beschrijving gegeven van ontwikkelingen op het gebied van
warmtepompen in een aantal landen alsmede relevante eigenschappen deze landen als: de
typen en aantallen toegepaste warmtepomp- en lof andere soorten verwarmingssystemen, de
samenstelling van de gebouwde omgeving, het primaire brandstoffenpakket van de
elektriciteitsproductie, relevant overheidsbeleid en eventuele opmerkelijke zaken .
Gegevens zijn afkomstig uit verschillende IEA-publicaties, en Tebodin, 1996.

Duitsland
In Duitsland waren vrijwel alleen elektrische warmtepompen toegepast en deze voornamelijk
in de woningbouw (5-1 0 kW). In het Roergebied werd geëxperimenteerd met
gasmotorgedreven warmtepompsystemen, maar aantallen bleven in verband met optredende
problemen beperkt tot enkele
40000
tientallen. In figuur 5 zijn de jaarlijks
35000
geproduceerde warmtepompen over
30000
de periode 1977-1990 gegeven.
25000
20000
Hierbij is onderscheid gemaakt in de
15000
toepassingsgebieden
10000
(tap)waterverwarming en
5000
ruimteverwarm ing.
0
1985
1990
1975
1980
De woningvoorraad in Duitsland
Figuur 5: Jaarlijks in Duitsland geproduceerde warmtepompen in de
bestond in 1980 voor 25% uit
periode 1977- 1990 geschikt voor respectievelijk ruimte- en
individuele woningen, voor 36%
tapwaterverwarming
individueel verwarmde appartementen
en voor 39% uit gemeenschappelijk verwarmde appartementen. Het overgrote deel van de
gebouwde omgeving werd met olie gestookt en water-warmteafgiftesystemen met een hoge
temperatuur (90°C) waren dominant.
De elektriciteitsproductie in Duitsland geschiedde voor en groot deelmet kolen en voor een
opkomend deelmet nucleair zoals in figuur 6 te zien is.
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Figuur 6: Brandstotlenpakket van e1ektriciteitsproductie in (W) Duitsland resp. in 1973 en in 1988 (bron : IEA)

Elektriciteitdistributiebedrijven gaven regelmatig gereduceerde tarieven aan gebruikers van
warmtepompen, soms in combinatie met het verbod op afname of de mogelijkheid tot
afschakeling in piekuren.
Het aantal warmtepompproducenten in Duitsland was ongeveer 40-50. Schaalvoordelen
traden door dit grote aantal verschillende bedrijven maar beperkt op.
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Overheidsbeleid was sterk gericht op stimulering energiezuinige apparaten. Van initiële
investeringskosten werd 25% aan subsidie teruggegeven of kon het aankoopbedrag in 10 jaar
van het bruto-inkomen afgetrokken worden.
_,

Oostenrijk
In Oostenrijk waren voornamelijk elektrische warmtepompen toegepast in de jaren 1980 en
deze vrijwel allemaal in de woningbouw. Dieselmotorgedreven warmtepompen werden als
minder interessante optie gezien, maar boden uitkomst als i.v.m. ruimtegebrek een grote bij
elektrische warmtepompinstallaties benodigde warmtewisselaar niet uitvoerbaar was. De
meeste warmtepompen waren lucht14000
luchteenheden. ln figuur 7 zijn het
12000
aantal verkochte warmtepompen per
10000
jaar gespecificeerd naar
8000
toepassingsgebied.
6000
De gebouwde omgeving met 2,5
4000
2000
miljoen woningeenheden bestond voor
ongeveer de helft uit individuele
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990
woningen. De andere helft bestond voor
een groot deel uit individueel verwarmde
Figuur 7: Jaarlijks in Oostenrijk verkochte warmtepompen in de
appartementen. Het aandeel waterperiode 1977- 1990 geschikt voor respectievelijk ruimte- en
tapwaterverwarming
warmteafgiftesystemen was in Oostenrijk
opvallend laag. In de meeste individuele
woningen (60%) en vrijwel alle individueel verwarmde appartementen (90%) zijn
kamerverwarmingsinstallaties en fornuizen toegepast. De brandstof die werd toegepast in de
fornuizen was overwegend kolen of hout. Daarnaast werd in ongeveer een kwart van de
gebouwde omgeving gebruik gemaakt van olie als verwarmingsbrandstof.
De elektriciteitsproductie in Oostenrijk was voor een groot en toenemend deel uit
waterkracht.(zie figuur 8)
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Figuur 8: Brandstoffenpakket van elektriciteitsproductie in Oostenrijk resp . in 1973 en in 1988 (bron: IEA)

Overheid stelde "veel" (Grapin e.a., 1980) subsidies ter beschikking voor huiseigenaren op
initiële investering en rente net als voor andere energiebesparende systemen. Deze subsidies
werden in 1986 afgeschaft.

Zwitserland
Ook in Zwitserland waren vrijwel alle geïnstalleerde warmtepompen elektrisch en deze bijna
allemaal (90% in 1992) in huishoudelijke toepassing.
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Vanaf 1980 tot 1990 werden er jaarlijks ongeveer 2600 warmtepompen geïnstalleerd, met als
uitzondering het jaar 1982 toen er maar ongeveer 1500 systemen geïnstalleerd werden.
Verwarming van de 2,7 miljoen woningeenheden tellende gebouwde omgeving gebeurde
voornamelijk met olie (89%) en water-warmteafgiftesystemen (91 %) met een temperatuur
van 80-90°C. Lage-temperatuur-systemen penetreerden in Zwitserland relatief snel in de jaren
1980 tot vrijwel 100% van de markt in 1991. Een klein en iets toenemend aandeel van vooral
de individuele woningen werd met elektriciteit verwarmd en er was een kleine hoeveelheid
stadsverwarming.
Een opmerkelijk groot aandeel (82%) van de Zwitserse woningen bestond uit centraal
verwarmde appartementencomplexen. Bijna het gehele overige deel (17%) van de woningen
was individueel.
Net als in Oostenrijk werd in Zwitserland een groot deel van de elektriciteit opgewekt uit
waterkracht. Hiernaast was er in de periode tussen 1973 en 1988 een toenemend aandeel
nucleair. (zie figuur 9)

oolie

oolie

onucleair

0 nucleair

owaterkr.

ow aterkr.

•anders

1973

1988

Figuur 9: Brandstoffenpakket van elektriciteitsproductie in Zwitserland resp. in 1973 en in 1988 (bron: IEA)

In Zwitserland waren in 1980 ongeveer I 00 installateurs en representanten van buitenlandse
warmtepompproducenten gevestigd. Binnenlandse productie komt rond 1980 op gang.
Warmtepompen die afgeschakeld werden in piektijden krijgen regelmatig een gereduceerd
elektriciteitstarief van elektriciteitsbedrijven.

Denemarken
Het dominante type warmtepomp was in Denemarken begin jaren 1980 een elektrisch
aangedreven water-watersysteem voor toepassing in individuele woningen. In 1982 waren er
4000 van dit soort systemen geïnstalleerd. Zowel de private als publieke sector had een grote
voorkeur voor elektriciteit.
Van de 2 miljoen woningeenheden tellende gebouwde omgeving in Denemarken was
ongeveer 50% individueel verwarmd. Opvallend hoog was in Denemarken het percentage van
de woningen dat op een stads- of blokverwanningsysteem aangesloten was (respectievelijk
33% en 15%). Deze stads- en blokverwarming namen samen 33% van de individuele
woningen en 75% van de appartementwoningen voor rekening. Het overheidsbeleid was erop
gericht nog meer stadsverwarmingsystemen aan te leggen. Het overige deel van de woningen
werd vrijwel geheel (95%) met olie verwarmd.
De elektriciteitsproductie gebeurde ten tijde van de eerste oliecrisis voor een relatief groot
deelmet olie. Dit aandeel is in het kader van de voor Denemarken zeer noodzakelijke
terugdringing van olie-afhankelijkheid voor een groot deel vervangen door kolen. (zie figuur
10)
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Figuur I 0: BrandstatTenpakket van elektriciteitsproductie in Denemarken resp. in 1973 en in 1988 (bron : IEA)

Elektriciteitbedrijven hebben een "sterke" (Grapin e.a., 1980) steun gegeven aan elektrische
wp-systemen sinds 1977. Bijvoorbeeld werd 10 jaar garantie gegeven op onderhoudskosten
van warmtepompen als de koper, installateur en leverancier aan bepaalde voorwaarden
voldeden.
Ook overheden gaven steun in de vorm van subsidies hetgeen van invloed is geweest.

Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk waren in de eerste helft van de jaren 1980 voornamelijk
elektrische warmtepompen toegepast. De woningbouwsector, waar voornamelijk luchtluchtsystemen werden toegepast domineerde de markt. Het aantal geïnstalleerde systemen
bedroeg in 1980 2000 en in 1981 4000. In de industriële en commerciële sector werden
voornamelijk water-luchtsystemen toegepast. De toegepaste systemen waren voornamelijk
geïmporteerde systemen, ontworpen voor verwarming en koeling. Deze systemen paste
minder goed in Verenigd Koninkrijk waar een zeer beperkte koelvraag was.
Het overgrote deel van de 19,8 miljoen woningeenheden tellende gebouwde omgeving was
individueel verwarmd. Slechts 4% van de woningen bestond uit centraal verwarmde
appartementencomplexen.
Ongeveer 50% van de woningen werd met een fornuis of kamerunits verwarmd en 40% met
een water-warmteafgiftesysteem.
Engeland had een relatief goed gasnet met als gevolg dat veel woningen (ongeveer de helft)
verwarmd werden met aardgas en dat mensen een sterke voorkeur hadden om met gas te
verwarmen. Kolen en elektriciteit nemen respectievelijk 28% en 20% voor hun rekening.
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Figuur 11 : Brandstoffenpakket van elektriciteitsproductie in het Verenigd Koninkrijk resp. in 1973 en in 1988 (bron :
IEA)

73

. .-

:

Er waren vrijwel geen subsidies en/ of belastingvoordelen te verkrijgen in relatie tot
energiezuinige installaties als warmtepompen in de jaren 1980.

Zweden
Ook in Zweden domineerden elektrische warmtepompen de markt. In de vroege jaren 1980
werden jaarlijks ongeveer 3000 systemen in individuele huizen geïnstalleerd en 1000 in
appartementencomplexen, commerciële en industriële gebouwen. In de hierop volgende jaren
ontwikkelde de markt voor warmtepompen zich sterk. Ook vonden warmtepompen in de jaren
1980 ruime toepassing in stadsverwarmingsystemen.
De samenstelling van de woningvoorraad van 3,5 miljoen woningeenheden was ongeveer
60% appartementengebouwen tegenover 40% individuele woningen.
Een opvallend groot deel (20%) van (vooral de individuele) woningen werd in Zweden
verwarmd met elektrische weerstandsverwarming (kamerunits). De meeste installaties in
individuele huizen in de late jaren 1970 waren elektrische weerstandverwarmingssystemen.
De rest van de verwarming van de gebouwde omgeving geschiedde vrijwel geheelmet olie in
combinatie met een water-warmteafgiftesysteem.
Oliegestookte stads- en blokverwarmingsystemen-sterk geconcentreerd op
appartementencomplexen- voorzagen respectievelijk 30% en 15% van de woningen van
warmte.
De elektriciteitsvoorziening was in Zweden voor een groot deel uit waterkracht en voor de
rest voornamelijk uit kernenergie. Het aandeel kernenergie is gedurende de jaren 1980 sterk
gestegen. (zie figuur 12)
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Figuur 12: BrandstofTenpakket van elektriciteitsproductie in het Zweden resp. in 1973 en in 1988 (bron: IEA)

De eerste modellen lucht-luchtwarmtepompen werden geïmporteerd . De na 1980 meer
toegepaste warmtepompsystemen met de grond als warmtebron werden in Zweden zelf
geproduceerd .
Initiële kosten van warmtepompen werden door overheid middels een subsidie verlaagd. Ook
werden door de overheid aanvullende leningen met verlaagde rentepercentages ter
beschikking gesteld.

Verenigde Staten
Bijna alle warmtepompsystemen die in de jaren 1980 in de VS zijn geproduceerd en
geïnstalleerd zijn lucht-luchtsystemen. De aanwezige woningvoorraad in de VS bestond voor
·
72% uit individuele woningen en voor 21% uit individueel verwarmde
appa1iementencomplexen. In het totaal was dus 93% van de woningen in de VS individueel
verwarmd. ln het noord-oosten met zijn oudere gebouwen had ongeveer 65% van de huizen
een water-warmteafgiftesysteem. In het centrale noorden was dit percentage 20% en in het
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westen en zuiden maar 10%.
Een relatief groot deel van de gebouwde omgeving werd met gas verwarmd. In het westen en
de centraal noordelijke delen was dit percentage ongeveer 80%. In het noord-oosten was het
percentage gasgestookt lager (30%) en werd het grootste deel (60%) van de gebouwde
omgeving met olie verwarmd. Ook in het zuiden was het percentage lager (55%) ten gunste
52
van het aandeel elektrische verwarmingsinstallaties dat ongeveer 30% bedroeg.
De elektriciteitsproductie in de Verenigde Staten was voor een groot en toenemend deel met
(eigen) kolen (zie figuur 13)
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Figuur 13: Brandstotlènpakket van elektriciteitsproductie in de Verenigde Staten resp. in 1973 en in 1988 (bron: IEA)

In de 1982 waren er in de VS al 4,4 miljoen warmtepompen geïnstalleerd, waarvan de
ongeveer de helft in de woningbouw en de andere helft in de commerciële en industriële
sector. Vooral in de zuidelijke en westelijke staten werden warmtepompen vrijwel altijd
toegepast als koel- of gecombineerde koel- I verwarmingsinstallatie. In 1982 werd in het
zuiden van de VS maar liefst 85%! van de nieuwbouwhuizen uitgevoerd met een
warmtepompinstallatie met koel- of gecombineerde warmte- en koellevering. In het Noorden
was het aandeel nieuwbouwhuizen dat met een warmtepompinstallatie werd uitgerust 'maar'
33%. Een groot deel van de markt bevond zich in verband met goede inpasbaarbeid in de
bestaande bouw.
Er waren in de eerste helft van de jaren 1980 ongeveer 50 leveranciers van warmtepompen
waarvan ongeveer 30 hun eigen warmtepompen produceerden.
De federale overheid in de VS bood allerlei subsidies aan in het kader van energiebezuiniging
in de gebouwde omgeving, maar gafgeen belastingvoordeel of subsidie voor de aanschafvan
warmtepompen.

Japan
In Japan bevonden zich begin jaren 1990 meer warmtepompen (incl. koelmachines) dan in de
rest van de wereld. De binnenlandse markt groeide explosief eind jaren 1970 en bedroeg voor
wat betreft koelingmachines en warmtepompen voor gecombineerde warmte en koeling in
1979, 3,4 miljoen. Daarnaast werden in deze jaren gemiddeld zo'n miljoen systemen per jaar
geëxpotieerd.
Vrijwel alle (I 00%) toegepaste warmtepompen zijn elektrische lucht-luchtsystemen. Net als
in het zuiden van de VS geldt dat warmtepompen zowel worden gebruikt als koel of koel- en
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Dit aandeel werd ingevuld door elektrische warmtepompen of elektrische weerstandsverwarming die als goedkope installatie
bij de beperkte warmtevraag economische interessant was .
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verwarmingssysteem. Er worden begin jaren 1980 meer systemen verkocht voor a lleen
koeling dan gecombineerde systemen.
Ongeveer 2/3 deel van de Japanse woningen waren individueel en het overige deel bestond uit
appartementencomplexen met individueel verwarmde appartementen .
Voor wat betreft verwarmingssystemen was Japan zeer uniek. Bijna alle huizen(> 95%!) in
Japan waren rond 1980 verwarmd met losse kamerunits met meestal kerosine als brandstof.
De warmtepompen die in Japan geïnstalleerd werden, hadden dan ook vrijwel allemaal een
standaard capaciteit van maar ongeveer I kW.
In Japan- dat zelf vrijwel geen grondstoffen had- was ten tijde van de eerste oliecrisis
ongeveer tweederde deel van het elektriciteitsproductiepark oliegestookt De Japanse
overheid heeft dit in verband met de zeer grote afl1ankelijkheid van olieproducerende landen
sterk terug gebracht in de periode daarop. Vooral gas en nucleair hebben in dit verband
aandeel gewonnen. (zie figuur 14)
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Figuur I 4: Brandstoffenpakket van elektriciteitsproductie in de Japan resp. in 1973 en in 1988 (bron: IEA)

Omdat ook van de primaire energie in Japan ongeveer 70% olie was in de jaren 1980 en dit
voor 100% geïmpo11eerd werd, verkregen het verhogen van energie-efficiency en
diversificatie hoge prioriteit. De overheid gaf subsidies voor verbeteringen in residentiele
energie-efficiency, maar warmtepompen vielen hier niet onder. Alleen de installatie van
warmtepompsystemen waarbij gebruik werd gemaakt van een zonnesysteem was subsidiabel
in Japan

België
De overgrote meerderheid van de in België geïnstalleerde warmtepompsystemen rond 1980
was e lektrisch aangedreven. Echter is de markt altijd zeer klein (in de orde van enkele
honderden) gebleven
Ongeveer 70% van de 3,3 miljoen Belgische woningvoorraad bestond uit individueel
verwarmde individuele woningen. 17% Bestond uit individueel verwarmde appartementen en
14% uit centraal verwarmde appa11ementencomplexen. Bijna 40% van de huizen (vrijwel
allemaal individuele huizen) werd met kolen verwarmd. Daarnaast werd 30% verwarmd met
olie en ongeveer JO% met gas. Van de individueel verwarmde huizen werd ruim 60%
verwarmd met behulp van fornuizen en kamerunits en ruim 30% met waterwarmteafgiftesysteem. De centraal verwarmde gebouwen waren vrijwel allemaal (95%)
uitgerust met een water-warmteafgiftesysteem.
De e lektriciteitsopwekking in België was in 1973 voor ongeveer de helft oliegestookt Daarna
is vrijwel alle oliegestookte productiecapaciteit vervangen door nucleair dat eind jaren 1980
een uitzonderlijk hoog percentage van 65% voor rekening nam. (zie figuur 15)
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Figuur 15 : Brandstotl'enpakket van elektri citeitsproductie in Belgie resp. in 1973 en in 1988 (bron: IEA)

In België bevonden zich bijna geen warmtepompproducenten en ook de overheid had geen
promotieprogramma' s gedurende de jaren 1980 .

Samenvattende conclusies
Uit het in deze bijlage gepresenteerde overzicht kunnen globaal de volgende conclusies
getrokken worden.
In alle landen was de markt voor elektrische warmtepompen veruit dominant.
In een aantal van deze landen werd door elektriciteitsbedrijven de warmtepomp
gepromoot.
De warmtepompmarkten in de Verenigde Staten en Japan waren vele malen groter
dah de markten in de rest van de landen. Dit is voor een groot deel toe te schrijven op
de in deze landen voorkomende vraag naar koeling. In de rest van de landen was de
vraag naar koeling minimaal.
De primaire brandstof die een elektrische warmtepomp gebruikt is afl1ankelijk van het
brandstoffenpakket in de elektriciteitsproductie. Dit brandstoffenpakket verschilt veel
per land.
In Denemarken en Zweden worden warmtepompen (ook) veel toegepast in
stadsverwarmingsystemen .
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Bijlage 5: Jaarbelastingduurkromme
ln deze bij lage is een voorbeeld gegeven van een jaarbelastingduurkromme (zie figuur 16). In
een jaarbelastingduurkromme is op dey-as een warmteproductievermogen uitgezet en op de
x-as tijd van 0 tot 8760 uren(= 1 jaar). Zichtbaar is hoeveel uren per jaar een bepaald
minimaal warmtevermogen gevraagd wordt.
ln de grafiek staat de waarde: gemiddelde schilbelasting * 1,15 ingetekend. Volgens de
'gemiddelde-schillastmethode' zou bij een bivalent systeem een gelijkstellin§ van het
nominaal warmtepompvermogen aan deze waarde in de praktijk (gemiddeld 5 ) energetisch
optimaal zijn.
Wanneer het nominaal warmtepompvermogen wordt afgestemd op- bijvoorbeeld- deze
waarde zal de hoeveelheid energie(= tijd *vermogen= oppervlakte in grafiek) onder de
rechte lijn en de kromme worden geleverd door de warmtepomp. De hoeveelheid energie
boven de rechte lijn en onderde kromme zou dan worden geleverd door een additioneel
verwarmingstoestel. Een te hoog nominaal warmtepompvermogen zou teveel deellast (of
afschakeling) van de warmtepomp veroorzaken. Bij een te laag nominaal vermogen zou het
additionele verwamingstoestelmet zijn lagere energetische rendement een bovenoptimaal
deel van de energie leveren.
Merk op dat ook al staat de lijn bij ongeveer 30% van het maximale vermogen, toch ongeveer
70 % van de energie door de warmtepomp geleverd zal worden.
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Figuur 16 : voorbeeld van een jaarbelastingduurkromme

~.' Dit is medeafhankelijk van de gemiddeld e COP van de warmtepomp en dus de ó.Tcondensor-verdamper, het rendement van
het additionele verwarmingstoestel enz. Deze optimale waarde is dus niet altijd gelijk.
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