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Ssmenvatting 
Warmtepompen worden in toenemende 

mate toegepast onder invloed van 
milieu- en comfortoverwegingen, vooral 

in Japan en de V.S. 
In Zuld-Europa (Frankrijk, ltalil:!, Spanje) 

is de markt voor airconditloners, en 
daarmee naar verwachting voor 

warmtepompen, zlch sterk aan het 
ontwikkelen. 

De huldige marktontwlkkellng in 
Duitsland, Zweden en in sommlge delen 

van Nederland wordt voornamelijk 
gekenmerkt door de warmtepompboller. 

Een actieve rol van electriciteits- en 
gasbedrljven Is voorwaarde voor een 

versnelde en succesvolle 
marktpenetratie van warmtepompen. 

Het oprichten van een 
belangenvereniglng voor warmtepompen 

kan de acceptatle en de penetratle van 
de warmtepomp in Europa sterk 

bevorderen. 

Summary 
Heatpumps are Increasingly used, for 

reasons of comfort as well as for 
environmental reasons, especially in 

Japan and the USA. 
In Southern Europe (France, Italy, Spain) 

the market for airconditioners - and, 
supposedly, for heat-pumps - is growing 

considerably. 
The current developments of the market 
In Germany, Sweden and some parts of 

the Netherlands are mainly 
charachterlzed by the heat-pump boller. 

The active role to be played by the utility 
companies is essential for a quick and 

successful penetration of the market by 
means of heatpumps. Acceptation and 
penetration of the heatpump in Europe 

can strongly be promoted by founding a 
HeatPump Association. 
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Ontwikkelingen op het gebied 
van warmtepompen voor 
ruimteverwarming en -koeling 
Developments in the application of heat-pumps for space heating 
and -cooling 

lnleiding 

Warmtepompen voor de gebouwde omgeving mogen zich verheugen in een toene
mende belangstelling van met name beleidsmakers bij overheden en in de nutswereld. 
Oit kan worden verklaard door de mogelijkheden die warmtepompen bieden om zowel 
efficient om te gaan met primaire energie, als bij te dragen tot vermindering van de 
toename van het niet-natuurlijke broeikaseffect. 
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Flguur 1. Ontwikkellng van de vermogensvraag voor electrlcitelt per etmaal. 

Er is nog een redan voor de toegeno
men belangstelling en dat betreft Ianden 
waar ruimteconditionering gewenst is, 
namelijk de Verenigde Staten, Japan en 
in toenemende mate Zuideuropese ian
den. Dikwijls wordt men in deze Ianden 
's zomers geconfronteerd met grote 
piekbelastingen van het electriciteitsnet 
door massaal gebruik van airconditio
ners; zie Figuur 1. 

In Tokio heeft dit de afgelopen twee 
zomers geleid tot noodzakelijke afscha
keling van gebruikers. Aangezien het 
verwachte verloop een verdere stijging 
van het gebruik van air conditioners te 
zien geeft, zijn bij de verantwoordelijke 
electriciteitsbedrijven maatregelen in 
voorbereiding die een verlichting van dit 
probleem zullen moeten brengen. Een 

van de maatregelen om tot een even
wichtiger verdeling van de netbelasting 
te komen is het stimuleren van warmte
pompen. 

Europa 
Midden- en Noord-Europa zijn bij uitstek 
gebieden waar warmtepompen moeilijk 
een plaats in de markt kunnen verove
ren vanwege de dominerende warmte
vraag. Dit geldt met name voor warmte
pompen in woningen, terwijl in grotere 
gebouwen, waar eveneens een behoef
te aan keeling is (computers, ventilatie), 
warmtepompen wei worden toegepast 
en in toenemende mate. De Scandinavi-
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mijn, zoals blijkt uit het MAP van de 
energiebedrijven. 

Figuur 2 geeft het verloop weer van de 
warmtepompmarkt in Duitsland tot en 
met 1988. De warmtepompboilers die in 
de meest recente jaren zijn afgezet, 
hebben een gemiddeld vermogen van 

Tabe/1. Warmtepompafzet In Zweden (aantallen) 

2 kW en zijn uitgerust met een 200 tot 
300 I voorraadvat. In 1989 was de totale 
markt dermate teruggelopen, dat de 
overgebleven producerende industria 
moeite had overeind te blijven. Naast de 
hoofdoorzaken, met name de energie
prijzen en investeringskosten, wordt als 
verklaring hiervoor gegeven dat in het 
verleden fouten met betrekking tot het 
antwerp, de planning en het installeren 
zijn gemaakt, naast het gebrek aan 
onderhoud. Bovendien zouden architec
ten niet voldoende bereid zijn warmte
pompen te integreren in radiatorsyste
men, onrealistische kostenverwachtin
gen zijn voorgespiegeld door verkopers, 
en installateurs niet voldoende kennis 
bezitten om een warmtepomp goed te 
installeren en te onderhouden. 

sche Ianden vormen daarbij geen uit· 
zondering en het is juist hier, als gevolg 
van verbeterde bouwmethoden en -
voorschriften, dat de warmtepomp 
wordt ingezet. Zweden is daarbij koplo
per. Het overzicht in Tabel 1 geeft het 
verloop van de warmtepompmarkt in 
dat land weer. 

Na de terugloop als gevolg van de 
energieprijsdaling in 1986, is er een her
stel zichtbaar metals uitschieter 1990, 
toen ruim 25.000 warmtepompen zijn 
verkocht. In ca. 40% van de nieuw
bouwhuizen wordt tegenwoordig een 
kleine warmtepomp ge'lnstalleerd. Dit is 
het gevolg van de eis voor nieuwe 
woningen om een warmtepomp of een 
warmtewisselaar te installeren in het 
ventilatiesysteem. 

In het markttotaal is geen rekening 
gehouden met de grootschalige (MW 
bereik) warmtepompen in stadsverwar
mingssystemen die reeds een aantal 
jaren met succes operationeel zijn. De 
markt in Zweden voor deze toepassing 
is nagenoeg verzadigd. 130 grootschali
ge warmtepompen in 68 installaties zijn 
er gerealiseerd (ca. 1295 MW verwar
mingsvermogen). lnteressant is dat zal 
worden onderzocht, hoe deze grote 
systemen functioneren met nieuwe 
'Tledia (R134a). Een aantal praktijkpro
,ecten gaat binnenkort van start. In 
totaal zijn er in Zweden ca. 155 warmte
pompen met een vermogen grater dan 
2MW. 
In Noorwegen zijn ca. 10.000 warmte
pompinstallaties gerealiseerd (400 MW 
verwarmingsvermogen). De meerder
heid van de warmtepompen is toege- . 
past in woningen en grotere gebouwen. 

ro de commerciele sector en de 
ndustrie is een stijging van het aantal 
warmtepompen waarneembaar. Deson
danks vindt de Noorse overheid, dat 
warmtepompen sneller moeten penetre
ren aangezien er een markt is voor ten 
minste het dubbele aantal, zo niet het 
viervoudige. 
Evenals in Scandinavie is de penetratie 
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van warmtepompen in de tachtiger 
jaren gestagneerd in Duitsland, Frank
rijk, Engeland, Oostenrijk, Zwitserland 
en Nederland. Wei een succes zijn de 
electrische warmtepompen die warm 
tapwater produceren, oak wei 'warmte
pompboilers' genoemd. Met name in 
Duitsland en Zweden zijn deze appara
ten in gebruik. In Nederland wordt met 
de warmtepompboiler geexperimen
teerd door Kema, terwijl met name de 
PUEM veldonderzoek heeft uitgevoerd 
en warmtepompboilers verhuurt. Meer 
dan 400 installaties zijn hierdoor tot 
stand gekomen. Bij Kema wordt onder
zocht of een ge'lntegreerde warmte
pompboiler, die tevens warmte produ
ceert voor ruimteverwarming, haalbaar 
is. Dit lijkt een interessante optie aange
zien er op termijn voor kleine electrische 
warmtepompen een mogelijke markt 
ontstaat in Nederland en Ianden met 
soortgelijke marktcondities, wanneer het 
electriciteitsproductierendement verder 
stijgt. Op dit moment echter beschouwt 
de nutswereld (electriciteit en gas) in 
Nederland de warmtepomp nog als een 
'tweede fase' optie voor de lange ter-

In Duitsland en in Zwitserland lijkt echter 
bij het publiek het besef en de bereid
heid aanwezig te zijn hogere kosten te 
accepteren voor energievoorziening 
vanuit milieu-oogpunt. Het probleem is 
echter hoe beleidsmakers, politici en het 
publiek zijn te overtuigen van de voor
name rol die de direct inzetbare warmte
pomp hierin kan spelen. 
In Zwitserland zijn de afgelopen 10 jaren 
ca. 30.000 warmtepompen ge'lnstal
leerd. Figuur 3 geeft een beeld van de 
marktontwikkeling in de afgelopen 11 
jaren . 
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Figuur 2. Ontwlkkeling van de warmtepompmarkt in Duitsland . 
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Figuur 3. Ontwikkeling van de 
warmtepompmarkt in Zwitserland. 

De voornaamste redenen voor de terug
loop na 1979 zijn ook hier slecht onder
houd en operationele problemen met 
installaties, waarschijnlijk door een 
onjuist antwerp. Als reactie is door leve
ranciers en fabrikanten een samenwer
kingsverband aangegaan (AWP) met als 
doel normen voor testen, installeren en 
onderhoud te ontwikkelen om langs 
deze weg het belang van de warmte
pomp duidelijk te maken en de afzet te 
bevorderen . Thans is de jaarlijkse afzet 
terug op ca. 3.000 apparaten. 
De warmtepompmarkt in Nederland is 
redelijk goed in kaart gebracht [1] en 
kan als 'niet rijp' worden gekarakteri
seerd. In het verleden zijn overwegend 
gasmotorgedreven warmtepompen (ca. 
100) gerealiseerd, voornamelijk in de 
tuinbouw en de gebouwde omgeving 
(collectieve verwarmingssytemen). Veel 
van deze installaties zijn helaas voortij
dig ontmanteld of uit bedrijf genomen. 
Voor de oorzaken en achtergronden 
wordt verwezen naar diverse publicaties 
[2,3] waarin oak aanknopingspunten te 
vinden zijn hoe volgens de huidige 
inzichten een installatie moet worden 
ontworpen en bedreven. Minder bekend 
is, dat er in Nederland wei degelijk een 
aantal goed functionerende installaties 
te vinden is, zowel gas- als electrisch 
gedreven. Deze installaties komen voor 
in de gebouwde omgeving, de industrie 
en in een stadsverwarmingssysteem 
(Bergen op Zoom) . 
Het in voorbereiding zijnde nieuwe 
beleid met betrekking tot warmtepom
pen in Nederland zal moeten uitgaan 
van de hier voorhanden infrastructuren. 
Verwacht wordt dat. ingegeven door 
verdere rational isatie en verbeteringen 
in de woningbouw en bij de electrici-
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-
teitsopwekking, er ook in Nederland 
kansen zullen ontstaan voor kleine elec
trische warmtepompen , al of niet ge·lnte
greerd met warmwatervoorziening en 
warmteterugwinning uit ventilatielucht. 
Ontwikkelingsprogramma's en 
beleidsmakers zullen daar rekening mee 
dienen te houden. 
In Zuid-Europa, met name in Spanje, Ita
lie en Frankrijk, is de laatste jaren een 
opvallende groei van de markt voor air
conditioning te zien . Te verwachten valt, 
dat de warmtepomp hierdoor eveneens 
meer kansen krijgt in deze Ianden. In 
een in 1990 gepubliceerde marktstudie 
[4] wordt gesteld, dat in de periode 
1985-1989 de jaarlijkse groei van de 
Zuideuropese airconditioningmarkt 
meer dan 10% is geweest. In ltalie is de 
groei zelfs meer dan 20% geweest. 
Bovendien wordt verwacht dat de Fran
se markt, die enigszins vertraagd tot 
ontwikkeling komt, een jaarlijkse groei 
van meer dan 20% te zien zal geven. 
Figuur 4 geeft een beeld van de markt 
voor airconditioners in een aantal Euro
pese Ianden (1988). Airconditioners voor 
auto's zijn hierbij niet inbegrepen. 

In [4] wordt voorts geconstateerd dat, 
afgezien van ltalie, de verkoop van 
warmtepompen i(\ Europa de laatste 5 
jaren drastisch is afgenomen en wei om 
de volgende redenen: 
- rentabiliteit; 
- betrouwbaarheid van apparaten; 
- kunstmatige markt door subsidies en 

stimuleringsmaatregelen. 

De Verenigde Staten 
De markt in de V.S. voor airconditioners 
en warmtepompen in woningen en klei
ne gebouwen is nagenoeg de grootste 
en tevens meest ontwikkelde ter wereld. 
Gedurende de tachtiger jaren is de 
markt jaarlijks gemiddeld 10% 
gegroeid, met een toenemende pene-
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tratie van airconditioners in nieuwe 
gebouwen en een groeiende vervan
gingsmarkt voor apparaten die tien tot 
twintig jaar dienst hebben gedaan. 
Warmtepompen zijn vooral in het begin 
van de tachtiger jaren verkocht maar de 
verkoop is teruggelopen als gevolg van 
afnemende nieuwbouw in traditioneel 
gunstige gebieden. Figuur 5 geeft de 
verkoopcijfers weer van airconditioners 
en warmtepompen in de V.S., van 1983 
tot 1989. 

De verwachting is dat in de negentiger 
jaren een sterke groei zal ontstaan in de 
verkoop van zowel airconditioners als 
warmtepompen. De federale overheid 
zal apparatuur eisen die een aanzienlijk 
hogere efficiency heeft dan de huidige 
en de noodzaak tot vervanging van 
oudere apparaten zal eveneens naar 
verwachting een goede gelegenheid 
bieden om de steeds verder verbeterde 
warmtepomp toe te passen. Oak wordt 
verwacht dat onder invloed van milieu
druk apparaten met nag grotere effi
ciency, die tevens meer comfort bieden, 
in de markt zullen worden ge"lntrodu
ceerd. 

Japan 
In Japan is de airconditioningmarkt 
sinds 1983 sterk gegroeid, zowel voor 
woningen als kantoorgebouwen. De 
jaarlijkse vraag naar kleine decentrale 
airconditioners nadert de 5 miljoen. 
Hiervan is 65% een warmtepomp. Voor 
grotere gebouwen wordt een jaarlijkse 
afzet van 1 miljoen stuks verwacht in 
1991, waarvan ca. 80% uit warmtepom
pen bestaat. Figuur 6 laat de marktont
wikkeling zien van apparaten in wonin
gen sinds 1977. 

Bestaat de markt tot 1984 vooral uit 
koelapparaten, daarna krijgt de warmte
pomp de overhand. De penetratie van 

Spanje Zweden Engeland 

Figuur 4. De Europese aircondltioningmarkt in 1988. 
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Figuur 5.1. Afzet van kleine airconditioners en warmtepompen in de V.S. 
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Figuur 5.2. Afzet van Ieamer airconditioners 

de toerengeregelde warmtepomp, ge'ini
tieerd vanuit Japan, is bijzonder krach
tig en zet voorlopig door. Na introductie 
in de markt in 1982 is een duidelijke 
iaarlijkse groei zichtbaar. In 1989 was de 
:1elft van aile verkochte warmtepompen 
van het toerengeregelde type. In tegen
stelling tot de V.S., worden de toerenge
regelde compressoren en ventilatoren 
overwegend toegepast in kleinere appa
raten. 
De toerengeregelde versie is een groot 
succes als gevolg van een aantal voor
delen, namelijk: 

verhoogd comfort door modulerende 
capaciteitsregeling; 

- lager energieverbruik door gemiddeld 
kleiner opgenomen vermogen; 

- grater verwarmingsvermogen door 
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Het aandeel van warmtepompen ver
toont een sterke groei sinds 1983. Ech
ter, al in 1980 kreeg de warmtepomp in 
dit marktsegment de overhand. Deze 
ontwikkeling kan worden verklaard door 
de toegenomen welvaart in Japan, het 
feit dat nieuwbouw voornamelijk in grote 
steden plaatsvindt in een hoog tempo, 
en door vervanging en uitbreiding van 
capaciteit. Van invloed is eveneens, dat 
er een toename is van middelgrote en 
kleine gebouwen, alsmede van 'wolken
krabber 'achtige gebouwen vanwege de 
hoge grondprijzen. Bovendien worden 
uit efficientie overwegingen in toene
mende mate meerdere diensten en 
bedrijven ondergebracht in een 
gebouw. Het succes van deze categorie 
airconditioners is des te opmerkelijker 
als men zich realiseert dat er een uitge
breid pakket eisen wordt gesteld, name
lijk: 
- !age investeringskosten; 
- comfort; 
- hoge warmtefactor; 
- gering grondoppervlak, zowel bin-

nenshuis als buitenshuis; 
- eenvoudige installatie; 
- gemakkelijk in onderhoud ; 
- harmonie met interieur. 
Om aan deze eisen te voldoen zijn er 
zogenaamde gesegmenteerde syste
men ontwikkeld. Een dergelijk systeem 
omvat een groat aantal decentraal 
geplaatste kleine warmtepompen met 
Iucht als warmtebron. Dit concept is 
thans dominant in de markt. Het biedt 
de mogelijkheid in individuele klimatise-

hogere frequenties. '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 •aa '89 •go 
Figuur 7 laat de marktontwikkeling zien Jaar 
van airconditioners in grotere gebou-
wen. Figuur 6. Afzet van airconditioners en warmtepompen voor woningen in Japan. 
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Figuur 7. Afzet van airconditioners en warmtepompen voor grotere gebouwen. 

ringsbehoeften te voorzien . In geval van 
een groot aantal eenheden gaat men, 
om het aantal buitenunits en het leiding
werk te beperken, over tot zogenaamde 
multizone systemen. Ieder van de ruim
tes en zones blijft apart regelbaar, waar
door optimaal comfort verzekerd is op 
de werkplek. 

Zoals in de inleiding is gesteld, hebben 
grate steden in Japan te maken met 
extreme pieken in het stroomverbruik 
door airconditioners. Verwacht wordt, 
dat het 'Super Heat Pump Energy 
Accumulation System' hier verlichting in 
kan brengen. lmmers, het systeem voor· 
ziet in de productie en opslag van 
warmte en koude tijdens daluren van 
het electriciteitsnet ('s nachts), met 
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behulp van zeer efficient werkende 
warmtepompen. 
Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven 
staan ons te wachten vanuit Japan. 
Comfortoverwegingen zijn naast 
energie-efficientie zeer belangrijk gewor
den in dat land. Nagenoeg aile nieuw 
gefabriceerde warmtepompen en air
conditioners zijn uitgerust met een trap
laze toerenregeling . De scroll
compressor vall niet meer weg te den
ken en heeft een vaste plaats veroverd 
ten koste van de zuigercompressor, die 
steeds meer terrein verl iest, ook aan de 
roterende en schroefcompressor. 
Ook de Amerikanen zijn het belang van 
de scroll compressor gaan inzien en in 
1987 verscheen het eerste Amerikaanse 
product in een warmtepomp op de 

markt (Copeland Corp.). In Japan was 
het de firma Sanden die in 1981 de eer
ste commerciele scro\1-compressoren 
voor airconditioning in auto's verkocht. 
Er is daarnaast een grate ontwikkeling 
geweest in het reduceren van de afme
tingen van decentrale apparaten 
bestemd voor aparte ruimten en voor 
inbouw in plafonds, nissen e.d ., die 
gepaard is gegaan met efficientie verbe
tering. 
Mobiele airconditioners voor woningen 
en vrije tijd vinden thans een grate 
aftrek. De apparaten zijn dermate klein 
dat ze eenvoudig in een auto te vervoe
ren zijn. 

Een nieuw verschijnsel is de zogenaam
de 'fuzzy' logica. Deze vorm van 
geavanceerde regeling wordt nu reeds 
door de grate fabrikanten van airconditi
oners en warmtepompen standaard 
ingebouwd. De regeling speelt in op de 
toegenomen wens naar meer comfort. 
Het systeem is in staat in grate mate 
rekening te houden met persoonlijke 
comfortwensen. Zo bepaalt het systeem 
het moment van inschakelen van de 
warmtepomp of airconditioner, afhanke
lijk van de binnen- en buitentemperatuur 
en van het ingestelde wektijdstip. Tij
dens de bedrijfsperiode werkt het appa
raat met verlaagd toerental om de 
geluidproductie tot een minimum te 
beperken. Overigens is de geluidpro
ductie binnenshuis van de meeste 
Japanse apparaten reeds zeer accepta
bel. lndien gewenst kan het apparaat 
ook warme Iucht van 60°C produceren. 
Ook regelen sommige apparaten 
's nachts de uittree-luchttemperatuur 
zodanig dat deze niet beneden 18°C 
daalt tijdens het slapen. Andere syste
men kunnen op afstand, vanuit bijvoor
beeld een auto of trein, worden geacti
veerd. Onder zeer uiteenlopende 
omstandigheden zorgt de regeling er 
voor dat de compressor steeds optimaal 
functioneert. De 'fuzzy' logica is boven
dien in staat rekening te houden met 
persoonlijke klimatiseringsvoorkeuren en 
gevoeligheden, afhankelijk van het 
moment van de dag, en gebruikt deze 
gegevens in latere situaties. Dikwijls 
worden de apparaten standaard voor
zien van een luchtzuiveringssysteem, 
dat ongewenste geuren wegneemt. De 
bediening van de meeste apparaten 
voor woningen en gebouwen is op 
afstand. 
Verwacht word!, dat via export dergelij
ke producten in Europa en de V.S. ook 
hun weg zullen vinden, zij het voorals
nog in beperkte aantallen vanwege de 
relatief hoge prijzen . 
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Jevordering van de toepassing van 
de warmtepomp 
U it een recente observatie door een 
Amerikaanse deskundige [4] in acht 
Europese Ianden kan worden afgeleid, 
dat er sterke parallellen zijn tussen de 
huidige markt voor airconditioning in 
woningen in Zuid-Europa en die in de 
.7 Uidelijke VS. dertig jaar geleden toen 
:e afzet daar began te groeien. Uit het 

1eit dat diverse Amerikaanse en Japan
sa bedrijven in Europa productiefacilitei
ten aan het bouwen zijn kan worden 
afgeleid, dat men in Europa, te begin
nen in het Zuiden, een exploitabele 
markt ziet. Belangrijk uitgangspunt hier
bij is, dat de mens meer comfort en wel
zijn wenst op het terrein van verwar
ming, ventilatie en klimatisering. Dit kan 
echter in strijd zijn met het toenemende 
milieubewustzijn. 
Er kunnen vijf soorten knelpunten wor
den onderscheiden bij de penetratie 
van deze apparaten in de markt. Deze 
liggen op de volgende terreinen: 
- maatschappelijk; 
- technisch; 
- economisch; 
- structureel; 
-milieu. 
Zander verder op deze aspecten in te 
gaan kan worden gesteld dat wordt ver
wacht, dat de warmtepomp van de air
conditioningontwikkeling in Zuid Europa 
zal profiteren. Echter, aangezien ieder 
land specifieke marktcondities kent en 
eigen strategieen ontwikkelt, zal dit 
effect per land verschillend zijn . 
Samengevat zijn de sterke kanten van 
de electrische warmtepomp vanuit VS. 
optiek [4] : 
- een apparaat Ievert zowel verwarming 

als keeling; 
- geen vervuiling ter plekke door 

gebruik van fossiele energie; 
- slechts een firma voor levering en 

onderhoud; 
- comfort door keeling en ontvochti

ging; 
- veilig door afwezigheid van 'gevaarlij-

ke' brandstoffen; 
- geen rookgasafvoer nodig. 
Voor gasgedreven warmtepompen geldt 
een aantal van deze punten eveneens, 
naast gasspecifieke voordelen. 
Enkele beproefde middelen, althans in 
de VS., om de eerdergenoemde knel
ounten weg te nemen, kunnen mogelijk 
onder Europese omstandigheden ook 
succes hebben. Deze zijn : 
- nadruk leggen op het feit dat ten 

opzichte van fossiele brandstoffen 
electrische warmtepompen slechts 
een energiebron gebruiken en geen 
afgassysteem nodig is; 
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- het vermogen te koelen en te ont
vochtigen biedt gedurende het gehe
le jaar comfort; 

- tariefstelling, alsmede stimulering en 
advisering door nutsbedrijven van de 
potentiele gebruiker. Economische sti
muleringsmaatregelen hebben aileen 
op korte termijn effect. Op de langere 
termijn hebben reclamecampagnes 
meer effect. Een beproefde methode 
is bijvoorbeeld het verstrekken van 
coupons aan de eindgebruiker die de 
coupons kan gebruiken om zijn reke
ning te betalen. 

- Het oprichten van regionale warmte
pompassociaties is in een aantal sta
ten van de VS. zeer succesvol gable
ken. De taak van deze verenigingen 
is het samenbrengen van belangheb
bende partijen, met name nutsbedrij
ven, distributeurs, installateurs, onder
houdsfirma's en de plaatselijke verte
genwoordigers van fabrikanten. De 
activiteiten van een dergelijke vereni
ging zijn als volgt samen te vatten: * stimuleren van gezamenlijke 

advertenties in locale media; * brengen van algemene berichten 
in de media over geslaagde instal
laties; * 'lobbyen' voor gunstige regelge
ving en tarieven; * 'sponsoren' of initieren van trai
ningsprogramma's voor verkoop, 
installatie en onderhoud; * samenwerken met projectontwik
kelaars om warmtepompen in 
modelwoningen onder te bren
gen; * verzorgen van presentaties bij 
doelgroepen, zoals lagere overhe
den en scholen. 

Kenmerkend voor de associaties is, 
dat onderling concurrerende bedrij
ven samenwerken voor een zelfde 
doel: Het bevorderen van de toepas
sing van warmtepompen. 
Of een dergelijk pakket maatregelen 
in Europa eveneens succes zal heb
ben valt te betwijfelen, te meer daar 
het electrische warmtepompen 
betreft. Echter, het is meer dan de 
moeite waard om serieus te pogen 
deze in de praktijk bewezen metho
den te toetsen onder Europese 
omstandigheden, ook al is het aantal 
fabrikanten, vertegenwoordigers en 
installateurs hier relatief gering en is 
de electriciteit/gasprijsverhouding 
hoog. 

In Zwitserland wordt het belang van een 
gedegen opleiding van installateurs en 
voorlichting aan architecten groot 
geacht. Er worden daarom periodiek 
cursussen georganiseerd door AWP. 

Huiseigenaars worden direct door fabri
kanten of distributeurs geadviseerd. 
Deze aanpak is geboren uit ervaring en 
is mede ingegeven door de voor velen 
complexe materia van de warmtepomp. 
Men maakt hierbij gebruik van een stan
daard gegevenslijst. Huizenbezitters 
kunnen aan de hand van de lijst zelf 
globaal bepalen of een warmtepomp in 
hun situatie een goed alternatief kan 
zijn. 

Nutsbedrijven 
Nutsbedrijven kunnen een voorname rol 
spelen bij het bevorderen van de warm
tepomp. In de VS. geven nutsbedrijven 
financiele steun gebaseerd op de 
prestaties van de warmtepomp. Dit bate
kent in sommige gevallen een vast 
bedrag afhankelijk van het vermogen. In 
andere gevallen neemt het bedrag toe 
met de efficiency van het apparaat. Dit 
heeft enerzijds geleid tot een drastische 
verbetering van de efficiency en ander
zijds tot bewustwording bij gebruikers 
van het belang van een hoog rende
ment. 
Een aantal Zwitserse electriciteitsbedrij
ven doorzag enkele jaren geleden het 
belang van warmtepompen uit oogpunt 
van netbelasting. De redenen waren de 
winterpiek overdag en de beperkte net
capaciteit in bepaalde gebieden waar 
weerstandsverwarming veel wordt toe
gepast. Aile Zwitserse electriciteitsbedrij
ven worden nu genoodzaakt nieuwe 
technieken voor rationeel electriciteitsge
bruik te bestuderen en stimuleren, van
wege het broeikasprobleem en het 
moratorium met betrekking tot kernener
gie en waterkracht. Om warmtepompen 
te stimuleren is de toestemming om 
weerstandsverwarming te installeren in 
sommige kantons afhankelijk gemaakt 
van de isolatiekwaliteit van de waning. 
Voorts worden kortingen verstrekt afhan
kelijk van het gei'nstalleerde vermogen. 
Soortgelijke stimuleringsmaatregelen 
door nutsbedrijven bestaan in andere 
Ianden, bijvoorbeeld Japan. 
Promotie activiteiten van Zwitserse elec
triciteitsbedrijven omvatten het traject 
tussen het eerste advies aan de eindge
bruiker tot en met de beschikbaarheid 
van een 24 uurs onderhoudsdienst. 
Hierbij worden CAD programma's 
gebruikt voor het antwerp. Bodemwarm
tepompen worden in dat land gezien als 
de beste optie vanwege de hoge effi-· 
ciency en daarmee samenhangende 
lagere bedrijfskosten. De promotie
activiteiten richten zich op het verstrek
ken van informatie en advisering, reduc
tie van aansluitingskosten en speciale 
tarieven. Zwitserse electriciteitsbedrijven 
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ontwikkelen thans een systematisch 
opgezet warmtepomp-marketingplan. 
Het plan is gebaseerd op aile van 
belang zijnde parameters in de markt
omgeving, inclusief concurrerende 
opties; zie Figuur 8. Het plan zal, met 
ondersteuning door het uit te brengen 
marketing handboek voor electriciteits
bedrijven, de hoofdlijnstrategie opleve
ren die tot de verhoogde inzet van 
warmtepompen moet leiden. 

Niet onvermeld mogen blijven de activi
teiten die het Electric Power Research 
Institute in de V.S. ontwikkelt voor en 
samen met de electriciteitsbedrijven. 
Warmtepompen krijgen grote aandacht 
waarbij promotie een belangrijk aspect 
is. 

Tot slot 
Het is verheugend en stimulerend te 
constateren dat warmtepompen, 
ondanks de minder gunstige economi
sche vooruitzichten, toch hun weg vin
den bij afnemers. De beweegreden is 
echter niet kostenbesparing maar zorg 
voor het milieu. Dit verschijnsel doet 
zich zelfs voor ·in een land met een over-

wegende warmtevraag, zeals Zwitser
land. Marktdeskundigen spelen hier 
handig op in en het is te hopen dat dit 
zal bijdragen in een versnelde marktpe
netratie. 

Conclusies 
- Warmtepompen worden in toenemen

de mate toegepast onder invloed van 
milieu- en comfortoverwegingen. In 
met name Japan heeft de behoefte 
aan meer comfort geleid tot een 
gestaag toenemende afzet van warm
tepompen met geavanceerde 
besturings- en regelsystemen. Een 
verdere groei wordt voorzien in Japan 
en de V.S. 

- De markt voor airconditioners, en 
daarmee naar verwachting warmte
pompen, in Zuid-Europa (Frankrijk, 
ltalie, Spanje) is zich sterk aan het 
ontwikkelen. 

- De huidige marktontwikkeling in 
Duitsland, Zweden en in sommige 
delen van Nederland wordt voorna
melijk gekenmerkt door de warmte
pompboiler. 

- Een actieve rol van electriciteits- en 
gasbedrijven is voorwaarde voor een 

versnelde en succesvolle marktpene
tratie van warmtepompen. 

- Het oprichten van een belangenver
eniging voor warmtepompen naar 
Amerikaans model kan de acceptatie 
en de penetratie van de warmtepomp 
in Europa sterk bevorderen. 
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