
CV-KETEL
Wat te doen als uw 
cv-ketel binnenkort 
toe is aan vervanging?



Uw situatie 

Welke situatie is op u van toepassing?
1. Ik wil van het aardgas af
Uw cv-ketel is aan het einde van zijn levensduur en u wilt uw woning aardgasvrij maken.

Misschien omdat u uw steentje bij wilt dragen. Of omdat u gaat verbouwen en daarom gelijk

voorbereid wilt zijn op de toekomst en/of gebruik wilt maken van voordelige financiële

regelingen. We bespreken een aantal mogelijkheden op pagina 4.

2. Inmijn wijk komt de komende jaren een alternatief voor aardgas
U weet wat het alternatief voor aardgas gaat worden in uw wijk (bijvoorbeeld een

warmtenet) en dat dit de komende jaren gerealiseerd gaat worden: de gemeente heeft u

hiervan op de hoogte gebracht. U staat ervoor open om mee te doen met het alternatief voor

aardgas in de wijk. Maar uw cv-ketel is voor die tijd aan vervanging toe.

Andere opties om te kunnen verwarmen in de tussentijd, leggen we uit op pagina 6.

3. Ik weet niet welke alternatieven er zijn voor mijn wijk.
Uw cv-ketel moet op korte termijn vervangen worden. U weet niet of er al plannen zijn voor

een alternatief voor aardgas in uw wijk. In dat geval is het goed om eerst na te gaan of u al

informatie heeft gehad van de gemeente, middels bijvoorbeeld een brief.

Kunt u geen informatie vinden? Dat is niet zo gek. In de meeste wijken in Nederland is er nog

geen informatie beschikbaar, die kunt u dan wel verwachten vanaf 2021.

Wilt u weten wat u zou kunnen verwachten in 2021? Blader dan door naar pagina 10.



Is er al een plan om
komende jaren van het
aardgas af te gaan voor
uw wijk?

Wacht de plannen nog
even af. U kunt wel
beginnen met energie
besparen en duurzaam
opwekken.

JA

Mijn cv-ketel is heel binnenkort 
aan vervanging toe.

NEE

Collectief
(bv. warmtenet)

Individueel
(bv. all-electric)

1. Kopen cv-ketel
2. Hybride  warmtepomp 

met cv ketel
3. Voorbereiden op  

volledige warmtepomp
Huren cv-ketel en de 
woning voorbereiden 
op een volledige 
warmtepomp

Huren cv-ketel 
(eventueel aangevuld 
met aankoop hybride
warmtepomp).

NEEJA

Meer informatie over het verduurzamen van uw woning?
Kijk op www.RegionaalEnergieloket.nl



1. Ik wil van het aardgas af

In stappen voorbereiden
Uw cv-ketel is aan het einde van zijn levensduur en u wilt uw woning aardgasvrij maken.

Misschien omdat u uw steentje bij wilt dragen. Of omdat u toch al gaat verbouwen en daarom

gelijk voorbereid wilt zijn op de toekomst en/of gebruik wilt maken van voordelige financiële

regelingen zoals subsidies.

Van het aardgas af gaan hoeft niet in een keer, maar kan goed stap voor stap. Het is wel

belangrijk om een goed beeld te hebben van alle stappen. Zo kunt u weloverwogen keuzes

maken. U wilt bijvoorbeeld voorkomen dat u eerst uw glas in huis vervangt voor een

isolerende versie als u achteraf beter ook gelijk de kozijnen had kunnen laten vervangen. Om

dit soort desinvesteringen te voorkomen, kunt u het volgende stappenplan aanhouden:

Stap 1: Isolatie De basis voor een aardgasvrije woning is een goede isolatie van de schil.

Door de schil van uw woning goed in te pakken, blijft de warmte binnen. Het isoleren van alle

onderdelen van de schil van uw woning (vloer, muren, glaswerk en dak) is een goed begin.

Daarmee kunt u de energie die nodig is om het huis warm en comfortabel te maken met wel

70% terugbrengen.

Stap 2: Ventilatie Als de woning goed is ingepakt met isolatie neemt de natuurlijke

ventilatie door naden en kieren af. Dat is ook de bedoeling, want zo blijft de warmte binnen

en neemt de tocht af. Maar een tekort aan frisse lucht kan tot ongezonde concentraties CO2

en fijnstof in de woning leiden. Zorg daarom voor een goede ventilatie-oplossing die

warmteverlies voorkomt, zogenaamde warmterugwinning systemen.

Stap 3: Zonne-energie Als laatste stap in de voorbereiding op wonen zonder aardgas kijkt u

naar de mogelijkheden om zelf groene elektriciteit of warmte op te wekken. Elektriciteit

opwekken kan met zonnepanelen, warmte opwekken kan met een zonneboiler.

Op de volgende pagina leest u over koken en stoken zonder aardgas.



Koken zonder aardgas
In de meeste huishouden wordt er nog gekookt met aardgas. In de toekomst gaan we

elektrisch koken en daar zijn verschillende mogelijkheden voor: keramisch, elektrisch en

inductie. De meeste mensen kiezen tegenwoordig voor inductie. Dit lijkt het meest op koken

op gas, is makkelijker schoon te maken en is veiliger. Door slimme sensoren koelt de plaat

direct af als er geen pan op staat. Een fornuis zonder gas is bij veel keukenboeren te

verkrijgen tegenwoordig. Het is wel belangrijk om te controleren of de meterkast al een 3-

fasen aansluiting heeft, dat is namelijk een vereiste voor het koken op elektriciteit.

Verwarmen zonder aardgas
Als u het stappenplan heeft doorlopen, is uw woning klaar om verwarmd te worden zonder

aardgas. Wilt u wachten op het alternatief dat er voor de wijk beschikbaar komt, zoals een

warmtenet? Blader dan naar hoofdstuk 3 op pagina 8.

Wilt u liever zelf aan de slag en/of niet wachten op de collectieve mogelijkheden van uw

gemeente? Dan kiezen de meeste mensen voor verwarmen met elektriciteit, in vaktermen

’all-electric’. Dat is in de meeste gevallen een warmtepomp. Een warmtepomp onttrekt

warmte uit de omgeving , bijvoorbeeld de buitenlucht. Dit zet hij om naar bruikbare warmte

om het huis mee te verwarmen. Daarvoor gebruikt hij elektriciteit. Het rendement is hoog.

Dat wil zeggen dat voor elke eenheid (elektrische) energie die de pomp verbruikt, je er 3 tot

4,5x zoveel energie (warmte) voor terug krijgt. Er zijn ook alternatieven zoals

infraroodverwarming. Let op dat u ruimte vrijmaakt in de woning voor een boilervat voor het

gebruik van warm tapwater.

Wilt/kunt u nog niet helemaal van het aardgas af? Dan kiezen de meeste mensen voor een

hybride warmtepomp in combinatie met een nieuwe cv-ketel. De gasgestookte ketel

verwarmt het douchewater en springt bij op hele koude dagen. Met deze oplossing kunt u tot

70% besparen op uw gasverbruik voor het verwarmen van de woning, in theorie kan het zelfs

tot 100%. In deze situatie betaalt u jaarlijks het vastrecht voor uw aansluiting op het gasnet.

1. Ik wil van het aardgas af



2. In mijn wijk komt de komende jaren
een alternatief voor aardgas
In de tussentijd
U weet wat het alternatief voor aardgas gaat worden in uw wijk (bijvoorbeeld een warmtenet) en

dat dit de komende jaren gerealiseerd gaat worden: de gemeente heeft u hiervan op de hoogte

gebracht. U staat ervoor open om mee te doen met het alternatief voor aardgas in de wijk, maar

uw cv-ketel is voor die tijd aan vervanging toe.

Hieronder bespreken we de verschillende opties die in uw situatie mogelijk zijn.

Cv-ketel huren
Omdat u op korte termijn een alternatief krijgt in de wijk waar u op aan wilt sluiten zoals een

warmtenet, is het huren van een cv-ketel financieel gezien een interessante optie om te

overwegen. Het is daarbij belangrijk te kijken naar een flexibel huurcontract waar u niet vele

jaren aan vast zit of alleen met een hoge boete vanaf kunt. U kunt daarvoor letten op de

boeteclausule. Gelukkig zijn zulke contracten er inmiddels wel; het is dan mogelijk om na 1 jaar

kosteloos maandelijks opzeggen. Let daarbij op de boeteclausule, of er in de voorwaarden is

opgenomen dat de installatiekosten zijn inbegrepen en hoe het zit met eventuele tussentijdse

huurverhogingen. Wilt u liever nu al geen gebruik meer maken van aardas? Blader dan terug naar

bladzijde 3: “Ik wil van het aardgas af”.

Hybride warmtepomp
U wilt vast starten met het besparen van gas, omwille van het milieu of omdat u van financiële

voordelen gebruik wilt maken. Dan kunt u kiezen voor een hybride warmtepomp, waarbij u

zowel een warmtepomp in gebruik neemt als een gasgestookte cv-ketel. De gasgestookte ketel

verwarmt het douchewater en springt bij op hele koude dagen. Met deze oplossing kunt u tot

70% besparen op uw gasverbruik voor het verwarmen van de woning. In theorie kan dit zelfs tot

100%. In deze situatie betaalt u nog wel jaarlijks het vastrecht voor uw aansluiting op het gasnet.

Voor veel woningen is dit financieel gezien een interessante optie als die al aardig geïsoleerd is

en (bij voorkeur) voorzien is van vloerverwarming. De hybride warmtepomp kan ook mee

werken bij de overstap naar een warmtenet.

Op de volgende pagina leggen we nog meer mogelijkheden uit.



Nieuwe cv-ketel aanschaffen
U kunt ervoor kiezen om nog een laatste keer een nieuwe cv-ketel te kopen. De ketel zal niet

zijn gehele levensduur worden benut omdat die langer is dan de tijd tot het alternatief in uw

wijk beschikbaar is. Daardoor is dit waarschijnlijk een duurdere optie.

Wilt u liever nu al geen gebruik meer maken van aardas? Blader dan terug naar bladzijde 3 “Ik

wil van het aardgas af”.

Energie besparen
De gemiddelde energierekening in Nederland bestaat voor 70% uit kosten voor aardgas. Over

een aantal jaar gezien, kan dit bedrag behoorlijk oplopen. Bovendien wordt aardgas de

komende jaren steeds duurder. Besparen is daarom slim, want er zijn veel maatregelen die

zich snel terug verdienen. Zo houdt u geld over voor andere dingen.

Er zijn kleine en grote maatregelen:

*Zonnepanelen wekken elektriciteit op en leveren een besparing op elektra en niet voor gas.

2. In mijn wijk komt de komende jaren
een alternatief voor aardgas

Kleine maatregelen                       Gasbesparing 
per jaar

Grote maatregelen                            Gasbesparing 
per jaar

Radiatorfolie € 2 p/m2 Vloer- of bodemisolatie tot 15 %

Waterzijdig inregelen cv-installatie tot 10 % Spouwmuurisolatie tot 35 %

Waterbesparende douchekop tot € 55 HR++ glas tot 15 %

Aanvoer temperatuur cv-ketel op 70˚C tot 20 % Dakisolatie tot 30 %

Tochtstrip € 3 p/st Zonnepanelen   (besparing elektra*) tot 100%*

Meer tips? Download hier het gratis E-book “50 bespaartips”!

https://share.hsforms.com/1e1Zvvm9kTeacIkWDsa-jWQ1k1u2


3. Ik weet niet welke alternatieven er 
zijn voor mijn wijk
Transitievisie Warmte
Uw cv-ketel is moet op korte termijn vervangen worden en u weet niet of er al plannen zijn voor

een alternatief voor aardgas in uw wijk. Ga dan na of u al informatie heeft ontvangen van uw

gemeente, bijvoorbeeld middels een brief. U kunt ook www.regionaalenergieloket.nl checken

door daar uw postcode in te vullen. In 27 wijken in Nederland is men al gestart met

alternatieven voorstellen aan bewoners, kijk daarvoor op www.rijksoverheid.nl.

Kunt u geen informatie vinden? Dat is niet zo gek. In de meeste wijken in Nederland is er nog

geen informatie beschikbaar. Op dit moment onderzoeken alle gemeentes de mogelijkheden

voor wonen zonder aardgas. In 2021 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd, de

‘Transitievisie Warmte’,. Hierin staat per wijk beschreven wat de mogelijkheden zijn en de

verwachte planning. Hieronder leggen we meer uit over alternatieven die u kunt verwachten.

Alternatief 1: Warmtenet
Een mogelijkheid voor verwarmen zonder aardgas is het warmtenet. Dat lijkt op het bekendere

stadswarmte of blokverwarming, de techniek is dus niet nieuw. Vanaf een warmtebron lopen er

geïsoleerde buizen met warm water door de bodem naar gebouwen die verwarmd moeten

worden. Via een warmtewisselaar in uw woning wordt de warmte afgegeven aan uw centrale

verwarming. Als die warmte is afgegeven, is het water in de buizen afgekoeld en gaat dan weer

terug naar de bron om weer opgewarmd te worden. Mogelijke bronnen voor een warmtenet

zijn: aardwarmte of restwarmte uit bijvoorbeeld een afvalcentrale of een datacenter. De aanleg

van een warmtenet is erg kostbaar, waardoor het met name geschikt is voor dichtbevolkte

gebieden waar huizen dicht op elkaar staan.

Momenteel is ongeveer 5% van de woningen in Nederland aangesloten op een warmtenet. In

de toekomst zal dat ongeveer 50% van alle woningen zijn. Warmtenetten leveren vaak warm

water aan in hoge temperatuur (vaak 70˚C tot 80˚C) maar dat kan ook met lagere

temperaturen. Ook bij een warmtenetaansluiting is goed isoleren financieel verstandig.

Daarover leest u meer op de volgende pagina’s.

http://www.regionaalenergieloket.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/01/120-miljoen-euro-voor-%E2%80%98proeftuinen%E2%80%99-aardgasvrije-wijken-in-27-gemeenten


Alternatief 2: All-electric
Een alternatief voor verwarmen met aardgas is elektriciteit. De bekendste optie is een

(hybride) warmtepomp, maar er zijn meer opties zoals infraroodpanelen. De warmtepomp

werkt als een koelkast: de warmte in de koelkast wordt opgevangen en naar de (zwarte)

roosters aan de achterkant verplaatst. Een warmtepomp doet hetzelfde, maar vangt dan de

warmte buiten op en geeft dat binnen in de woning af, bijvoorbeeld via vloerverwarming. De

warmtepomp verwarmd CV-water op tot maximaal 50˚C. Daarom is het erg belangrijk de

woning vergaand te isoleren voordat er een warmtepomp wordt geïnstalleerd.

Een hybride warmtepomp is een combinatie met een nieuwe cv-ketel, u bent dan dus nog niet

helemaal aardgasvrij. De gasgestookte ketel verwarmt het douchewater en springt bij op hele

koude dagen. Met deze oplossing kunt u zo 50% besparen op uw gasverbruik voor het

verwarmen van de woning. In deze situatie betaalt u nog wel jaarlijks het vastrecht op het

gasnet.

Op dit moment kiezen per jaar 10.000 mensen voor een warmtepomp als verwarming en

nieuwbouwwoningen worden er vaak direct op aangesloten. In de toekomst zullen woningen

in landelijke gebieden vooral op deze manier verwarmd worden.

Alternatief 3: Groen gas
Het is mogelijk duurzaam ‘groen’ gas te produceren, bijvoorbeeld waterstof (met elektriciteit)

of biogas (uit vergisters). De productie is heel kostbaar en moeilijk op te schalen. Er zal

onvoldoende op groene wijze geproduceerd kunnen worden om alle woningen in Nederland

van groen gas te voorzien.

Daarom zal het groene gas dat beschikbaar is voor verwarming van gebouwen ingezet worden

waar alternatieven niet mogelijk zijn, zoals monumentale panden die niet voldoende

geïsoleerd kunnen worden.

Besparen is eenvoudig, lees meer op de volgende pagina.

3. Ik weet niet welke alternatieven er 
zijn voor mijn wijk



Energie besparen
Ruim 85% van de woningen in Nederland zijn afhankelijk van aardgas voor verwarming. 70%

van de gemiddelde energierekening in Nederland bestaat uit kosten voor aardgas. Over een

aantal jaar kan dit bedrag behoorlijk oplopen. Bovendien wordt aardgas de komende jaren

steeds duurder. Besparen is daarom slim, want er zijn veel maatregelen die zich snel terug

verdienen. Zo houdt u geld over voor andere dingen. Er zijn kleine en grote maatregelen

mogelijk:

*Zonnepanelen wekken elektriciteit op en leveren een besparing op elektra en niet voor gas.

Voordeel
Momenteel bestaan er verschillende financiële voordelen voor het verduurzamen van de

woning. We zetten ze hier kort op een rijtje. Voor meer informatie, kijk op onze website.

Isoleren Over de arbeidskosten van isolerende maatregelen betaalt u momenteel maar 9%

BTW in plaats van 21%. Daarnaast komt er vanaf september 2019 een subsidie beschikbaar

voor isolatiemaatregelen, meer informatie is daar nu nog niet over bekend.

Zon Omdat u in feite een kleine energieproducent bent, kunt u op de gehele installatie van

zonnepanelen de BTW terug vragen. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

Duurzaam Verwarmen Voor warmtepompen en zonneboilers is subsidie beschikbaar. De

hoogte hangt af van het type en de energieprestatie. Meer informatie? Kijk op www.rvo.nl.

Kleine maatregelen                       Gasbesparing 
per jaar

Grote maatregelen                            Gasbesparing 
per jaar

Radiatorfolie € 2 p/m2 Vloer- of bodemisolatie tot 15 %

Waterzijdig inregelen cv-installatie tot 10 % Spouwmuurisolatie tot 35 %

Waterbesparende douchekop tot € 55 HR++ glas tot 15 %

Aanvoer temperatuur cv-ketel op 70˚C tot 20 % Dakisolatie tot 30 %

Tochtstrip € 3 p/st Zonnepanelen   (besparing elektra*) tot 100%*

Meer tips? Download hier het gratis E-book “50 bespaartips”!

3. Ik weet niet welke alternatieven er 
zijn voor mijn wijk

http://www.regionaalenergieloket.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/particulieren/algemeen
https://share.hsforms.com/1e1Zvvm9kTeacIkWDsa-jWQ1k1u2


Meer informatie over het verduurzamen van uw woning?
Kijk op www.RegionaalEnergieloket.nl


