
GELUIDSOVERLAST
VAN AIRCO OF
WARMTEPOMP
Wat kan je doen aan de geluidsoverlast van een

airco of warmtepomp? 
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Warmtepompen zijn een belangrijk middel in de transitie richting gasvrij

wonen. Warmtepompen zijn in veel gevallen relatief eenvoudig te installeren,

en ze zijn inzetbaar in zowel nieuwbouw- als bestaande bouw. Dit maakt dat

warmtepompen erg in trek zijn. 

Het nadeel van deze warmtepomp hype is dat ze naast een duurzaam

verwarmde woning, ook vaak voor geluidsoverlast zorgen. Dit kan de

leefomgeving van u,of uw buren erg aantasten. Gelukkig is hier, zowel voor

plaatsing als na plaatsing, iets aan te doen. 

 

In dit e-book leggen we uit waarom warmtepompen geluid maken; geven we u

een update over de actuele regelgeving rondom het geluid van

warmtepompen en airco's en leggen we uit wat u kunt doen om

geluidsoverlast te voorkomen of te verhelpen. 



WAT VINDT U IN DIT E-BOOK?
1 - De potentiele gevolgen van geluidsoverlast

2 - Hoe werkt een warmtepomp, en waarom maakt deze geluid?

3 - Waarom maakt de buitenunit van een warmtepomp of airco geluid? 

4 - Regelgeving voor het geluid van warmtepompen en airco's 

5 - De overheids rekentool uitgelegd

6 - De geluidsoverlast van een warmtepomp of airco voorkomen

7 - Wat kun je doen aan geluidsoverlast van je warmtepomp of airco - na plaatsing?

8 - Wat kun je doen als je een geschil hebt met de buren?  



1 - DE POTENTIELE GEVOLGEN VAN
GELUIDSOVERLAST
Aangezien u dit e-book heeft gedownload gaan wij ervan uit dat u bekend bent met

de potentiële geluidsoverlast van een warmtepomp of airco. Voordat we u vertellen

wat u kunt doen aan deze geluidsoverlast willen we u eerst uitleggen wat de

gevolgen kunnen zijn van geluidsoverlast. 

In ons dagelijks leven hebben we te maken met een heel scala aan geluiden. Voor de

meeste mensen valt het overgrote deel van deze geluiden niet in de categorie

"hinderlijk". Sommige geluiden worden echter als storend ervaren. Dit zijn vaak

geluiden die hard zijn, geluiden van een bepaalde frequentie (tonaal geluid), of

geluiden die langdurig op ons inwerken. Ook de mate van controle die iemand heeft

over de geluidsbron beinvloed hoe het geluid wordt ervaren. Wanneer iemand zelf

invloed heeft op het geluid, wordt dit minder vaak als hinderlijk ervaren dan wanneer

dit niet het geval is. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat "hinder" erg

persoonlijk is, niet iedereen ervaart dezelfde hinder van hetzelfde geluid. Zo horen

vrouwen over het algemeen beter dan mannen, waardoor zij een grotere kans

hebben om geluidsoverlast te ervaren. 

Naast het feit dat sommige geluiden als hinderlijk ervaren kunnen worden, kan het

ook een negatieve impact hebben op uw gezondheid. 

Geluidsoverlast kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoren van de dagelijkse

activiteiten, afname van het algemene welbevinden en als laatste stress.

Daarnaast is er ook nog een scala aan lichamelijke gevolgen die kunnen optreden als

gevolg van deze effecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verhoging van uw

bloeddruk of een verhoogde kans op hart- en vaatziekten doordat u meer last heeft

van stress. Ook kan geluidsoverlast een negatieve impact hebben op de

leerprestaties van kinderen. 

Samengevat: Naast een gevoel van "hinder" kan geluidsoverlast, vaak als gevolg

van stress, ook een negatieve impact hebben op iemands gezondheid. 

Bronnen: 

TNO - Hoe ongezond is geluid? 



2 - HOE WERKT EEN WARMTEPOMP, EN
WAAROM MAAKT DEZE GELUID?

Grondwater-water warmtepomp: Met een water-water warmtepomp benut je de

warmte van het grondwater om je woning te verwarmen. Dit is de meest

efficiente manier van verwarmen, ook bij flinke vorst, maar dit is ook verreweg

het duurste systeem. Daarnaast is het niet overal toegestaan om een water-

water warmtepomp aan te leggen vanwege de grondboringen die het vereist.

Deze warmtepomp heeft geen buitenunit en zorgt daarmee buiten ook niet voor

geluidsoverlast.  

Grond-water warmtepomp: Het principe van een grond-water warmtepomp lijkt

erg op dat van een water-water warmtepomp. Met behulp van een grond-water

warmtepomp wordt de warmte om een woning te verwarmen uit de grond

onttrokken in plaatst van uit het water. Ook deze vorm van verwarmen zorgt

niet voor geluidsoverlast buiten. 

Lucht-water warmtepomp: Dit is het type warmtepomp waar de meeste

mensen aan denken als ze het woord "warmtepomp" horen. Ten opzichte van de

2 bovengenoemde opties, vergt dit type warmtepomp een veel kleinere

investering. Er hoeven namelijk geen boringen in de grond gedaan te worden. De

warmte wordt hier uit de lucht onttrokken en hiermee wordt water verwarmd,

wat vervolgens het huis verwarmt (via de vloerverwarming). De installatie van

deze warmtepomp is over het algemeen vrij eenvoudig. Omdat de temperatuur

van de lucht sterk varieert, ligt het rendament van deze warmtepompen wel wat

lager. Voornamelijk wanneer het buiten koud wordt daalt de efficientie van deze

warmtepompen. De buitenunit van deze warmtepomp zorgt in veel gevallen

voor geluidsoverlast. 

Allereerst willen we u graag in het kort vertellen hoe een warmtepomp werkt,

voordat we uitleggen waarom een warmtepomp vaak zo'n 60 a 70 dB(A) geluid

produceert. 

Een warmtepomp is een duurzame bron van verwarmen. Het onttrekt namelijk

warmte uit natuurlijke warmtebronnen, zoals oppervlaktewater, de bodem of de

buitenlucht. Deze warmte wordt vervolgens ingezet om bijvoorbeeld de

vloerverwarming of de CV te verwarmen. Om dit te doen bestaat een warmtepomp

meestal uit een aantal basisonderdelen, namelijk warmtewisselaars, een pomp, een

compressor, een ventilator.  

4 Verschillende soorten warmtepompen

Er zijn vier soorten warmtepompen te onderscheiden: 



Lucht-lucht warmtepomp: Een lucht-lucht is de meest eenvoudige optie van de

4. Deze warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht, en deze warmte wordt

gebruikt om de binnenruimte te verwarmen. Dit werkt hetzelfde als een

traditionele airconditioning, alleen dan wordt de lucht verwarmd i.p.v. gekoeld.

Dit type systeem is vrij eenvoudig en goedkoop om te installeren, en kan het

beste gebruikt worden als bijverwarming. Het bevat net als een lucht-water

warmtepomp ook een buitenunit, en daarom kan dit type warmtepomp ook

zorgen voor geluidsoverlast aan de buitenomgeving.  

In de rest van dit e-book zullen we alleen focussen op de geluidsoverlast door

lucht-water en door lucht-lucht warmtepompen. Als we het in dit e-book

hebben over een "warmtepomp" dan refereren we naar dit type

warmtepompen. 

Voorbeeld van een lucht-water

warmtepomp:

Voorbeeld van een lucht-lucht

warmtepomp:



3 - WAAROM MAAKT DE BUITENUNIT VAN
EEN WARMTEPOMP OF AIRCO GELUID? 
De voornaamste geluidsbronnen van warmtepompen en airco's zijn de ventilator en

de compressor. De ventilator zorgt ervoor dat er lucht van buiten door de

warmtewisselaar in de buitenunit stroomt. De warmtepomp onttrekt op die manier

warmte uit de buitenlucht die gebruikt wordt voor de verwarming van uw woning. 

Daarnaast is er de compressor, die de opgenomen warmte uit de buitenlucht omzet

in hogere temperaturen. 

Meer geluid bij een hogere warmtevraag

Bij zowel de compressor als de ventilator geldt, hoe harder de warmtepomp moet

werken, hoe meer geluid de compressor & ventilator maken. Om deze reden zal een

normale warmtepomp vaak het meeste herrie maken in de winter. Vanwege de

koude buitentemperatuur vragen we in de winter meer warmte, en daarom werkt

deze warmtepomp dan het hardst. Een airco of een zwembadwarmtepomp zal

daarintegen veelal in de zomermaanden aan het werk zijn, waardoor deze ook voor

meer overlast zorgt in deze maanden. Ook gedurende de dag kun je verschil ervaren

tussen het geluid dat een warmtepomp of airco maakt, afhankelijk van het systeem

waarin de warmtepomp zit aangesloten en van de warmtevraag. 

Het soort geluid van een warmtepomp: Contact- & luchtgeluid

Een warmtepomp en airco kunnen op twee manieren geluidsoverlast veroorzaken,

namelijk via contact- en via luchtgeluid. 

 

Bij contactgeluid brengt de warmtepomp direct een constructie in trilling. Dit type

geluid kan met name zorgen voor overlast wanneer de buitenunit aan de gevel is

geplaatst, of bijvoorbeeld op een houten aanbouw staat. In beide gevallen kan het

voorkomen dat de buitenunit de constructie in trilling brengt, en dat er daarmee dus

resonatie optreedt. 

Bij luchtgeluid wordt het geluid niet door een constructie "geleid", maar reist het via

de lucht naar de ontvanger. 

Een warmtepomp zal zowel contact- als luchtgeluid produceren. Of dit als hinderlijk

wordt ervaren ligt aan de persoon, de opstelling & de geluidsdempende

maatregelen. Meer informatie over de mogelijke geluidsdempende maatregelen

kunt u vinden in hoofdstuk 6 en 7.  



4 - REGELGEVING VOOR HET GELUID VAN
WARMTEPOMPEN EN AIRCO'S 

Maximaal 40 decibel geluidsdruk op de erfgrens 's nachts (19:00-07:00u)

Indien de warmtepomp beschik over een fluisterstand (of “silent mode”) dan

mag de maximale geluidsdruk op de erfgrens overdag 5 dB(A) hoger liggen, dus

45 dB(A) overdag (07:00-19:00u)

Indien er sprake is van tonaal geluid treedt er een correctie op van 5 dB(A). In

dat geval is de maximum geluidsdruk die de warmtepomp produceert overdag

40 dB(A) en ‘s nachts 35 dB(A).  

Deze zelfde geluidseisen zijn gesteld aan de dichtsbijzijnde te openen ramen of

deuren van aanliggende woningen (de buren). Het kan soms voorkomen

(bijvoorbeeld door afscherming), dat de geluidseisen op de erfgrens wel gehaald

worden, maar bij de dichtbijzijnde te openen ramen of deuren van de buren niet. 

Deze eisen zijn alleen van toepassing op de woningen van de buren, en deze

gelden dus niet op het eigen perceel / de eigen woning. 

Bij appartementen gelden dezelfde geluidseisen, maar daar zijn de

dichtsbijzijnde te openen ramen of deuren van de nabijgelegen woningen

leidend. 

Per 1 april 2021 is de regelgeving voor het geluid van de buitenunit van

warmtepompen en airco's aangescherpt. Deze aangescherpte regelgeving wordt

beschreven in het "Bouwbesluit 2012". 

In het kort zijn de aangescherpte geluidseisen voor grondgebonden woningen

alsvolgt:

Voor appartementen gelden dezelfde eisen, met een uitzonding: 

Bronnen: 

De aangescherpte geluidseisen staan genoemd in Staatssblad 2020, nr. 189. 

De bijbehorende bepalingsmethodiek is vastgelegd in Staatscourant 2020, 62676

De geluidseisen voor appartementen zijn opgenomen in artikel 3.8.2 en 3.9.3

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-189.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62676.html 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-189.html
https://zoek.offichttps/zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62676.html
https://zoek.offichttps/zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-62676.html


WANNEER GELDEN DEZE AANGESCHERPTE GELUIDSEISEN?

Plaatsing na 1 april 2021: Belangrijk is om te weten dat deze geluidseisen

betrekking hebben op de buitenunits van alle warmtepompen en airco units

die na 1 april 2021 zijn geplaatst (incl. bij vervanging van bestaande

systemen). De uitzondering hierop zijn de units waar voor 1 april 2021 al een

vergunning voor is afgegeven, deze hoeven nog niet te voldoen aan de

aangescherpte regelgeving. 

Alleen bij woonbestemming: Ook hebben de geluidseisen alleen betrekking op

woonbestemmingen. Als u een warmtepomp plaatst, en uw perceel grenst aan

bijvoorbeeld de weg, een winkel, of de bibliotheek, dan hoeft u op deze

perceelsgrens niet te voldoen aan deze wetgeving. 

Vaak krijgen we de vraag wanneer deze geluidseisen gelden. In deze paragraaf ligten

we dit toe: 

HOE WEET JE OF JE (NOG TE PLAATSEN) WARMTEPOMP OF AIRCO
VOLDOET?

Voorafgaand aan plaatsing: Indien u een vergunning moet aanvragen voor het

plaatsen van de warmtepomp of airco, dan dient u hierin aannemelijk te maken

dat deze installatie voldoet aan de aangescherpte geluidseisen. Om dit

aannemelijk te maken voorafgaand aan plaatsing, heeft de overheid een

rekentool ontwikkeld. M.b.v. deze rekentool kan je aantonen of installatie aan de

geluidseis zal voldoen. In het volgende hoofdstuk van dit e-book wordt meer

uitleg gegeven over deze rekentool (incl. de link naar de rekentool). 

Na plaatsing: Ook na plaatsing kan de rekentool van de Rijksoverheid gebruikt

worden om te berekenen of uw situatie aan de aangescherpte geluidseisen

voldoet. Mochten er toch twijfels zijn of de situatie in werkelijkheid ook voldoet,

dan kan er ook een geluidsmeting uitgevoerd worden. Indien er sprake is van

een dispuut, dan kan de gemeente ook besluiten dat een geluidsmeting

uitgevoerd dient te worden. 

Om te weten of uw opstelling voldoet aan de aanscherpte regelgeving maken we

onderscheid tussen de twee  verschillende situaties, namelijk voorafgaand aan

plaatsing en na plaatsing. 



OP ZOEK NAAR EEN GELUIDSEXPERT?

 

 

 

Neem contact met ons op en wij verwijzen u - zonder bijkomende kosten! -

door naar een specialist uit ons netwerk. Zo helpen we elkaar vooruit :)  

 

Contactgegevens Reducd: +316  23  04  18  49 - info@reducd.nl



5 - DE OVERHEIDS REKENTOOL UITGELEGD

Bij plaatsing van meerdere warmtepompen

Bij percelen of gebouwen die niet rechthoekig zijn

Bij appartementen met grote balkons waarbij de unit niet tegen de gevel staat

Gg_1: Buitenunit op het maaiveld

Gg_2: Op aanbouw, tegen de woning

Gg_2A: Op bouwwerk achter in de tuin (bijv. op een schuurtje)

Gg_3: Op het dak

AP: Plaatsing bij appartement (gevel, galerij, balkon, inwendig balkon, dak)

Bij de vergunningsaanvraag van uw warmtepomp of airco dien je voorafgaand aan

plaatsing aannemelijk te maken dat deze installatie voldoet aan de regelgeving. 

Omdat niet heel Nederland een geluidsexpert is, heeft de overheid hier een

Rekentool voor laten ontwikkelen. Deze rekentool kan in de meeste situaties

gebruikt worden om te berekenen of de situatie voldoet aan de geluidseisen. 

Onderaan deze pagina staat de link naar deze rekentool & de handleiding. De

rekentool kan niet gebruikt worden in meer complexe situaties. In dat geval dient u

een geluidsberekening uit te laten voeren door een geluidsexpert. 

In dit hoofdstuk willen we u in het kort uitleggen hoe deze rekentool opgebouwd is,

en hoe u deze zelf kunt gebruiken. Voor gedetailleerde informatie, adviseren wij u

om de uitgebreide handleiding te raadplegen. 

In dit e-book leggen we de Rekentool in hoofdlijnen uit, met het doel om u zo goed

mogelijk te helpen deze correct in te vullen. Achteraan dit stappenplan hebben we

een screenshot ingevoegd van de rekentool, met daarin aangegeven welke velden

er bij elke stap ingevuld dienen te worden. 

Stap 0: Is de rekentool geschikt voor mijn situatie?

De rekentool kan niet gebruikt worden in de volgende situaties: 

Indien uw situatie beschreven staat in bovenstaande opsomming, dan is de

rekentool niet geschikt en dan adviseren we om een geluidsdeskundige te

raadplegen. 

Stap 1: Kies uw situatie

Stap 1 voor het gebruik van de rekentool is het kiezen van de juiste situatie. 

Er zijn 5 situaties om uit te kiezen: 



Gg_1: Buitenunit op het maaiveld

Gg_2: Op aanbouw, tegen de woning

Gg_2A: Op bouwwerk achter in de tuin (bijv. op een schuurtje)

Gg_3: Op het dak

AP: Plaatsing bij appartement (gevel, galerij, balkon, inwendig balkon, dak)

Grafische weergave van deze situaties: 

Bron afbeeldingen: 

Handleiding rekentool  ‘WPAC-

geluid V2020_0’



Als u duidelijk heeft welke optie de situatie van uw opstelling het beste weergeeft,

kies dan deze situatie voor de verdere berekening. Kies in de Rekentool (de Excel)

het tabblad van de door u gekozen situatie om daarin de berekening uit te voeren.

De overige tabbladen in de Excel mag u volledig negeren. 

Nu u de juiste situatie heeft geselecteerd kunt u, bij vragen die niet behandeld

worden in dit e-book, in de Handleiding naar de uitleg voor uw situatie gaan. 

Stap 2: Invoeren geluidsvermogenniveau van de warmtepomp of airco

Nadat u weet welke situatie u dient te kiezen, kunt u de geluidsgegevens van de

buitenunit invullen. 

U dient het geluidsvermogenniveau in te vullen (let op, dit is echt iets anders dan de

geluidsdruk die vaak gegeven wordt), een eventuele tonaliteitscorrectie, en de

marge. Deze informatie kunt u meestal vinden in de folder van uw warmtepomp of

airco. Zo niet, dan kan de leverancier deze informatie aan u verstrekken. 

Stap 3: Het invoeren van de perceelsgrenzen (coördinaten)

De volgende stap is het invoeren van de perceelsgrenzen in de tool. Op de

perceelsgrens moet namelijk voldaan worden aan de geluidseisen uit het

Bouwbesluit 2012. Een uitgebreide beschrijving hoe u de coordinaten van de gevel

moet kiezen wordt gegeven in de Handleiding. Lees hierbij alleen het hoofdstuk

wat van toepassing is op uw situatie. Het is belangrijk om te weten dat de

coordinaten van de perceelsgrens leidend zijn voor het bepalen van de volgende

invoerpunten. Deze worden allemaal bepaald t.o.v. de perceelsgrenzen. 

Stap 4: Het invoeren van de locatie (coördinaten) van de buitenunit

Nu de gegevens van we buitenunit zijn ingevuld, is de volgende stap het invoeren

van de locatie t.o.v. de gevel. Dit gebeurd a.d.h.v. de coördinaten vanaf het midden

van de warmtepomp (met als uitzondering bij de hoogte, daarmee pak je 2/3e van

de warmtepomp). Indien u vragen heeft over deze stap, dan kunt u het beste het

hoofdstuk van de door uw gekozen situatie in de Handleiding erbij pakken. Hierin

wordt zeer uitgebreid beschreven welke coordinaten je dient te pakken, incl.

voorbeelden. 

Stap 5: Het invoeren van de gevel (coordinaten)

I.v.m. eventuele reflecties door de gevel, moeten ook de coördinaten van de gevel

ingevuld worden. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/12/rekentool-geluid-van-buiten-opgestelde-installaties-voor-warmte--en-koudeopwekking
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/12/rekentool-geluid-van-buiten-opgestelde-installaties-voor-warmte--en-koudeopwekking
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/12/rekentool-geluid-van-buiten-opgestelde-installaties-voor-warmte--en-koudeopwekking


Stap 6: Vul eventuele aanvullende ontvangstposities in

De aangescherpte geluidseisen zijn niet alleen van toepassing op de erfgrens. Ook

bij nabij gelegen te openen ramen of deuren dient de buitenunit te voldoen aan de

aangescherpte geluidseisen. Als de warmtepomp bijvoorbeeld achter een

afscherming staat (een muur), of wanneer de buitenunit op hoogte is geplaatst, kan

het zijn dat er op de erfgrens wel wordt voldaan aan de regelgeving, maar bij nabij

gelegen te openen ramen of deuren niet. Om de coordinaten van de nabijgelegen te

openen ramen of deuren te berekenen, dient u te rekenen met het midden van de

deur of het raam. 

Het is hierbij belangrijk om te weten dat het hier niet gaat om de ramen en deuren

van uw eigen woning, maar alleen deze van de buren. 

Vul nvt in bij de rij "Xontv" wanneer niet gekeken hoeft te worden naar aanvullende

posities. Indien u de geluidsberekening uitvoert voor een Appartement (tab: AP) dan

dient u de coordinaten van alle omliggende te openen ramen en deuren in te vullen. 

Stap 7: Vul uw gegevens in, en de aanvullende informatie over de buitenunit

Voor een complete geluidsberekening dient u ook de gegevens over het plan, en

aanvullende gegevens over de buitenunit in te geven. 

Stap 8: Optioneel - Vul de aanvullende gegevens in (welke dit zijn is afhankelijk

van de door u gekozen situatie)

In het voorbeeld wat wij gebruiken op de volgende pagina, situatie Gg_1, gaat dit om

afschermende tuinmuren, indien die aanwezig zijn. Zo niet, dan kan deze kolom lees

worden gemaakt. Bij Gg_2 gaat dit om de coordinaten van de aanbouw, bij Gg_2A om

de coordinaten van het bouwwerk waar de buitenunit op staat.

Stap 9: Controleer de situatie?

Nu zijn alle gegevens ingevuld. U kunt rechts een schematische weergave zien van

de situatie. Klopt dit? Dan heeft u de gegevens waarschijnlijk correct ingevuld. 

Stap 10: Voldoet de situatie?

Nu kunt u kijken of de situatie, zonder aanvullende geluidsdempende maatregelen,

voldoet. Dit kunt u helemaal onder in de Excel zien (zie volgende pagina). 

Als de situatie voldoet, dan is dit goed nieuws, en zijn er, voor de aangescherpte

geluidseisen, geen aanvullende maatregelen nodig. 

Als de situatie niet voldoet, dan kunt u nadenken welke aanvullende maatregelen

geschikt zijn in uw situatie. In dit e-book geven we u een compleet overzicht van de

opties, met de voor- en nadelen (o.a. verplaatsen van de buitenunit, afschermen, of

omkasten). 



In onderstaande afbeelding vindt u een screenshot van de rekentool (situatie Gg_1)

inclusief de velden die van toepassing zijn op de eerder beschreven stappen. 

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 2

Stap 7

Stap 7

Stap 8

Stap 10



HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN DE
REKENTOOL?

 

 

 

Neem contact met ons op en wij verwijzen u - zonder bijkomende kosten! -

door naar een specialist uit ons netwerk. Zo helpen we elkaar vooruit :) 

 

Contactgegevens Reducd: +316  23  04  18  49 - info@reducd.nl



6 - GELUIDSOVERLAST VAN EEN
WARMTEPOMP OF AIRCO VOORKOMEN

Kies een installatie met een hoger vermogen dan u daadwerkelijk nodig heeft.

Hierdoor hoeft de warmtepomp niet op volle toeren te draaien, en maakt hij

minder geluid

Kies een warmtepomp met een silent mode (een nachtstand). Op die manier

kunt u de pomp in de nacht begrenzen, waardoor hij minder overlast veroorzaakt

Kies een installatie met een buffervat. Hierdoor bent u in staat warmte op te

slaan, en daardoor schakelt de pomp  minder vaak aan en uit. 

Als u uw warmtepomp nog niet geplaatst heeft, dan is het natuurlijk goed om na te

denken over de eventuele geluidsoverlast van uw warmtepomp of airco

voorafgaand aan plaatsing. In sommige gevallen is de geluidsoverlast voorafgaand

aan de plaatsing nog eenvoudig te voorkomen. Het kiezen van bijvoorbeeld de juiste

locatie kan al een heel verschil maken. 

In dit hoofdstuk willen we u een compleet overzicht geven van de opties die u heeft

om geluidsoverlast te voorkomen. Indien u al overlast ervaart, ga dan naar het

volgende hoofdstuk van dit e-book voor de opties na plaatsing. 

Op hoofdlijnen zijn er voorafgaand aan plaatsing 3 manieren om geluidsoverlast te

voorkomen, namelijk door het selecteren van de juiste installatie, het selecteren

van de juiste locatie, het installeren van geluidsdempende materialen. 

1) Kies de juiste installatie

Een belangrijke eerste stap in het voorkomen van geluidsoverlast is het selecteren

van een juiste installatie. Er zit een enorm verschil tussen het geluid dat

warmtepompen produceren. Zo zijn er "goedkope Chinese varianten" op de markt,

die zeer veel geluid maken, en er zijn vrij stille, duurdere warmtepompen op te markt. 

Vraag uw installateur om mee te denken over het kiezen van de juiste installatie wat

betreft geluid. Idealiter zou hij/zij u hierin kunnen adviseren. 

Echter zien we helaas ook dat dit lang niet altijd het geval is. Veel installateurs

onderschatten de geluidsoverlast van warmtepompen en airco's, waardoor hier

vooraf niet goed genoeg over wordt nagedacht. Met onderstaande tips kunt u de

geluidsoverlast verminderen: 

 



Hoe dichterbij de buitenunit, hoe harder het geluid. Plaats de buitenunit daarom

nooit dichtbij de erfgrens of onder uw slaapkamerraam

Plaats de buitenunit niet aan de muur of op een  houten schuurtje. Dit kan

zorgen voor contactgeluid, een vorm van overlast die erg moeilijk te verhelpen

is

Plaats de buitenunit in het groen. Een "groene ondergrond" (gras), of planten

rondom zullen al een deel van het geluid absorberen

Integreer de buitenunit in de garage of schuur. Op deze manier zal de

geluidsoverlast veel minder zijn (door afscherming), en hoeft u niet te voldoen

aan de aangescherpte regelgeving. Deze geldt namelijk alleen voor buiten

opgestelde units. Laat u wel goed adviseren bij deze optie, er dient namelijk

voldoende lucht toe- en afvoer te zijn voor de efficientie van uw warmtepomp. 

Let op met het plaatsen bij een muur. De muur zorgt aan de ene kan van de muur

voor afscherming, maar aan de overzijde zorgt het voor weerkaatsing. Daar zal

het geluid daardoor dus harder zijn

Gebruik de Rekentool om te experimenteren welke locatie het meest geschikt

is

2) Kies de juiste locatie

Een andere zeer effectieve manier om geluidsoverlast te voorkomen is het kiezen

van de juiste locatie. Wanneer u de buitenunit recht onder uw slaapkamer raam

plaatst (of die van de buren) dan is de kans op geluidsoverlast groot. 

Ook als u de warmtepomp, zonder aanvullende geluidsdemping, dichtbij de erfgrens

plaatst, dan overschijdt u zeer waarschijnlijk de geluidseisen uit het Bouwbesluit. 

Deze richtlijnen kunnen u helpen bij het selecteren van de juiste locatie: 

Een voorbeeld van een 

buitenunit die qua 

geluidsoverlast op een 

onhandige locatie is 

geplaatst. 

Door deze situatie was 

het geluid in de 

nabijgelegen woning

duidelijk hoorbaar. 



Vraag uw installateur dan altijd om de buitenunit op Big Foot te installeren. De

aanschafwaarde van deze Big Foot is heel laag, en het zijn prima

trillingsdempers. Daarmee is het een goede oplossing om contactgeluid te

verminderen/voorkomen

U kunt overwegen om nog aanvullende trillingsdempers (veren) te installeren.

Dit zal  de overdracht van trillingen / contactgeluid nog verder verminderen

Als u de buitenunit op een plat dak of houten schuurtje plaatst, dan is het een

optie om massa toe te voegen aan de constructie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld

betonnen tegels. Hierdoor zal de warmtepomp minder goed in staat zijn de

constructie in trilling te brengen, wat ook zorgt voor minder contactgeluid

Als u er zeker van wilt zijn dat u geen overlast ondervindt, of als de geluidseisen

dit vereisen, dan kunt u ook direct bij installatie een warmtepomp omkasting

plaatsen. Vooral bij kleinere percelen is dit vaak een vereisten omdat u zonder

omkasting niet voldoende afstand tot de erfgrens kunt realiseren. De Reducd

omkasting zorgt met 14 dB(A) geluidsreductie voor een sterke afname van

zowel het contact als het luchtgeluid. Het omkasten van uw buitenunit - met

een goede geluidsdempende omkasting - is de enige manier om de

warmtepomp dichtbij de erfgrens te kunnen plaatsen. In de rekentool kunt u het

effect van een omkasting toevoegen, om vooraf te berekenen of uw situatie zal

voldoen. In het invoerveld "Opgave D omkasting van leverancier" kunt u in het

geval van de Reducd omkasting 14 dB(A) invullen. 

3) Maak gebruik van geluidsdempende maatregelen

Al bij de installatie kunt u uw installateur vragen om de warmtepomp akoestisch

ontkoppelt te plaatsen. 

 

Een warmtepomp geplaatst op Big Foot incl.

trillingsdempers

Een warmtepomp, met Reducd omkasting,

tegen de erfgrens geplaatst



7 - WAT KUN JE DOEN AAN
GELUIDSOVERLAST VAN JE WARMTEPOMP
OF AIRCO - NA PLAATSING? 

Het plaatsen van big feet (zoals we in het vorige hoofdstuk ookal hebben

beschreven). Dit is een hele effectieve manier om het contactgeluid sterk te

verminderen. Dit is met name belangrijk wanneer de buitenunit op een aanbouw

of op het dak staat

Daarnaast kun je ervoor kiezen om het geluid van de buitenunit af te schermen.

Een goede manier om dit te doen is d.m.v. een geluidsdempende schutting

(bijvoorbeeld een schutting van kokosvezel). Op deze manier kunt u het geluid

bijvoorbeeld afschermen van de erfgrens, zodat de buren er geen last van

hebben. Ook kunt u dit natuurlijk doen richting uw eigen tuin / woning. Bij het

afschermen van het geluid is het belangrijk dat u rekening houdt met

weerkaatsing van het geluid, in het bijzonder wanneer je het geluid met een

"normale" muur afschermd. Door weerkaatsing neemt het geluid achter de

afscherming af, maar voor de afscherming wordt het geluid juist versterkt. Let

hier dus op als u bijvoorbeeld een afscherming plaatst op de erfgrens. Dit kan

zorgen voor een sterke toename van het geluid op uw perceel. Het kiezen van

een geluidsdempende afscherming verminderd deze weerkaatsing. 

Ook wanneer u uw warmtepomp of airco al geplaatst heeft, zijn er verschillende

maatregelen te nemen om de geluidsoverlast te verminderen of zelfs in zijn geheel

weg te nemen. 

Na plaatsing is het vaak het interessants om te kiezen voor een geluidsdempende

oplossing. Daarnaast kunt u in sommige gevallen ook kiezen voor het  verplaatsen

van de buitenunit. Of natuurlijk een combinatie van beide. Houd er rekening mee

dat de warmtepomp installateur vrijwel altijd kosten in rekening brengt voor het

verplaatsen van de buitenunit. 

Indien het niet noodzakelijk is om de warmtepomp te verplaatsen, dan is ons advies

om te kiezen voor een geluidsdempende maatregel. In dit hoofdstuk leggen we

meer uit over de aanvullende geluidsreducerende maatregelen die u kunt nemen: 

1) Maak gebruik van geluidsdempende maatregelen

Er zijn verschillende geluidsdempende maatregelen die u kunt nemen om de

geluidsoverlast van uw buitenunit te verminderen:

  



Om de geluidsoverlast structureel aan te pakken, is een geluidsdempende

omkasting het meest geschikt. Een kwalitatieve hoogwaardige suskast dempt

het geluid door gebruik te maken van zowel massa als geluidsabsorberend

materiaal. Het grote verschil tussen een geluidsdempende omkasting t.o.v. de

eerder genoemde oplossingen is dat in het geval van een omkasting, de

overlast bij de bron wordt aangepakt (in plaatst van verplaatst zoals bij de

andere oplossingen). 

Een van de sterkst dempende suskasten op de markt zijn de omkastingen van

Reducd. De Reducd suskast dempt zo'n 14 dB(A). In praktijk betekent dit dat na

het plaatsen van de suskast de warmtepomp al dichtbij de erfgrens mag

worden geplaatst. Op zo'n 1 tot 2 meter afstand tot de erfgrens wordt er in de

meeste gevallen voldaan aan de aangescherpte geluidseisen. Hierdoor biedt

een suskast u een structurele oplossing tegen de geluidsoverlast, en de vrijheid

om de buitenunit weer vrijwel overal te kunnen plaatsen (ook bij de erfgrens, of

onder een slaapkamerraam). 

De Reducd suskast is in vrijwel alle situaties te installeren. Buitenunits op het

maaiveld, buitenunits op hoogte (bijvoorbeeld op een platdak) zijn mogelijk met

het vrijstaand model. Voor buitenunits tegen de gevel, of dichtbij de gevel, is

het Reducd wandmodel geschikt als geluidsdempende oplossing. Beide

modellen worden in verschillende standaardmaten uitgevoerd waardoor het

voor de meeste situaties mogelijk is een suskast uit voorraad te leveren. Als dit

niet mogelijk is dan biedt Reducd ook de mogelijkheid tot het leveren van een

maatwerk oplossing. 



WILT U WETEN WELKE GELUIDSDEMPENDE
MAATREGEL HET BESTE PAST IN UW SITUATIE?

 

 

 

Neem contact met ons op, en we denken met u mee. 

 

Contactgegevens Reducd: +316  23  04  18  49 - info@reducd.nl



8 - WAT KUN JE DOEN BIJ EEN GESCHIL
MET DE BUREN?

Het beste advies om een geschil te de-escaleren is het in gesprek gaan met de

buren om elkaars werelden beter te begrijpen. U kunt een buurtbemiddelaar

vragen om u te helpen om het gesprek te voeren.

Heeft u last van de warmtepomp van de buren? Geef dan aan waar u vooral

last van heeft. Is het bijvoorbeeld 's nachts tijdens het slapen? Of juist

zomers bij lekker weer als u lekker in uw tuin wilt zitten? Als de eigenaar van

de warmtepomp dit weet, dan is hier in sommige gevallen eenvoudig wat

aan te doen. Een warmtepomp kan zo ingesteld worden dat deze op

bepaalde uren niet, of op een lager vermogen draait. 

Hebben uw buren last van uw warmtepomp? Probeer in dit geval goed te

begrijpen waar en wanneer ze precies overlast ervaren. In sommige gevallen

is dit eenvoudig op te lossen door de draaitijden van uw warmtepomp aan te

passen, of door de warmtepomp bijvoorbeeld een kwartslag te draaien

(zodat de blaasrichting niet naar de buren richt). 

Het is erg vervelend als er overlast wordt ervaren van de buitenunit van een

warmtepomp. En het is nog vervelender als dit leidt tot een conflict met de buren. 

In dit hoofdstuk geven we advies wat u kunt doen indien u een geschil heeft met de

buren rondom de geluidsoverlast van een warmtepomp of airco. 

Er zijn 2 situaties die kunnen optreden:

Situatie 1: Mijn buren hebben last van mijn warmtepomp

Situatie 2: Ik heb last van de warmtepomp van mijn buren

De stappen die u kunt nemen in beide situaties zijn vrijwel identiek. Daarom maken

wij in het vervolg van dit hoofdstuk geen onderscheid tussen beide situaties. 

Ons inziens is het voorkomen van juridische stappen altijd het uitgangspunt. Als dit

(nog) mogelijk is heeft dit de voorkeur. Het zal beide partijen veel geld, energie, tijd

& frustratie besparen. 



Als u d.m.v. een goed gesprek niet tot een passende oplossing komt voor beide

partijen, dan kan er ook een geluidsmeting uitgevoerd worden. U kunt een

professioneel bureau vragen u hierbij te helpen. Door een geluidsmeting weet u

of er wordt voldaan aan de wetgeving, en wat de geluidsimpact is van de

buitenunit op verschillende plaatsen. Een geluidsmeting door een professioneel

bureau kost vaak zo'n 750-1000 euro (excl. reiskosten). In sommige gevallen

krijgt u dit deels vergoed door uw rechtsbijstandsverzekering. Vraag dit even na

of dit bij u ook het geval is. 

Het is belangrijk om u te realiseren dat het uitvoeren van een geluidsmeting nog

geen oplossing biedt tegen de geluidsoverlast. Het is enkel een manier om

aannemelijk te maken dat u inderdaad geluidsoverlast ervaart, of om aan te

tonen dat u aan de regelgeving voldoet. Denk daarom goed na of u dit bedrag wilt

investeren in een geluidsmeting, of dat u dit liever investeert in een

geluidsdempende maatregel. Ter illustratie: De meest verkochte

geluidsdempende omkasting van Reducd kost 2200 euro (incl. BTW), en dit

neemt de overlast in veel gevallen in zijn geheel weg. 

Probeer in gesprek te blijven met uw buren, en denk samen met de buren na over

eventuele geluidsdempende maatregelen. Als u juridische stappen kunt

voorkomen is het voor beide partijen financieel voordeliger om te kiezen voor

een geluidsdempende maatregel. Bij onze klanten van Reducd zien we

verschillende betalingsvormen. Over het algemeen wordt de omkasting betaald

door de eigenaar van de warmtepomp, maar in sommige gevallen zien we ook dat

deze (deels) wordt betaald door de buren die de overlast ervaren. 



VRAGEN OVER DE REDUCD OMKASTINGEN?

 

 
Neem contact met ons op, en we helpen u graag.

 

Contactgegevens Reducd: +316  23  04  18  49 - info@reducd.nl



Feedback geven >>>

WIJ ZIJN BENIEUWD OF ALLES DUIDELIJK WAS

 

 
Met dit e-book hebben we geprobeerd u een zo'n duidelijk mogelijk overzicht

te geven wat u kunt doen bij geluidsoverlast van een warmtepomp of airco. 

 

We zijn heel benieuwd of dit e-book duidelijk was voor u, en of u nog

aanvullende vragen heeft. 

 

 

https://www.reducd.nl/pages/feedback-e-book


 

Wij komen gratis langs om te kijken of de Reducd omkasting ook

geschikt is voor uw situatie

 

 

 

BEL OF WHATSAPP DIRECT VOOR
MEER INFORMATIE

 

+316  23  04  18  49     -     info@reducd.nl      -     www.reducd.nl


