
 
 
Maak uw woning klaar voor de toekomst met een warmtepomp! 
 
We zijn in Nederland in hoge mate afhankelijk van energie. Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren met 
de transitie naar duurzame energie te maken. Energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van fossiele 
brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen. Volgens dit plan moet Nederland in 2020 één van 
de duurzaamste landen van Europa zijn. Ons huis zal in de toekomst op een andere manier worden verwarmd, we gaan 

ons anders vervoeren en ons landschap zal veranderen door zonne- en windparken.  

Een warmtepomp installatie is een alternatieve, milieuvriendelijke en bovendien erg rendabele manier om uw woning te 
verwarmen en warm water te produceren.  Het gebruik van aardwarmte zorgt nauwelijks voor vervuiling, uitstoot van 
CO2 en klimaatverandering. In de zomer  zorgt de warmtepomp, die uw CV-ketel vervangt, voor verkoeling. De werking 
van de techniek wordt omgekeerd, waardoor de installatie als een soort airconditioning werkt.  

De warmtepomp zal steeds meer ‘gemeengoed’ worden, zeker nu de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen 
aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijke stap in het terugdringen 

van de CO₂-uitstoot.   

 
Wat is aardwarmte?  
Vaak wordt aardwarmte direct geassocieerd met geothermie (boringen vanaf 500 meter diepte). Wij spreken dan ook 
eigenlijk liever van bodemwarmte. Bodemwarmte halen we tot 300 meter diepte uit de bodem, en wordt gebruikt voor 
verwarming van woningen en gebouwen. Het water in de aardbodem op 20 tot 300 meter diepte is geschikt voor warmte-
uitwisseling: we kunnen het oppompen, vervolgens warmte erin stoppen (in de zomer) of eruit halen (in de winter) en dan 
weer terugpompen.  
  
Het aftappen van bodemwarmte tot ongeveer 300 meter diep in de aarde gebeurt met zogeheten 
bodemwarmtewisselaars. Zo'n bodemwarmtewisselaar bestaat uit een gesloten buizensysteem dat, afhankelijk van de 
benodigde bron tot 300 meter diep de bodem in gaat. Door de buizen wordt een vloeistof gepompt (meestal water met 
antivries). De vloeistof stroomt door de warmere bodem, warmt daardoor op en stroomt verder door de buizen, weer terug 
naar het oppervlak. Aan de oppervlakte staan warmtepompsystemen die de warmte overnemen van de vloeistof in de 
bodem- warmtewisselaars en vervoeren naar nieuwbouwhuizen en de industrie. 

  
Met een warmtepompinstallatie gebruikt u de gratis energie uit bodem, water en lucht. Een 
warmtepomp is vergelijkbaar met een koelkast, alleen verloopt de werking omgekeerd. In de 
woning wordt een warmtepomp geplaatst, vaak met een boiler voor het tapwater. De 
warmtepomp maakt een watertemperatuur van zo'n 35 graden Celsius dat gebruikt wordt voor 
vloer-/wandverwarming. Voor wassen en douchen maakt de warmtepomp watertemperaturen 
van circa 60 graden. In de zomer kan het systeem passief koelen, u hebt dus geen airco nodig.  
 
Dit houdt in: lagere maandelijkse energiekosten en u bent minder afhankelijk van de stijgende 
energieprijzen. Wij krijgen steeds vaker de vraag over de mogelijkheden een woning energie-0 te 
maken door de benodigde energie van de warmtepomp te compenseren met zonnepanelen. 
 

 
De BENG norm: 
BENG staat voor Bijna  Energie Neutrale Gebouwen en vervangt straks de huidige EPC energieprestatie-eis. De BENG stelt 
normen aan het maximum verbruik van primaire energie en het minimum aandeel hernieuwbare energie. Je kunt dan in 
theorie nog steeds kiezen voor een gasketel maar dan moet er gecompenseerd worden en is er bijvoorbeeld een groot 
aantal PV-panelen nodig om binnen de norm te blijven. Het gevolg hiervan is dat het gebruik van gas niet meer de 
goedkoopste en makkelijkste optie is. 
 
Subsidie: 
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door 
duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. In 2017 is 
er € 90 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het 
soort warmtepomp en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten  www.rvo.nl .  

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Apparatenlijst%20Warmtepompen%208%20januari%202016_Def.pdf
http://www.rvo.nl/


 
 
 
Naar school: 
Na jarenlang actief te zijn geweest in het reguliere installatiewerk hebben wij ons 15 jaar geleden vol overgave op het 
aardwarmte-pad gestort. Met als bedrijfsmotto "Van aardwarmte naar haardwarmte" zijn we bezig een groter publiek 
bekend te maken met deze techniek. Deels wordt dit ingegeven door idealisme, deels omdat het een goed gevoel geeft dat 
niet elke klus hetzelfde is. 
 
Per 1 oktober 2014 is voor het ontwerpen en aanleggen van een bodemenergiesysteem een wettelijke certificering van 
kracht, de BRL6000-21. Een opdrachtgever, bijvoorbeeld eindklant, aannemer of installateur, is verplicht om 
werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren. Dit om “wildgroei” 
tegen te gaan en een garantie dat de bodemenergie-installatie aan de kwaliteitseisen en de beloofde energiebesparing 
voldoet. Ondanks onze jarenlange ervaring moesten we de schoolbanken weer in om over de juiste 
vakbekwaamheidsdipoma’s voor deze certificering te beschikken. Warmtebelang is volledig gecertificeerd en erkend. 
 
Eerste kennismaking:  

 
Allereerst is het belangrijk dat u zich goed oriënteert in de voorbereiding over 
warmtepompsystemen. Bespreek in het beginstadium met degenen die direct bij de 
(ver)bouw van uw woning zijn betrokken dat u interesse hebt in een 
warmtepompinstallatie. Van het moment dat u heeft besloten dat uw gebouw duurzaam 
moet worden verwarmd en gekoeld, kunnen wij u helpen het realiseren van uw duurzame 
ambitie. 

  
 
Na het eerste (telefonische) contact tussen ons en u maken wij desgewenst een afspraak met u. Dit kan op een voor u 
geschikt moment: ook 's avonds of op zaterdag.  
  
Dit gesprek kan zowel op uw locatie als bij ons op kantoor plaatsvinden. Wij vragen u meestal om de tekeningen van uw 
(ver-)bouw mee te nemen of bij de hand te hebben.  
  
In dit eerste gesprek bespreken wij met u de wensen en mogelijkheden ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 

 
Een warmtepompinstallatie is als een maatpak:  
Wij bespreken met u de mogelijkheden voor de bron, de warmtepomp en het afgiftesysteem op 
basis van uw situatie. Ook extra wensen ten aanzien van wandverwarming of klimaatplafonds, 
convectoren die geschikt zijn voor warmtepompen, wel of geen koeling, eventuele aanpassingen 
aan de bestaande vloerverwarming komen aan de orde. 
  
Aan de hand van uw gezinssamenstelling berekenen we de grootte van de boiler. Ook eventuele 
zwembadverwarming voor een binnen- of buitenbad kunnen worden meegenomen. 
  
Op basis van deze informatie maken wij voor u een passende offerte. 

 
De bron: 
Sinds 1 juli 2013 moeten bodemwarmtewisselaars gemeld worden bij de autoriteiten om te 
voorkomen dat de warmteonttrekking een negatieve effect heeft op andere warmtebronnen die 
bij elkaar in de buurt liggen. Warmtebelang verzorgt deze melding in samenspraak met de 
bronboorder. 
  
 
 

Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht. Wij werken 
uitsluitend met bronboorders die hieraan voldoen.  
 
Voordat er wordt gestart met boren wordt er vooraf een berekening gemaakt.  
Dit wordt gedaan om het aantal boringen en de diepte ervan te berekenen. De bodem is 
een soort blackbox. De exacte diepte, dikte en doorlatendheid van het watervoerende 
pakket en de eventuele redoxgrens is moeilijk exact te voorspellen. Het is daarom van 
cruciaal belang om tijdens het boren een goede boorstaat te maken. 

 
Als de boringen zijn uitgevoerd zullen ze worden binnengebracht in de woning en aangesloten op de warmtepomp. 

 
Nadat het systeem is afgeperst wordt het gevuld met een water-glycolmengsel. Met een 
refractometer wordt de samenstelling gecontroleerd. De transportleidingen worden afgesloten 
door middel van afsluiters. Nadat het systeem is opgeleverd zullen de boringen in kaart worden 
gebracht door de bronboorder en wordt er een revisietekening overhandigd. 
 

Derko van 't Hof 

Van 't Hof grondboringen 

Anita Harte in gesprek met klant 



 
 
De warmtepomp:  
Een warmtepomp verpompt water van een onbruikbare lage temperatuur naar een bruikbare hogere temperatuur. Hierbij 
is de hoeveelheid nuttig vrijkomende warmte groter dan de toegevoegde energie. 
  
Het proces werkt door een hoeveelheid koudemiddel rond te pompen dat bij een hoge druk condenseert (warmte afvoer) 
en bij een lage druk verdampt (warmte toevoer). 
  
Aan de verdamperzijde wordt warmte opgenomen uit de primaire bron. Daarna brengt de compressor het koelmiddel in de 
warmtepomp op druk zodat de temperatuur oploopt. In de condensor wordt de hogere temperatuur afgegeven aan het 
secundaire circuit. Het expansieventiel zorgt ervoor dat de druk wegvalt zodat het koelmiddel afkoelt en vervolgens in de 
verdamper weer warmte kan opnemen. 
 
Verwarmingsbron rendement 
  
Open haard                             20 % 
Elektrische kachel                   40 % 
Gaskachel                               65 % 
Houtkachel                               75 % 
Speksteen/ Tegelkachel         90 % 
CV/ VR ketel                             92 % 
Pelletkachel                              94 % 
HR-ketel                                         107 % 
HRE ketel (Micro  WKK)              130 % 
Warmtepomp                               600 % 
(Bron: www.duurzaamthuis.nl) 

 
De door Warmtebelang geselecteerde warmtepompen van Ecoforest hebben hun sporen verdiend binnen de duurzame 
energie. Van de modulerende warmtepompen die wij gebruiken hebt u jarenlang onderhouds- en storingsarm plezier met 
hoog comfort en lange levensduur. 
 
Vloerverwarming:  
Voor een comfortabele overbrenging van de warmte kan gebruik gemaakt worden van vloerverwarming. Op deze manier 
kunnen, indien gewenst, alle vertrekken afzonderlijk ingeregeld worden.  
  
Wanneer vloerverwarming geen optie is of in geval van bijverwarming kan gekozen worden voor wand- of 
plafondverwarming en/of convectoren. 
 
Temperatuur regeling:  
In ieder huis is de warmtevraag per ruimte verschillend. De ene kamer is sneller warm dan de andere en in een slaapkamer 
is een andere temperatuur gewenst dan in een badkamer. Met onze regelingen kan de temperatuur per ruimte geregeld 
worden. Dit verhoogt het comfort en het kan ook besparend werken. 
 
Oplevering:  

Tijdens de installatie van uw bodemenergiesysteem zien wij er ook op toe dat de 
aannemer zijn verplichtingen t.a.v. bijvoorbeeld isolatie en luchtdichtheid nakomt m.b.v. 
infraroodcamera's. Het inbedrijfstellen en inregelen van de installatie wordt ook door 
ons zelf uitgevoerd. Warmtebelang is verantwoordelijk voor het functioneren van de 
gehele warmtepompinstallatie en wij zullen er voor zorg dragen dat de gehele installatie 
gebruiksklaar wordt opgeleverd. Samen met u lopen we de installatie door en geven we u 
de uitleg die u nodig hebt om uw eigen energie-opwekker te begrijpen en bedienen. 

 
 

Warmtebelang is een klein bedrijf, dit is een bewuste keuze. Zo houden we de kosten voor de klant laag en de service goed! 
Daarnaast ziet de klant gedurende het gehele traject dezelfde gezichten: vanaf het eerste gesprek tot en met het laatste 
inregelen van de warmtepomp. Dat deze formule werkt blijkt wel; de lijst met referenties van 
Warmtebelang groeit gestaag door! 

  
Door onze jarenlange ervaring worden we regelmatig ingezet door collega-installateurs voor 
technische ondersteuning op de wat meer ingewikkelde projecten en bij reeds geplaatste installaties 
die niet naar behoren werken. 

 
 

Donald Harte 


