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ZO WERKT DE
WARMTEPOMP

Compressor

Radiator in huis

Verdamper
Condensor

7

7

10

9

81

1

2

3

4
5

6

1 Een vloeistof wordt 
rondgepompt door een 
gesloten buizensysteem.

2 Deze vloeistof wordt 
verwarmd door 
zon en/of buitenlucht.

3 De buizen verwarmen 
een vat met koelmiddel.

4 Het koelmiddel verdampt

5 De damp wordt in een 
compressor dusdanig 
samengeperst dat de 
temperatuur fors stijgt.

6 De verwarmde damp 
wordt een ander vat (de 
condensor) in geleid.

7 De warmte die bij dit proces
vrijkomt verwarmt het water 
in de radiatoren in huis.

8 De damp koelt weer af 
waardoor deze weer een 
vloeistof wordt.

9 De afgekoelde vloeistof 
stroomt terug naar de 
verdamper.

10 De cyclus begint opnieuw.

De warmtepomp bestaat
uit drie gesloten systemen

Warmte
opvangen

Warmte
transporteren

Warmte
verspreiden

9DE VOLKSKRANT 
WOENSDAG 10 MEI 2017

Duurzame energie Ten eerste

K euning wilde aan de warmte-
pomp en tegelijk zijn huis com-

fortabeler te maken: hij wilde vloer-
verwarming. ‘En we wilden van het
gas af.’ Om het geld ging het hem niet:
‘Bij de huidige prijzen is gas goedko-
per’, zegt hij, een bewering die hij na
enig rekenen weer in twijfel trekt. 
Het systeem heeft hij zelf ontwik-

keld met zijn lokale installateur ‘en
het werkt’. De warmtepomp ver-
warmt alleen de begane grond. De eer-
ste verdieping en de warmwatervoor-
ziening draaien nog op de oude cv.
Keuning verbruikt nu heel veel

stroom. Naast de warmtepomp heeft
hij ook een elektrische auto. Toen die
stond op te laden terwijl de pomp
volop draaide, begon de auto te toete-
ren. Dat is een alarm dat hij geeft als
de spanning tijdens het opladen
daalt. Het is een indicatie dat hij aan
de grens zit van stroomverbruik. Zou
hij zijn hele huis met de pomp ver-
warmen, dan zou hij een zwaardere
aansluiting moeten nemen. Dat kost
per jaar meteen 900 euro aan vast-
recht, in plaats van 300 euro.
De pomp maakt wel wat herrie,

‘maar dat is in koude periodes en dan
zit je niet met je raam open’. Toch een
waarschuwing: ‘Deze pomp kun je bij
de meeste rijtjeshuizen niet kwijt.’

Arjen Keuning 

Twee onder een
kap in Pijnacker,

bouwjaar 1978

Kosten isoleren:
40.000 euro

Vloerverwaming:
8.500 euro

Pomp plus 
installatie:

10.000 euro

Overige 
uitgaven:

7.500 euro

Subsidie:
2.300 euro

Heeft zonne -
panelen op 

het dak.

‘I k heb die pomp nu één jaar, maar
het ging niet helemaal goed deze

winter. Mijn oude radiatoren bleken
toch niet geschikt. Daarom krijg ik
nog nieuwe radiatoren, met een ven-
tilator er in.’
Er ging nog wel meer niet helemaal

goed. De warmtepomp werkt het-
zelfde als een vriezer, met dien ver-
stande dat de kou buiten komt. Ge-
volg is dat de radiator buiten nog wel -
eens bevriest. Niet erg, want hij ont-
dooit zichzelf dan weer. Maar de in-
stallatie van Platjouw trok dat niet.
Ook dat wordt nog aangepast.
Platjouw heeft de gasaansluiting la-

ten weghalen. Hij verbruikt nu veel
meer stroom, maar heeft ook twaalf
zonnepanelen laten installeren, plus
een zonneboiler. Zijn energiereke-
ning bedroeg voor de ingreep
190 euro per maand; nu nog 35 euro.
‘In twaalf jaar moet ik de investering
hebben terugverdiend.’
De pomp staat achter de garage,

maar was toch nog te lawaaierig. ‘We
hebben er een geluidsmuur voor ge-
zet.’

Gerard Platjouw

Jarendertighuis
in Wormerveer

Kosten
installatie:

38.000 euro

Subsidie:
12.000 euro

Huis ging van
energielabel G

naar A.

‘We wilden van 
het gas af’

‘Het ging niet
helemaal goed’


