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Bewonersinformatie 
 

Verwarmingssysteem met 
warmtepomp op aardwarmte  
 

Uw CV-systeem bestaat uit een: 

 

A) Warmtepomp  

B) Gesloten bodemwisselaar 

C) Vloerverwarming   

 

A. Warmtepomp 

Uw woning is voorzien van een 

warmtepompsysteem welke gebruik maken van 

aardwarmte voor duurzame verwarming of 

desgewenst koeling. De warmtepomp staat 

opgesteld in de technische ruimte van uw 

appartement.  

 

Het principe van een warmtepompsysteem werkt als 

volgt: 

 

 
 
Een warmtepomp is een verwarmingssysteem 

waarbij energie onttrokken wordt aan een natuurlijke 

bron. 

 

B. Gesloten bodemwisselaar  

In project Paduakerk wordt er energie onttrokken 

uit aardwarmte. Hierbij is een sonde in de grond 

gebracht middels een grondboring. 

Een bronleiding is een gesloten systeem wat 

betekent dat de vloeistof die in de sonde zit niet 

in contact kan komen met het grondwater. De 

verticale bodemwisselaar is gevuld met een 

vloeistof bestaande uit water en gemengd met 

glycol. De glycol zorgt er voor dat de 

warmtewisselaar in de warmtepomp bij 

temperaturen net boven nul niet tot schade kan 

leiden. 

 

De aarde geeft warmte af, de opgenomen energie 

wordt via de vloeistof in de gesloten sonde naar 

de warmtepomp geleid.  

In de warmtepomp wordt de relatief lage 

temperatuur van de vloeistof verhoogd naar een 

temperatuur van ca. 40°C en afgegeven aan uw 

vloerverwarmingssysteem.  

De vloeistof koelt af en stroomt vervolgens door 

het gesloten sonde systeem de aarde in om 

nieuwe energie op te nemen. 

De temperatuur in de aarde is constant ca. 10°C. 

In de zomer kan deze relatief lage temperatuur 

worden gebruikt om uw huis te verfrissen. 

 

 



 

C.  Vloerverwarming 

In uw woning is vloerverwarming aangebracht. 

Hierbij liggen er vloerverwarmingsleidingen in de 

vloer  waar water doorheen wordt gepompt (zie 

afbeelding).   

Vloerverwarming maakt gebruik van 

stralingswarmte en verwarmt de vloeren egaal 

waardoor u een aangename  warmte zal ervaren. 

Doordat uw woning veel gelijkmatiger wordt 

verwarmd en al comfortabel warm, kunt u ook nog 

op kosten besparen. Tocht via de vloer behoort tot 

het verleden of beter gezegd: een warm hoofd en 

koude voeten komt bij vloerverwarming niet voor. 

Het beste is om vloerverwarming te gebruiken als 

een continue systeem. De installatie komt het 

beste tot zijn recht wanneer de instellingen zo 

weinig mogelijk veranderen. Het regelmatig 

verhogen of verlagen van de ingestelde 

temperatuur leidt tot vermindering in comfort en 

hogere elektrakosten. Het toepassen van 

nachtverlaging wordt dan ook sterk afgeraden. 

 

 

 

 

 

 

 

Scan de QR-code voor de uitleg over het verwarmen, 

koelen en warm water dankzij een bodemwarmtepomp. 

 

 

 

 

 

 








