E i g en ene r g i e

Zo werkt een
warmtepomp écht
Vraag in je omgeving voor de grap maar eens hoe een warmtepomp
werkt. Negen van de tien keer luidt het antwoord: ‘Als een omgekeerde
koelkast.’ Maar dan weet je toch nog niks? Om te begrijpen wat je aan een
warmtepomp hebt, moet je snappen hoe hij werkt. En dan écht.
Tekst Aukje van Bezeij

In een notendop is een warmtepomp een apparaat dat vloeistof
rondpompt. Die vloeistof haalt op de ene plek warmte op en
geeft die op een andere plek weer af. Tussen het ophalen en afgeven verandert er iets: de warmtepomp zet temperaturen onder
het vriespunt om in temperaturen van 40 tot soms wel 65 graden Celsius. En dan ook nog superefficiënt: met 1 kilowattuur
aan stroom maakt hij tussen de 2 en ruim 5 kilowattuur aan
warmte. Alsof hij 5 broden bakt van het deeg voor maar 1 brood.
Maar hoe wérkt dat dan?
Door de buizen van de pomp loopt geen water, maar een zogenaamd koudemiddel. Waar water bij 100 graden borrelt,
‘kookt’ een koudemiddel soms al bij 25 graden onder het vriespunt, en die vloeistof gaat als een treintje langs vier stations:

1. Het eerste station is de warmte-ophaalplek, waar de vloeistof zich warmt aan de bron, bijvoorbeeld de buitenlucht.
Zelfs als het licht vriest, werkt de temperatuur van de bron
– van de buitenlucht, dus – als een vuurtje voor de vloeistof. Die verdampt daardoor, en neemt in verdampte vorm
de temperatuur van de omgeving beter op. Denk maar aan
de ontsmettende handgel die we tegenwoordig met ons
meedragen: als je die opsmeert, voelen je handen koud aan.
De gel pakt jouw warmte af.
2. In dampvorm gaat de vloeistof naar het tweede station: een
compressor. Die verhoogt de druk, en daarmee ook de temperatuur. Dat effect kennen we van een snelkookpan, waarin het kookpunt van water niet op 100, maar op 120 graden ligt. Dan zijn je aardappelen eerder gaar.
PV-panelen op het woonschip van duurzaamheidsarchitect Bob van Wely.

3. Het derde station is de afleverplek, dus de plek waar de
damp neerslaat op buizen met koud water. De damp condenseert en wordt weer vloeibaar. Hij geeft zijn warmte af
aan het water in de buizen.
4. Het laatste station is een zogenaamd expansievat. In dat vat
gaat de druk er weer af. Hoe lager de druk is, hoe láger ook
het kookpunt wordt. En dat is handig als de nu afgekoelde
vloeistof opnieuw langs de warmtebron gaat, want die verdampt dan juist op lagere temperaturen. Denk nu maar aan
water koken, hoog in de bergen: dat kan al op 90 graden.
Het koudemiddel kan opnieuw langs de bron.
Dus de HR-ketel kan eruit en de
warmtepomp erin?
Ja. Dat kan. Alleen is er één groot verschil: uit een warmtepomp komt meestal tussen de 30 en 55 graden, en uit een
aardgasgestookte HR-ketel komt 90 graden. Je moet de
warmte dus beter gaan vasthouden. Dikke kans dat je je woonboot moet isoleren. En wie isoleert, moet ook ventileren. Plus:
je moet de warmte beter gaan spreiden. Vloer-, glas- of wandverwarming werkt beter dan slechts één radiator voor het raam.
Woon je in een oud, stalen schip, of in een slecht geïsoleerde
woonark met oude radiatoren? Dan is het nog een hele klus.
Toch: als je die klus aangaat, krijg je er ook iets voor terug.
Je neemt afscheid van je gasrekening. Je elektriciteitsverbruik
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gaat wat omhoog, maar overall ga je minder energie verbruiken.
Als je ook nog eens zelf je stroom opwekt, met zonnepanelen
of bijvoorbeeld een coöperatieve windmolen, neem je afscheid
van fossiele brandstoffen. Met wat je bespaart op je energiekosten, kun je de investering in je nieuwe installatie en je verbouwing terugbetalen. En er is nog iets: veel warmtepompen
kunnen ook koelen, wat prettig is als het aantal hittegolven
toeneemt.
Maar… zo’n koudemiddel, dat is toch
slecht voor het milieu?
De eerste warmtepompen maakten gebruik van koudemiddelen
met gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). Dat zijn de
zwaarste broeikasgassen die er bestaan. Hoewel het in een gesloten systeem zit, moet je er niet aan denken dat dat spul er
ooit uit komt. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven, waarvan sommige zelfs totaal onschadelijk zijn, zoals CO2 en
buthaan. De meeste natuurlijke middelen hebben ook nog eens
het voordeel dat de warmtepomp er hogere temperaturen mee
kan maken.
En hoe zit het met de herrie?
De warmtepomp zelf is vrij stil. Wat wél geluid maakt is de
buiten-unit. Net als een airco zuigt die unit met een ronddraaiende ventilator de buitenlucht aan. Vooral als het koud is,
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moet zo’n buiten-unit hard werken – hij kan dan tot 50 decibel
aan geluid produceren. Dat is minder dan een vaatwasser (60
decibel), maar meer dan het geluid van wind door de bomen in
een stille slaapkamer (25 decibel), zegt de Nationale Hoorstichting.
Je kunt wel van alles doen aan dat geluid, zoals er een geluidwerende kast omheen bouwen – en de pompen worden ook
steeds stiller. Belangrijker nog: de warmtepomp is niet getrouwd met die buiten-unit. Ingeborg en Renze, die op een negentiende-eeuws stalen schip in Amsterdam wonen, kozen voor
PVT-panelen van Triple Solar: panelen die elektriciteit opwekken (PV) en tegelijkertijd warmte van de zon en de buitenlucht
(T) naar de warmtepomp brengen. Die panelen liggen muisstil,
op het stalen dek.
Buitenlucht is bovendien maar één van de mogelijke bronnen. En niet eens de beste. Op de koudste dagen, wanneer we
de meeste warmte nodig hebben, is de buitentemperatuur immers op z’n laagst. Je kunt ook warmte halen uit de grond
onder je tuin, of uit rioolwater: dankzij warm douche- en afwaswater is dat altijd zo’n 15 graden. En wat dacht je van de
zon, die ervoor zorgt dat je in de zomer kokendheet water van
je dak kunt halen? Daar kun je mee douchen, of je kunt het als
wintervoorraad onder de grond opslaan. Bijvoorbeeld samen
met de buren, in een zogenaamde WKO (warmte- en koudeopslag).
Zijn er nog andere bronnen?
Ja, een heel mooie bron is water. Ga maar na: zelfs op de koudste dagen komt de temperatuur niet onder nul, en zodra de zon
schijnt, gaat de temperatuur rap omhoog. Voor wie niet direct
aan het water woont, is het nog een hele operatie om die bron
je woning in te halen, maar als woonbootbewoner dobber je er
middenin.
Er zijn verschillende manieren om de warmte uit het water
te halen. Als je een nieuwe boot bouwt, kun je in de bodem
van de bak buizen mee laten storten. Die buizen zijn dan sta-

tion nummer één, waar de koude vloeistof doorheen loopt die
zich warmt aan de temperatuur van de bak, oftewel het water.
Vrijwel alle nieuwe woonboten van Schoonschip in Amsterdam
hebben een in de bak geïntegreerde bron.
Maar ook met een bestaande boot kun je warmte oogsten
uit het water om je heen. Speciaal voor bestaande woonboten
ontwierp Ecensy een zogenaamde woonbotenbron: een stellage
van 1,5 bij 3,5 meter met een daardoorheen gevlochten slang
van 400 tot 600 meter lang waar het koudemiddel doorheen
loopt. Je hangt de bron langs je woonboot, onder het wateroppervlak. Afhankelijk van je warmtevraag heb je er een of twee
nodig, en elke situatie vraagt om een andere oplossing. Voor
een schip in Hilversum ontwierp Ecensy onlangs een bron die
ze installeerden tussen de stalen huid van het schip en de isolatie.
Kortom, warmte zit echt overal. Warmte maken is als je
eigen sla verbouwen. Het kan altijd wel ergens: op je dak, op
het dek, in je bak of langs je boot.
Hoe weet ik of mijn woonboot geschikt is
voor een warmtepomp?
Je kunt een adviseur vragen om de mogelijkheden voor je te
berekenen. Je kunt ook nog even wachten tot het winter is en
doen alsof je al een warmtepomp hebt. In dat geval verlaag je
de maximale aanvoertemperatuur van je HR-ketel naar 55 graden, en als dat goed gaat, zak je verder naar de 50. Krijg je het
koud? Dan weet je dat je een plan moet maken – en wel vóór je
een warmtepomp in huis haalt.
Woon je in de buurt van Amsterdam? Dan kun je voor
gratis en onafhankelijk advies naar het maandelijkse energiespreekuur van 02025.nl, dat inmiddels online plaatsvindt.
Leuk: een van de vaste adviseurs is woonbootbewoner en architect Bob van Wely, die zijn eigen stalen schip in de Houthavens ontwierp, helemaal energieneutraal. Bij de Woonboot van
het Jaar-verkiezing van vorig jaar scoorde het schip hoge ogen
op duurzaamheid. •

De Triple Solar-panelen van Ingeborg en Renze.

Verschillende toepassingen van Ecensy.
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