
Een oude boerderij in Vaassen heeft plaatsgemaakt voor een vrijstaande nieuwbouwwoning. Gasloos 
uiteraard en voorzien van een energiezuinige bodemwarmtepomp. Samen met een 178 meter diepe 
bron zijn daarmee comfortabele warmte en warm tapwater gegarandeerd. Bovendien zorgt het systeem 
voor topkoeling op warme zomerdagen.

Warmte, warm water 
én koeling uit 178 
meter diepe bron
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Vrijstaande nieuwbouwwoning  
voorzien van bodemwarmtepomp



‘We droomden er altijd al van om vrijstaand te wonen in 
landelijk gebied. Toen deze kans voorbijkwam, hebben 
we ‘m meteen gegrepen’, vertelt Paul. Samen met zijn 
partner en hun twee zonen wonen ze inmiddels in hun 
nieuwe woning, omringd door een flink perceel met 
weilanden. ‘De oorspronkelijke boerderij werd rond 1900 
gebouwd en later, rond 1960, uitgebreid. Renoveren en 
verduurzamen was geen optie en dus werd het nieuw-
bouw. We kozen bewust voor samenwerking met een 
architect, een bouwer en een installatiebedrijf uit onze 
directe omgeving.’

Stikstofanalyse
Het woningontwerp van de architect was meteen raak. 
‘Helemaal volgens onze wensen’, aldus Paul. ‘Bij de 
aanvraag van een omgevingsvergunning bij de gemeente 
bleken we vlakbij een Natura2000-gebied te zitten en dus 
was een stikstofanalyse vereist. Maar de bouwactiviteiten 
en de geschatte transportbewegingen bleken binnen de 
gestelde normen te liggen. De bouw kon van start en 
negen maanden later trokken we in onze nieuwe woning.’

In drie dagen geïnstalleerd
Van meet af aan stond naast pv-panelen op het dak  
de aanleg van een bodemwarmtepompsysteem in de 
plannen ‘Vanuit duurzaam en energiezuinig oogpunt’, legt 
Paul uit. ‘Allereerst werd er naast onze woning een bron 
van 178 meter diep geboord door een hiervoor gecerti-
ficeerd bedrijf. In onze woning zelf is op alle verdiepingen 
lagetemperatuur vloerverwarming aangelegd en draait 

een bodemwarmtepomp. Monteur Jorn Simmers van 
Welldone Installatietechniek verzorgde de installatie 
ervan. ‘Een Bosch 7800i LWMF met een vermogen van  
8 kW, modulerend tot 2 kW en voorzien van een geïnte-
greerde warmwaterboiler (180 liter). Het installatiegemak 
ervan is groot. Ook omdat je de warmtepomp in twee 
afzonderlijke delen kunt transporteren. In totaal zijn we 
drie dagen bezig geweest met het installatiewerk.’

BRL-dienstverlening:  
inbedrijfstelling door Nefit Bosch
Voor de installatie van het bovengrondse deel kreeg 
Simmers ondersteuning van Nefit Bosch. ‘We hebben  
zelf veel ervaring met de warmtepompen van Nefit Bosch, 
ook met luchtwarmtepompen. Je weet: de kwaliteit, de 
betrouwbaarheid en de prestaties zijn uitstekend. De 
aansluitschema’s zijn compleet en helder. Met onze ruime 
ervaring vertalen we die naar elke individuele situatie.  
En als we vragen hebben worden we altijd snel geholpen.’ 
Voor de inbedrijfstelling maakte Welldone gebruik van de 
BRL-dienstverlening van Nefit Bosch. ‘Als je als installateur 
niet zelf BRL-gecertificeerd bent, verzorgen wij de in- 
be drijfstelling’, vertelt Johan Lijzenga. De BRL 6000-21 
gecertificeerde specialist bodemenergie van Nefit Bosch 
nam de inbedrijfstelling voor zijn rekening en was beschik-
baar voor alle overige ondersteuning en advies.

Verwarmen en koelen
De warmtepomp onttrekt in koude perioden warmte uit 
de bodembron via twee gesloten lussen. Hiermee wordt 



via een lagetemperatuur afgiftesysteem de woning 
verwarmd. ‘In de zomer wordt de woning op dezelfde 
wijze passief gekoeld met uit de bron afkomstige koude’, 
vult Paul aan. ‘Warmte wordt dan naar de bron gevoerd. 
Breken er weer koudere perioden aan? Dan is de bron 
weer op temperatuur om te gaan verwarmen. Dit zo-
genoemde regenereren door ook de koelingsfunctie te 
gebruiken, zorgt dat de kwaliteit en stabiliteit van je bron 
jarenlang behouden blijft. En met een paar extreem 
warme zomerdagen achter de rug kunnen we alleen  
maar zeggen dat het in onze woning aangenaam koel is 
gebleven.’

Architect: Bouwkundig Ontwerpbureau De Jong  
(Vaassen)
Aannemer: Bouwbedrijf Sterken (Vaassen)
Bronboorder: DuraTherm (Elburg)
Installatiebedrijf: Welldone (Epe)

Bodemwarmtepompsysteem:  
verplichte BRL-certificeringen
▶  Voor ontwerp, installatie, inbedrijfstelling en beheer 

van het bovengrondse deel moet de installateur 
beschikken over de BRL 6000-21 certificering. Instal-
lateurs die dit certificaat (nog) niet hebben, kunnen 
gebruik maken van de BRL-dienstverlening van Nefit 
Bosch. Kijk voor meer informatie hierover op  
www.nefit-bosch.nl

▶  Voor ontwerp, realisatie en beheer van het ondergrond-
se deel moet de bronboorder beschikken over de BRL 
SIBK 11000 certificering. Voor het doen van mechani-
sche boringen is bovendien het BRL SIBK 2100 
certificaat verplicht.

Postbus 3, 7400 AA Deventer
Nefit Bosch SupportLine
T. 0570 602 602
E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl
professioneel.nefit-bosch.nl

Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten.  
Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Subsidie tot 5.100 euro
Voor alle Bosch Compress 7800i LW(M)F toestellen 
is subsidie (ISDE) mogelijk, oplopend tot 5.100 euro. 
Bekijk de subsidiewijzer voor de actuele subsidie-
bedragen. 

https://www.nefit-bosch.nl/professioneel/voorbereiding-en-installatie/self-service-tools/brl-ondersteuning
https://professioneel.nefit-bosch.nl/professioneel/home-pro
mailto:verkoopnederland%40nefit-bosch.nl?subject=
https://nefit-nl-nl-b.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720869320

