








Waarom werken met aardsondes? 

Er bestaan verschillende warmtebronnen voor een warmtepomp: 

• Verticale grondwarmtewissellaar (aardsonde) 

• Grondwater 

• Horizontale grondwarmtewisselaar (aardlus) 

• Lucht 

 

De verticale warmtewisselaar of aardsonde is veruit de meest efficiënte manier van werken. De aarde 

biedt immers een onuitputtelijke bron van warmte met bovendien een stabiele en relatief hoge  

brontemperatuur van 10°C. Daarbij komt dat deze techniek bijna overal toepasbaar is en er voor boringen 

tot 50m diepte geen vergunning nodig is en de aanwezigheid van water en van waterlagen een  

aanzienlijk pluspunt is. 

Bij een horizontale grondwarmtewisselaar daarentegen moet u over een redelijk groot grondoppervlak 

beschikken, is de brontemperatuur behoorlijk variabel en dreigt er uitputting van de grond te ontstaan, 

waardoor deze kan bevriezen. In dat geval komt de grond los van het buizensysteem, is er geen over-

dracht meer en kan het systeem niet meer functioneren.  

Grondwater als warmtebron vergt dan weer een veel grotere investering, specifieke vergunningen, en 

vooral een geschikte ondergrond. 

Bij een warmtepompsysteem op basis van buitenlucht is het energieverbruik een heel stuk hoger, vooral 

in koude periodes waarbij de brontemperatuur voor uw warmtepomp natuurlijk extreem laag ligt. 

 

Passiefhuis versus geothermiehuis 

Om energiezuinig te bouwen, mag men niet enkel kijken naar één component, namelijk het beperken van 

de energievraag voor verwarming (zoals bij passiefbouw) maar moet er tevens rekening gehouden  

worden met alle onderdelen van de formule om het energieverbruik te bepalen. De componenten van de 

formule zijn o.a. de energievraag verwarming, energievraag koeling, energievraag warm water, energie-

vraag verluchting en energievraag hulpenergie. Het passiefhuis bijvoorbeeld concentreert zich enkel op 

de eerste component, nl. de energievraag verwarming terwijl het geothermiehuis zich concentreert op alle 

componenten (verwarming, koeling en warm water) om het energieverbruik naar beneden te halen.  

 

Geothermie samengevat 

• Geen gasaansluiting 

• Geen steeds terugkerende onderhouds– en keuringskost 

• Geen schoorsteen of dakdoorvoer 

• Geen vlam of ontvlambare producten 

• Geen ontploffingsgevaar 

• Geen reukhinder 

• Geen verkoudheden door gebruik van klassieke airco 

• Geen afhankelijkheid van stijgende energieprijzen 

• Geen nieuwe investering om uw gasketel te vervangen na 15 jaar 

• Gratis koeling van alle vloeroppervlaktes in de zomer 

• Weinig CO2 uitstoot 

 


