
Introductie van het 

WKO-systeem in De Frederik

Jan Louis Spoormaker

Buurtvereniging Backershagen 

25-10-2021



• De Frederik gebruikt een Warmte Koude Opslag (WKO) systeem met gasgestookte warmtepomp

• Mogelijkheid tot verwarming en koeling in de appartementen (vloerverwarming)

• Geschatte besparing ligt tussen de 40% en 70%, met overeenkomstige CO2 reductie
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2.  De werking van een WKO-systeem

▪ De werking van het systeem is gebaseerd op een 
warmte- en koude-bel in het grondwater.

▪ Koeling van het gebouw in de zomer levert warmte die 
wordt opgeslagen in een watervoerende laag.

▪ Dit opgewarmde grondwater wordt in de winter 
gebruikt voor verwarming van het gebouw. 



3.  De werking van een warmtepomp

WARMTEPOMP

De warmtepomp is een mooi, maar complex systeem waarmee de efficiency 
van het klimaatsysteem van De Frederik aanzienlijk kan worden verbeterd.
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3.  De werking van een warmtepomp

WARMTEPOMP bevat KOUDEMIDDEL
(kookt op -45°C  bij 1 Bar)

Compressie naar 30 bar verhoogt de 
temperatuur van het gas naar 50°C. 

Warmteoverdracht aan vloerverwarming.

Bij een druk van 8 Bar loopt het kook-
punt op tot 5°C. Het grondwater (12°C) 
zorgt dat het koudemiddel verdampt.



4.  Vloerverwarming in de appartementen
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DRIEWEG KLEP
(koppelt het centrale warmwater of koel-
water systeem aan de vloerverwarming)

VERDEELBOX
(regelt juiste hoeveelheid 

watertoevoer per woonruimte)

VLOERVERWARMING
(in iedere ruimte: vloerverwarming 

met eigen thermostaatregeling)

• In elke woonruimte van een appartement is een thermostaat aanwezig 

voor het instellen van de gewenste kamertemperatuur.

• Afhankelijk van de temperatuurinstelling wordt het centrale warmwater-

of koelwater systeem aan de vloerverwarming gekoppeld.

• Een verdeelbox regelt de hoeveelheid circulatiewater in de woonruimte, 

waardoor de ingestelde temperatuur kan worden gehandhaafd.

• Er is geen dag- en nacht-stand aanwezig (niet zinvol).
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WARMTEPOMP SYSTEEM (gasgestookt)

Warmtepomp
• Geluiddempende kast rondom
• Compressor = Volkswagen motor
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WARM TAPWATER systeem (gasgestookt)
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GASBOILERS met WARMTEWISSELAAR
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Dank voor uw aandacht!


