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De Groene Paal is een gewone funderings-
paal die primair in draagkracht voorziet. De

draagkracht verminderd hierdoor met 1,5 tot 2% 
en daardoor blijft De Groene Paal in de meeste 
gevallen ruim binnen de veiligheidsmarge van de
berekening van de constructeur. Secundair is 
de funderingspaal de warmtewisselaar die energie
uit de bodem onttrekt. Hierdoor krijgt de funde-
ringspaal dus een dubbele functie! 

Het systeem werkt als volgt: In de funderingspaal
wordt een gesloten leidingsysteem aangebracht
waar een warmtepomp op wordt aangesloten. Een
warmtepomp kan het beste vergeleken worden
met een koelkast. Warmte wordt onttrokken uit
datgene wat in de koelkast zit. Aan de achterkant
wordt deze warmte afgegeven door een zwarte
buizensysteem aan de omgeving. Zie de grond
onder een pand als datgene wat in de koelkast ligt,
bijvoorbeeld een pak melk en de zwarte buizen aan
de achterkant van de koelkast even als de vloer-
verwarming. 

De op de funderingspalen aangesloten warmte-
pomp pompt een water/glycool mengsel van 10
graden door de funderingspaal. Doordat de aarde
op deze diepte een temperatuur heeft van onge-
veer 14 graden wordt het mengsel van 10 graden
door de aarde verwarmt tot 14 graden. De warm-

tepomp, die op elektriciteit werkt onttrekt 4 gra-
den uit het mengsel en zet dit op een zuinige ma-
nier om tot de gewenste temperatuur voor de
verwarming of warm water in het huishouden. De
verhouding van de energie is dat er circa 20% elek-
triciteit nodig is om 80% gratis energie uit de
grond te halen. Daarnaast kan in de zomer zonder
gebruik van de warmtepomp gekoeld worden
waarbij deze verhouding nog gunstiger wordt. De
koude uit de grond hoeft dan namelijk alleen rond-
gepompt te worden en dat kan al met een eenvou-
dige circulatiepomp van 35 watt. Wat daarbij wel
van belang is dat de meet en regeltechniek is uit-
gerust met een zogeheten dauwpuntsregeling,
deze zorgt er namelijk voor dat de ingaande 
temperatuur in de vloerverwarming nooit lager
wordt dan 18 graden. Bij een temperatuur van 
18 graden ontstaat er condensatie op de vloer
waardoor deze vochtig wordt en dat moet ten 
allen tijde voorkomen worden.

Hoe komen we tot het beste 
ontwerp?
Wij volgen de constructeur, immers primair moet
het pand gedragen worden. Dus aan de hand van
het palenplan kijken we welke palen het beste 
uitgerust kunnen worden met ons systeem. Als
palen heel erg dicht op elkaar staan heeft het geen
zin om alle palen met ons buizensysteem uit te 

rusten. Er zal dan namelijk sprake zijn van interfe-
rentie, onderlinge beïnvloeding van de palen. Door
deze beïnvloeding neemt het vermogen tijdelijk
wel toe maar zal de capaciteit niet evenredig 
toenemen.

De palen worden dan onderling met elkaar verbon-
den en geleid naar een punt waar alle slangen van
de transportleidingen samen komen. Hier moet 
natuurlijk ook weer opgelet worden en met de 
constructeur besproken worden waar deze leidin-
gen uit de vloer mogen komen. Belangrijk is dat 
de leidingen zo min mogelijk in het krachtenveld
van de constructie komen. 

Verder is het energetisch van belang dat het 
systeem goed aansluit op de bovengrondse instal-
latie en het energieverbruik nu en in de toekomst
gegarandeerd wordt. Het grote verschil met een
CV ketel op gas is dat de warmtepomp niet onein-
dig lang kan draaien. Als dat wel zou gebeuren
wordt de grond onder het pand te koud en zal 
de warmtepomp na een tijd het huis niet meer 
kunnen verwarmen. Bij het ontwerp van de hele 
installatie werken wij daarom in nauw overleg met
de bovengrondse installateur. Deze installateur
moet gecertificeerd zijn conform de BRL 6000-21.
Het systeem wordt dan volgens duidelijke richt-
lijnen ontworpen en getoetst, het ontwerp, de
bouw en de garantie achteraf zijn op elkaar 
afgestemd en de gebruiker weet precies waar 
die aan toe is en waar hij terecht kan mocht het 
niet naar wens functioneren. 

Een mooi voorbeeld om aan te geven waarom 
het contact tussen ons en de bovengrondse instal-
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lateur zo van belang is het volgende. Mocht het
pand meer energie nodig hebben dan dat de grond
via de palen kan leveren dan is er bijvoorbeeld de
mogelijkheid om middels temperatuur collectoren
op het dak de capaciteit te vergroten door op 
24-uurs basis De Groene Paal te regenereren. De
capaciteit neemt hierdoor flink toe en in veel 
gevallen is er daardoor geen gasaansluiting meer
nodig. Door nauwe samenwerking kunnen we 
daardoor toch een geheel duurzaam systeem
maken. 

Investering
De investering in het systeem is hoger dan bij een
conventionele gas gestookte ketel. Dat is iets waar
wij als nederlanders aan moeten wennen. De kost
gaat in deze ook voor de baat uit. Terugverdientijd,
een veel gebruikt begrip als het gaat over investe-
ren in duurzame energiebronnen varieert. Afhan-
kelijk van de omvang van het pand, het aantal
palen, de lengte van de palen en de onderlinge 
afstand tussen de palen maken dat de terug-
verdientijd verschilt per project. Bij grotere projec-
ten kan de terugverdientijd al in het eerste jaar
zijn. Immers een gasaansluiting en een rookgas-
afvoeren zijn niet meer nodig wat aanzienlijke 
besparingen met zich meebrengt. Wat ook helpt is
de subsidies die van toepassing zijn bij het gebruik
van warmtepompen. Daarnaast is het in Amster-
dam zo dat we op de lijst van het ‘duurzaamheids-
fonds’ staan. Dit houdt in dat de investering in 
De Groene Paal gefinancierd wordt door de 
gemeente. Hierdoor kunnen ook minder draag-
krachtige woningeigenaren gebruik maken van het
systeem. De rente en de aflossing worden dan als
het ware betaald uit de besparing op de energienota.

Alle gangbare type palen zijn geschikt voor ons 
systeem. Ook de schroef-injectie paal die met
grout gevuld is kan worden voorzien met De
Groene Paal. Verder is het zo dat we aan de hand
van de sondering kijken hoe de grond onder het
pand is opgebouwd. Deze gegevens in combinatie
met onze ervaring zorgen voor de juiste informatie
om te bepalen hoeveel vermogen en hoeveel 
capaciteit de bodem heeft. 

Energierekening verlagen
Veel panden hebben we inmiddels voorzien van
een duurzaam fundament en belangrijke partijen
voor het in stand houden van monumenten zoals
bijvoorbeeld Vereniging Hendrick de Keijser uit
Amsterdam zijn terugkerende klanten. Onlangs
hebben we het restaurant De Silveren Spiegel 
aan het Kattengat 4-6 te Amsterdam voorzien 
van ons systeem. Het pand dateert uit 1614 is 
nu voorzien van een fantastische duurzame 
verwarming en koeling die ook afgelopen zomer
met langdurige hitte voor een aangename koeling
heeft gezorgd. 
Al met al een interessante manier dus om de ener-
gierekening drastisch te verlagen, CO2 uitstoot te
verminderen en van de grond onder het pand een
energiebron te maken.

Meer informatie: www.degroenepaal.nl !

De Groene Paal is een gewone funderingspaal die primair in draagkracht 
voorziet. Secundair is de funderingspaal de warmtewisselaar die energie uit 
de bodem onttrekt. Alle gangbare type funderingspalen zijn geschikt voor ons
systeem. Het zorgt op duurzame wijze voor tapwater, verwarming en koeling
middels een de aansluiting op een wamtepomp.

Het ontwerp van de hele installatie is belangrijk om tot een gebalanceerd 
systeem te komen. De investering in het systeem is over het algemeen hoger
dan bij een conventionele gas gestookte ketel. Wel zijn er overheidssubsidies
van kracht. De Groene Paal verlaagt de CO2 uitstoot en de energierekening!
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