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‘VOORMALIG BURGERWEESHUIS KIEST VOOR 
 PREFAB BODEMENERGIESYSTEEM’

Warmte en koude voor het voormalige Burgerweeshuis in Amsterdam wordt na de transformatie grotendeels opgewekt door een WKO-
installatie, aangevuld met enkele cv-ketels. Het bodemenergiesysteem is ontworpen, geprefabriceerd en aangelegd door de zusterbedrijven 
GeoComfort BV, Installect Advies BV en Insted BV, in nauwe samenwerking met warmtepompleverancier CIAT Nederland BV.

Tekst Lieke van Zuilekom   |    Beeld GeoComfort BV en CIAT Nederland BV

“Vanwege de Rijksmonumentale status van het 
voormalige Burgerweeshuis mochten op het dak 
van het gebouw geen installaties worden opge-
steld, waardoor bijvoorbeeld lucht/wateroplos-
singen niet mogelijk waren, vertelt Tim Ruytinx, 
Sales Engineer bij GeoComfort. “Een energetisch 
optimum werd gevonden in een bodemenergiesys-
teem, waarvoor installatieadviseur Hans van Dam 
Projectmanagement & Advies al in een vroeg pro-
jectstadium heeft afgestemd met Installect Ad-

vies BV. Samen hebben zij het installatieontwerp 
gemaakt, waarin duurzaamheid, energiezuinig-
heid, optimaal omgevingsmanagement en respect 
voor de historie centraal stonden.” 

Monobron
Diverse aannemers schreven in op het project, 
dat uiteindelijk werd gegund aan de installatie-
combinatie Klimaatservice Holland (W) en Elek-
troservice Holland (E). Ruytinx: “Klimaatservice 

Holland is een vaste opdrachtgever van ons. 
Samen hebben wij het ontwerp geoptimaliseerd, 
waarna we ook deze opdracht gegund kregen.” 

Gekozen is voor een monobronsysteem, vertelt 
hij, waarbij warmte en koude in één bron wor-
den opgeslagen. “Met deze oplossing spelen wij 
maximaal in op de drukke omgeving rondom het 
voormalige Burgerweeshuis, waarbij interferentie 
met bronnen van derden wordt voorkomen.    ›

BURGERWEESHUIS   AMSTERDAM



HOGE ENERGIEPRESTATIE OP OPTIMAAL BODEMOPPERVLAK

DE NIEUWE DYNACIAT RANGE:  
HOOGSTAANDE VERWARMING EN KOELING
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De warmtepomp betreft een product uit de DYNACIAT-serie van CIAT Nederland BV.

Voor de realisatie van de bron hoefde slechts één bo-
ring verricht te worden, waardoor arbeidstijd en ar-
beidsgangen op de bouw werden geminimaliseerd.”

Beproefd concept
Om een optimale kwaliteit, bedrijfszekerheid en 
energiebesparing te kunnen garanderen, moeten 
bodemenergiesystemen met open bronnen en 
warmtepompen volgens GeoComfort volledig 
gestandaardiseerd geleverd en opgeleverd wor-
den. “Waar maatwerksystemen vaak te maken 
hebben met fouten en kinderziektes, werken wij 
sec met beproefde installaties en meet- en regel-
techniek van gespecialiseerde partnerbedrijven. 
Gezamenlijk hebben wij de afgelopen jaren al 
meer dan vijfhonderd projecten succesvol uitge-
voerd, van advies en ontwerp tot en met (prefab) 
productie, installatie en service en onderhoud. 
In onze werkplaats in Wichmond worden alle 
installatieonderdelen, appendages en meet- en 
regelcomponenten onder de beste omstandighe-
den samengebouwd, waarna de WKO-SKID en in 
veel gevallen DYNACIAT warmtepomp op locatie 
slechts nog geassembleerd hoeven te worden. 
Doordat alle componenten zeer compact worden 
samengebouwd, wordt het ruimtebeslag in de 
technische ruimte bovendien tot een minimum 
beperkt. Zo spelen we maximaal in op de LEGOli-
sering van de bouw.”

Vernieuwde warmtepompserie
In dit project heeft GeoComfort een GeoThermic 
monobron type GT20 gerealiseerd, tot een diepte 
van circa 165 meter. De monobron wordt gecom-
bineerd met een GeoWP135-SKID inclusief bijbe-
horende regeltechniek, die zorgt voor de hydrau-
lische koppeling van de WKO, de warmtepomp 

en het gebouw. De warmtepomp betreft een pro-
duct uit de DYNACIAT-serie van CIAT Nederland 
BV. “Deze warmtepompserie is recent volledig 
vernieuwd”, vertelt Paul ’t Hart, Algemeen Direc-
teur van CIAT Nederland BV. “Waar de reeks tot 
200 KW tot midden vorig jaar slechts tien mo-
dellen telde, zijn dit er nu maar liefst zeventien. 
Hierdoor kunnen we de gevraagde capaciteit van 
een installatie nog dichter benaderen, met een 
zeer energetische installatie als resultaat. Ook 

de nieuwste DYNACIAT types zijn inmiddels door 
GeoComfort in bestelling genomen.”

In dit project is gekozen voor de DYNACIAT 
LGP 400V warmtepomp, die een verwarmings-
vermogen levert van circa 135 kW en een koel-
vermogen van circa 100 kW. Aanvullend op de 
WKO-installatie is een energiedak in het monu-
mentale dak geïntegreerd, die bij onbalans de 
WKO-bron regenereert.     ❚
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