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Het verhaal van Åke en zijn warmtepomp
Maak kennis met … Åke Siikavuopio. Deze kranige 80-jarige woont op een van de
koudste plekken in Zweden: Naimakka, een dorpje op 235 km ten noorden van de
noordpoolcirkel. Daar is hij verantwoordelijk voor het weerstation. Om de gure,
donkere winterperiode wat te verzachten, besloot hij een warmtepomp te
installeren. Met dit toestel kan hij zijn huis verwarmen en krijgt hij op de koudste
winterdagen gezelschap van heel wat nieuwsgierige bezoekers.
Koudste dorp in Zweden
Wonen in een streek waar de temperaturen zelfs in de zomer gemiddeld slechts 11,5 °C
bedragen: de 80-jarige Åke doet dat al zijn hele leven. Hij is geboren en getogen in
Naimakka. Dit kleine Zweedse dorp ligt op 235 km ten noorden van de noordpoolcirkel
en in de winter kan het er tot -40 °C vriezen. Sinds 1981 beheert Åke er het lokale
weerstation, dat hij overnam van zijn ouders. “Hier in Naimakka is het weer zeer
wispelturig”, zegt Åke. “Vandaar dat mijn weerstation voor meteorologen zo interessant
is.”
Grenzeloze vrijheid
Naimakka ademt een en al winterse charme uit: eindeloze sneeuwvlakten en
ongekende rust. De natuur is er nog heer en meester. Wie erheen gaat, hoeft dus niet
raar op te kijken wanneer een rendier af en toe de weg verspert. Åke ervaart er een
grenzeloze vrijheid: “ik ben hier mijn eigen baas. Dat kunnen er niet veel zeggen”.
Donkere, eenzame winters
Zo ver noordelijk is de hype van het toerisme naar Scandinavië nog niet
doorgedrongen. Bijgevolg grenst de rust er soms aan eenzaamheid. Zeker tijdens de
donkere winterdagen. Zes maanden lang dringt het daglicht dan nauwelijks tot
Naimakka door. De temperaturen kunnen er dalen tot -40 °C en de sneeuw ligt constant
tussen de 60 cm en 1 m hoog. Ook voor Åke weegt dat soms zwaar. Zijn trouwe
viervoeter Ole, een rendier, is zijn enige gezelschap. Op het vlak van technologie is hij
gelukkig bij de pinken. Niets helpt beter om de eenzaamheid tegen te gaan. “Internet is
ontzettend belangrijk voor mij”, zegt Åke. “Zo kan ik met mijn zoon skypen, die een heel
eind hier vandaan woont.”
Onrustwekkende klimaatverandering
Natuurlijk kijkt Åke ook tv. “En de berichtgeving over de klimaatveranderingen
verontrust mij”, zegt hij. “Niet voor mezelf, maar voor mijn kleinzoon. Ik ben zelf dan wel
geen wetenschapper, maar heb toch duidelijk gemerkt dat de laatste winters milder
waren dan voorheen en ook de zomers waren regenachtiger, nogal koel.”
Nieuwe warmtepomp
“De natuur is mijn leven. Ik doe niets liever dan vissen, jagen … buiten zijn”, zegt Åke.
“Ik vind dat we er dan ook alles aan moeten doen om de natuur te respecteren.” Zelf
wou Åke alvast zijn steentje bijdragen door zijn verwarming op basis van een
houtkachel en elektriciteit te vervangen door een warmtepomp. Hij liet meteen ook een
koepel over het weerstation plaatsen, een gezellig warm stekje om te lezen op de
allerguurste winterdagen. Extra voordeel: deze hele onderneming én de uitkomst ervan
zouden zijn bezoekerscijfers aanzienlijk boosten!

Bekijk hoe Åke’s warmtepomp in barre omstandigheden geïnstalleerd werd.
Het resultaat: een dolgelukkige Åke, “want nu hoef ik geen hout meer te kappen én krijg
ik heel wat bezoek over de vloer dat in Naimakka, een van de koudste plekken in
Zweden, de warmte komt opzoeken!”
Geslaagde onderneming
Vaillant heeft meer dan 140 jaar ervaring in verwarmingstechnologie en ontwikkelt al 40
jaar warmtepompen. Op elke Vaillant-warmtepomp geniet de eigenaar bovendien een
omniumgarantie van twee jaar en tot tien jaar uitgebreide garantie op de scrollcompressor. Trouwens, als je een warmtepomp van Vaillant in Naimakka kan
installeren, dan lukt het overal! Vaillant. Mijn huis, mijn comfort.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Betty De Boeck (VPR Consult)
03 777 97 17 - betty.deboeck@vprconsult.be
Xavier Lalieu (Vaillant)
02 334 93 00 - xavier.lalieu@vaillant.be

Over Vaillant Group
Vaillant Group is marktleider in Europa en stelt wereldwijd 12.000 mensen tewerk binnen de sector van
de verwarmingstechnologieën. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Remscheid, Duitsland. De
groep, die in 2016 een omzet van 2,403 miljard euro boekte, besteedt heel wat aandacht aan
onderzoek en ontwikkeling om steeds zo goed mogelijk aan de behoeften van de klant te kunnen
beantwoorden. De afdeling O&O telt 780 medewerkers en is daarmee niet alleen een van de grootste,
maar zeker ook een van de meest creatieve binnen de sector. Vaillant Group is eigenaar van meer dan
2.000 octrooien en dient er jaarlijks bijna 50 nieuwe in.
Over Vaillant Group België
Het Belgische filiaal van Vaillant Group dat actief is binnen het domein van de
verwarmingstechnologieën is gevestigd te Drogenbos en stelt 450 personen te werk. Met een omzet
van 148 miljoen euro in 2016 mocht de onderneming zich ook in België marktleider noemen.
Green iQ-label
Green iQ is het eerste label dat de Vaillant-producten onderscheidt die efficiëntie, duurzaamheid en
connectiviteit optimaal weten te combineren. Dergelijke toestellen vergen een vernuftig ontwerp van een
uitzonderlijke kwaliteit en met een milieuvriendelijke en toekomstbestendige insteek.

