
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het CHEAP-GSHPs-project heeft financiering ontvangen van 
het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van 
de Europese Unie onder subsidieovereenkomst Nr. 657982 

 

 TRAININGSHANDLEIDING 
Nederlandstalige versie 2019 

CHEAP  AND E F F I C I E N T  
A P P L IC A T IO N OF R E L I A B LE  
GR O UND S O UR CE  HEAT 
E X C H A N G E R S  AND PUMPS  

Acroniem    Cheap-GSHPs 

Website     www.cheap-gshp.eu 

Onderwerp   LCE-03-2014 

Type actie   IA 

Deelprogramma H2020-LCE-2014-2 

Begindatum  01/06/2015 

Einddatum   31/05/2019 

Projectduur   48 maanden 

Coördinator  CNR – ISAC 

Contactpersoon Adriana Bernardi 
(a.bernardi@isac.cnr.it) 

 BEWERKT DOOR:  
Adriana Bernardi (CNR-ISAC) 
Doina Cucueteanu (RGS) 
Giorgia Dalla Santa (UNIPD-DG) 

mailto:a.bernardi@isac.cnr.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 
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Exchangers and Pumps (Goedkope en efficiënte toepassing van 
betrouwbare bodemwarmtewisselaars en bodemwarmtepompen) 

CFD Computational Fluid Dynamic  

CFM Geleidende vloeibare materialen 

CGHE Coaxiale aardwarmtewisselaar 

CL Closed Loop ground heat exchanger (Gesloten grondwarmtewisselaar 

DD Yearly Degree Day (Jaargraad dag) 

DHW Warm water voor huishoudelijk gebruik 

EIA Environmental Impact Assessment (Milieueffectrapportage) 

EIS Environmental Impact Statement (Milieu-impactverklaring) 

EN European Standard (Europese norm) 

EPBD Energy Performance in Buildings Directive (Energieprestaties in 
gebouwenrichtlijn) 

ESDAC European Soil Data Centre (Europees bodemdatacenter) 

FCS Finite Cylindrical Source (begrensde cilindrische bron) 

FDM Finite Difference Method (eindige verschillenmethode) 

FEM Finite Element Method (Eindige elementenmethode) 

GSHE Ground Source Heat Exchanger (Bodemwarmtewisselaar) 

GSHP Ground Source Heat Pump (Bodemwarmtepomp) 

GRT Ground Response Test (Bodemresponstest) 

GW Grondwater 

H&C Verwarming en koeling 

HDD Verwarmingsgraaddagen 

HYPRES Database of Hydraulic Properties of European Soils (database van  
hydraulische eigenschappen van Europese bodems) 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe (Infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie in de Gemeenschap)  

ISO International Organization for Standardization  (Internationale 
Organisatie voor Standaardisatie 

OL Open circuit  bodemwarmtewisselaar 

PAR-MAT-DOM Dominant Parent Material (dominant moedermateriaal) 

QAPI Quality Assurance Performance Improvement 
(prestatieverbeteringen in het kader van kwaliteitszorg) 

RES Hernieuwbare energiesystemen 

S/V Oppervlakte / volume verhouding 

SGDBE Soil Geographical Database (Europese geografische bodemdatabase) 
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SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (sterke punten, 
zwakke punten, kansen en dreigingen) 

TED Totale energievraag 

TRT Thermal Response Test (thermische responstest) 

USDA United States Department of Agriculture (Amerikaans Ministerie van 
Landbouw) 

WFD Kaderrichtlijn Water 
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SYMBOLEN 

SYMBOOL BETEKENIS 
ag Thermische diffusiecoëfficiënt van de bodem 

AT jaarlijkse schommeling van  buitentemperatuur  

m ̇ massastroomsnelheid 

cp warmtecapaciteit 

K, λ thermische geleidbaarheid 

M massa 

Q vermogen 

V volume 

q’ vermogen per lengte-eenheid 

T, t temperatuur 

𝛂 thermische diffusiecoeficient 

𝛒 dichtheid 

H, h, L lengte 

t tijd 

p druk 

COP Coefficient of performance (Prestatiecoëfficiënt) 

EER Energy efficiency ratio (Energie-efficiëntie index) 
 

NB - De meeste symbolen die in de trainingshandleiding worden gebruikt, krijgen een 

expliciete betekenis in de inhoud van het document, onmiddellijk na het gebruik van de 

respectieve teksten of formules. 
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INLEIDING 

Deze handleiding beschrijft de innovaties en realizaties uit een uitgebreide aktivitiet van 

onderzoek en ontwikkeling in het project Cheap-GSHPs. De handleiding rapporteert ook the 

belangsijkste resultaten en getrokken lessen. Het is een waardevolle bron van informatie 

bedoeld als steun voor de opleidingssessies en ter versterking van de capaciteieten van de 

professionelen in de toepassing van geothermische installaties voor verwarming en koeling 

van gebouwen. 

“Cheap-GSHPs” staat voor  GOEDKOPE EN EFFICIËNTE TOEPASSING VAN BETROUWBARE 

BODEMWARMTEWISSELAARS EN BODEMWARMTEPOMPEN. Dit onderzoeksproject is 

gefinancierd door het H2020 programma van de Europese Commissie. Het project is gestart 

op 1 Juni 2015 en eindigt op 31 Mei 2019. 

Ondiepe geothermische energie is een stabiele, betrouwbare herniewbare energiebron die 

altijd en overal beschikbaar is. Het potentieel van de ondiepe geothermie en de synergien 

met andere herniewbare energiebronnen is heel groot maar wordt in onvoldoende mate 

toegepast. 

De barrieres voor de toepassing van de ondiepe geothermie voor verwarming en koeling van 

gebouwen zijn vandaag de hoge initiele investeringen, het beperkte bewustzijn van het 

bestaan van deze technologie en de veranderende regulering in de Europese landen. Het 

onderzoek in Cheap GSHPs is gericht op deze barrieres vanuit verscheidene invalshoeken 

teneinde nieuwe wegen te openen om ondiepe geothermie toe te passen. 

Deze technische handleiding, opgesteld door het Cheap-GSHPs consortium, rapporteert de 

resultaten van dit uitgebreid onderzoek en de innovatieaktivitieten. De handleiding 

ondersteunt ook de Nationale opleidings- en informatieverspreidingssessies die gepland zijn 

in de laatste zes maanden van het project. 

De handleiding, als een referentiedokument, is bedoeld om het bewustzijn en de aanvaarding 

van de ondiepe geothermie te verhogen van alle betrokkenen en de eidgebruikers. Deze 

betrokkenen, leken en experten, zijn: 

 Specialisten aktief in de industrie van geothermie en de warmtepompen (HVAC 
ingenieurs, instalateurs, boorders, ontwerpers, architecten,..); kleine en middelgrote 
ondernemingen en leveranciers van energiediensten in de bouwindustrie; 

 Beleidsorganisaties op lokaal, regionaal en nationaal niveau (stedelijke planners, 
energie managers van publieke autoriteieten verantwoordelijk voor beslissingen op 
het vlak van energie); Standaardizatie organisaties; 

 Wetenschappelijke gemeenschap en Opleidingsinstituten (universiteiten, 
hogescholen, enz..); publieke organisaties, kameres van koophandel en industrie, 
ontwikkelingsagentschappen, energie agentschappen, milieu expert centers, 
professionele associaties, journalisten en media; algemeen publiek. 



Cheap-GSHPs trainingshandleiding 
 

 

23 Bewerkt in 2019 

De uiteindelijke verwachting van de handleiding is de versterking van de kapaciteieten van de 

professionelen in het ontwerpen en het toepassen van ondiepe geothermie in gebouwen, 

historische gebouwen in het bijzonder. 

Het basisidee achter Cheap-GSHPs is het reduceren met 20-30 %, van de totale 

eigendomskosten bestaande uit de investeringen en de werkingskosten,  het verhogen van 

de veiligheid van ondiepe geothermische systemen en het verhogen van het bewustzijn 

betreffende deze technologie doorheen Europa. Het valt te noteren dat innovatieve 

oplossingen in het bijzonder nodig zijn in het renoveren van bestaande en historische 

gebouwen. 

Om de verschillende ontwikkelingen en innovaties, beschreven in de acht hoofdstukken van 

deze handleiding, te begrijpen is het noodzakelijk de logica en de structuur vanhet onderzoek 

in dit project te kennen. De hoofdstukken in deze handleiding volgen deze logica zoals 

hieronder beschreven. 

Het ontwerpen van ondiepe geothermische installaties vereist kennis en ervaring in 

verschillende disciplines van de waardeketen met name in (hydro)geologie, boren, 

bouwfysika, warmtewisselaars ontwerp, warmtepompen. Om de drempel van acceptatie te 

verlagen, het bewustzijn te verhogen en de studiekosten te verlagen werden 

gegevensbasissen en ontwerpmiddelen ontwikkeld en gebundeld in een software suite. Het 

eerste hoofdstuk omvat de beschrijving van de geologische kaarten, de climatologische 

gegevensbasis en de hulpmiddelen ter berekening van de energievereisten van het gebouw. 

De bodemwarmtewisselaars vertegenwoordigen de belangrijkste kost van een ondiepe 

geothermische installatie. Cheap-GSHPs heeft deze kosten aangepakt met het verbeteren van 

de boormethodes, boormachines, boorhulpmiddelen en het ontwerp van de 

warmtewisselaars teneinde het rendement van de warmteuitwissling te verbeteren en de 

instalatietijden en kosten te reduceren. Het onderzoeken en de ontwikkelingen werden 

gericht op respektievelijk de zeer ondiepe geothermie en de coaxiale 

bodemwarmtewisselaars (CBWW). Het tweede en derde hoofdstuk beschrijven de 

ontwikkelingen van de boormachine, de ontwerpen van de warmtewisselaars, de resultaten 

van de testen ten velde en de installatiekosten voor helicoidale en coaxiale 

bodemwarmtewisselaars. 

De bestaande ontwerpmiddelen tot dimensionereing van het ondiepe geothermische veld 

werden aangepast in hoofdstuk vier teneinde de innovaties op te nemen van de 

warmtewisselaars ontwikkeld in Cheap-GSHPs. 

De warmtepompen, een integraal deel van de ondiepe geothrmische installaties, dienen op 

de juiste manier gekozen te worden. Met dit doel werd een selktiehulpmiddel gebouwd en 

beschreven in hoofdstuk vier om de korrekte selektie van de warmtepomp te ondersteunen. 

In datzelfde hoofdstuk wordt tevens de ontwikkeleing en de verbeterde prestaties van de 

warmtepomp voor hoge temperaturen beschreven. Zulke warmtepomp maakt het vermijden 

van de dure vervanging van hoge temperatuur verwarmingselementen (bvb radiatoren) 

mogelijk in renovaties en in historische gebouwen. Uiteindelijk beschrijfr het vierde hoofdstuk 
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ook schematische aanwijzingen en kosten betreffende de integratie van ondiepe geothermie 

met andere hernieuwbare energiebronnen zoals thermische zonnepanelen, photovoltaische 

panelen en wind turbines. 

Al deze hierboven vermelde hulpmiddelen en gegevensbasissen voeden vervolgens in een 

gebruiksvriendelijk beslissingsondersteunend systeem. Dit systeem maakt 

haalbaarheidsstudies met een economische evaluatie van verschillende ondiepe 

geothermische opstellingen in funktie van de prioriteiten opgesteld door de gebruiker. Dit 

leidt vervolgens tot de selektie en ontwerp van de ondiepe geothermische systemen. 

Hoofdstuk vijf beschrijft de architektuur van het beslissingsondersteunend systeem en de 

koppeling met de verschillende hulpmiddelen, de gebruiksvriendelijke interface en de 

gebruiksinstrukties. Gebruikers zonder expertise zoals eindgebruikers kunnen het systeem 

aanwenden voor haalbaarheidsstudies terwijl experten de hulpmiddelen kunnen gebruiken 

vor het ontwerpen van de installatie, hiebij de studiekosten reducerende. 

De innovaties werden vervolgens gedemonstreerd in zes lokaties en de ontwerp hulpmiddlen 

werden toegespast op tien virtuele demonstraties. De lessen getrokken uit de ervaringen ten 

velde en de prestaties ten velde van de verschillende ontwikkelingen worden beschreven in 

hoofdstuk zes.  De gerapporteerde resultaten en de terugkoppeling van de demonstraties 

duiden aan welke innovaties klaar zijn voor de markt en aan welke ontwikkelingen nog dient 

gewerkt te worden. Bovendien brengen deze demonstraties vertrouwen in de technologie 

met zich mede en verhogen ze het bewstzijn met reele voorbeelden in historische gebouwen. 

Hoofdstuk zeven adresseerd het impact op het milieu, beoordeelt het risiko, evalueert de 

standaarden ende reglementering in de verschillende regio’s en landen. Een verzameling van 

aanbevelingen vergemakkelijkt niet alleen het toepassen van de warmtewisselaarrs, 

boormethodes en warmtepomp technologien in de demonstratielocaties maar ook hun 

transfer in andere delen van Europa. Bovendien demonstreert een levenscyclusanalyse van 

de demonstraties de lagere milieu impact van de Cheap-GSHPs technologien. 

Mogelijke exploiatieplannen worden in hoofdstuk acht beschreven om kleine en middelgrote 

ondernemingen en industriele project partners te helpen in de ontwikkelingvan nieuwe 

strategien in hun respectievelijke ondernemingen gericht op marktsegmenten waar deze 

innovaties een kompetitief voordeel bieden.  
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1.1. INLEIDING 

Alle relevante aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van 

een nieuw bodemwarmtepompsysteem zijn in aanmerking genomen, teneinde gebruikers 

van het beslissingsondersteunend systeem te assisteren en uit te leggen hoe de verkregen 

data zijn verzameld en geanalyseerd. Een beslissingsondersteunend systeem (ook wel 

Decision Support System of DSS) is een computergestuurd informatiesysteem dat modellen 

en data combineert in een poging om de besluitvorming te ondersteunen, door 

belanghebbenden op alle niveaus een reeks scenario's te verschaffen. Voor het DSS zijn 

hardware- en softwarecomponenten benodigd plus een reeks data. Het Cheap-GSHPs-project 

heeft een DSS-tool ontwikkeld gericht op het versnellen van het besluitvormingsproces van 

ontwerpers en gebouweigenaren en om het marktaandeel van de Cheap-GSHPs 

technologieën te vergroten. 

De database presenteert representatieve waarden die gemakkelijk te begrijpen zijn voor 

zowel deskundige als ondeskundige gebruikers. 

1) Wanneer een nieuwe bodemwarmtewisselaar wordt gepland, moeten de 

thermische eigenschappen van de bodem worden ingevoerd om het geschiktste 

bodemwarmtewisselsysteem te selecteren.  Deze en de lokale 

klimaatomstandigheden en belastingvereisten van het gebouw moeten in 

overweging worden genomen [1]–[3]. Bovendien hebben de thermische 

eigenschappen van de bodem een sterke invloed op de warmteoverdracht tussen 

het bodemwarmtewisselsysteem en het omringende materiaal. In paragraaf 1.2 

worden de geologische databases beschreven die gecreëerd zijn als onderdeel van 

het Cheap-GSHPs-project en die de meest voorkomende bodemsoorten in Europa 

en hun thermische eigenschappen classificeren. 

2) De grootte van het veld van de bodemwarmtewisselaar speelt een belangrijke rol 

bij het ontwerp van een bodemwarmtepompsysteem. De totale lengte van de 

bodemwarmtewisselaars en de ligging van het veld zijn van invloed op de 

energieprestatie van de warmtepomp en kunnen de investeringskosten aanzienlijk 

beïnvloeden. Diverse variabelen kunnen de werking van de 

bodemwarmtewisselaars beïnvloeden. Enkele hiervan zijn de thermische 

eigenschappen van de bodem, het watergehalte, geometrie van de 

bodemwarmtepomp, de thermische geleidbaarheidseigenschappen van de 

boorgaten en tot slot de ongestoorde bodemtemperatuur. Daarom kunnen er 

wanneer het veld van een bodemwarmtewisselaar en de totale prestaties van het 

bodemwarmtepompsysteem vooraf worden ontworpen en berekend verschillen 

ontstaan tussen de verwachte resultaten en de daadwerkelijke resultaten. Om 

deze onzekerheden te beperken kan een thermische responstest worden 

uitgevoerd om de thermische eigenschappen van de bodem en de warmte-

uitwisselingscapaciteit tussen de warmtewisselaar en de bodem te verkrijgen. In 

paragraaf 1.3 wordt beschreven hoe de test moet worden uitgevoerd en hoe de 

verkregen data dienen te worden geanalyseerd. 
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3) De boorbaarheid van de geologische klassen is een van de aspecten die vooral de 

kosten van de installaties van nieuwe bodemwarmtepompsystemen beïnvloeden. 

Daarom is ook de boorbaarheid van de bodems die gedefinieerd zijn in de 

Europese geologische databases onderzocht. Het resultaat van deze samenvatting 

is de beste boortechniek voor elke bodemklasse, zoals gepresenteerd in paragraaf 

1.4.  

4) Tot slot wordt in paragraaf 1.5 de klimaatdatabase beschreven die in het Cheap-

GSHPs-project is gecreëerd en die in de tool moet worden geïntegreerd voor de 

dimensionering van de bodemwarmtepompen in het beslissingsondersteunend 

systeem. 

1.2. DE CHEAP-GSHPS GEOLOGISCHE DATABASES 

1.2.1. Inleiding 

Thermogeologische factoren worden onderzocht in wetenschappelijke literatuur en vinden 

hun afspiegeling in ontwerp en regelgeving. In het huidige project verstaan we onder 

thermische eigenschappen van de bodem die eigenschappen die exclusief betrekking hebben 

op warmtetransport en die geen significante invloed hebben op de grondwaterstroming, bijv. 

thermische eigenschappen van bodemdeeltjes, thermische diffusie en soortelijke warmte [4]. 

Derhalve is een thermogeologische database nodig waarin deze thermische parameters zijn 

opgeslagen, zodat de juiste waarden worden gebruikt bij het plannen van een nieuw 

bodemwarmtewisselsysteem.  

Momenteel zijn er veel thermogeologische databases beschikbaar, en de meeste van deze 

ondersteunen het Cheap-GSHPs EU-project gedeeltelijk [1,5-6].  

Deze activiteit is gericht op verbetering van de beschikbare bibliografische gegevens en op 

het beschikbaar stellen van een geschikter databasesysteem voor het DSS en de software 

tool. Daarnaast ondersteunen de Cheap-GSHPs databases het volgens goede praktijken 

plannen van de nieuwe bodemwarmtewisselaar binnen het Cheap-GSHPs-project. 

Een thermogeologische database moet alle potentiële invoervereisten voor zowel 

beginnende als gevorderde gebruikers ondersteunen. Bovendien moet de thermogeologische 

database de gebruiker ondersteunen en uitleggen hoe de technologieën van Cheap-GSHPs 

moeten worden toegepast en de gebruiker helpen de bekende wereldwijde 

referentienormen voor thermische eigenschappen van bodemmateriaal toe te passen. 

Zoals Figuur 1.2-1 aanduidt, filtert het DSS van het Cheap-GSHPs-project de thermische 

bodemgegevens uit de geologische database. 
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Figuur 1.2-1 Niveaustructuur van databases die wordt gebruikt in het Cheap-GSHPs-project 

Allereerst moet de gebruiker de locatie definiëren waar de bodemwarmtewisselaar wordt 

geïnstalleerd. Op dit punt zijn er twee mogelijkheden, gebaseerd op de vraag of de 

geologische stratigrafie goed gedefinieerd is of niet. 

Wanneer er geen geologische data voorhanden zijn, moet de gebruiker de database van 

niveau 1 gebruiken die qua informatie beperkt is en een Europese dekking heeft (database 

niveau 1). Als de gebruiker daarentegen de opvolging van geologische lagen op lokale schaal 

kent, wordt de database van niveau 2 gebruikt (fig. 1.2-1). 

1.2.2. Database niveau 1: FAU_PAR-MAT-CON thermische database. 

Wanneer de geologische omstandigheden onbekend zijn (Figuur 1.2-2), ontlenen het DSS en 

de software tool de thermische bodemparameters aan de locatie die wordt geselecteerd op 

de Europese overzichtskaart.  

De resulterende kaart wordt afgeleid van de gegeneraliseerde geologische context (en het 

bijbehorende thermische gedrag) wat betreft de geologische variabiliteit van de 

bodemomstandigheden in de Cheap-GSHPs partnerlanden.  
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Figuur 1.2-2 Definitieve dataset FAU_PAR-MAT-CON, volgens data verkregenvan ESDAC [7-9] 

Een database van het European Soil Data Centre (ESDAC) werd uitgekozen om hieraan 

INSPIRE-conforme (Infrastructure for Spatial Information in Europe) data over 

bodemeigenschappen toe te voegen. Een Soil Geographical Database (SGDBE) gebaseerd op 

Dominant Parent Material (PAR-MAT-DOM) werd geselecteerd als meest praktische dataset 

voor opname van relevante bodemdata met betrekking tot geothermische eigenschappen. 

PAR-MAT-DOM is onderverdeeld in 212 subeenheden (PARMADO) die geologische en 

pedologische informatie bevatten. 

Aan het einde van het analyseproces van beschikbare datasets werden de geologische 

materialen geclassificeerd op basis van de volgende shortlist [9]: 

 Geen informatie; 

 Stollingsgesteente en metamorf gesteente; 

 Geconsolideerd sedimentair gesteente; 

 Ongeconsolideerd materiaal (ongedefinieerd); 

 Zand (ongeconsolideerd); 

 Klei (ongeconsolideerd); 

 Grind (ongeconsolideerd); 

 Organisch materiaal. 
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Figuur 1.2-2 toont de geografische spreiding van deze geologische materialen in de Europese 

landen. De materialen zijn door uitwerking van de data in de PARMADO SGDBE gegroepeerd 

in 8 klassen. De thermische eigenschappen van elk materiaal zijn gedefinieerd [9]. 

1.2.3. Database niveau 2: Cheap-GSHPs thermische database 

Indien de lokale stratigrafie bekend is, kan de ontwerper van het 

bodemwarmtewisselsysteem de database van niveau 2 gebruiken, waarin de thermische 

eigenschappen accurater zijn gedefinieerd door middel van directe metingen en door 

vergelijking met data uit de literatuur voor elke type sediment. 

1.2.3.1. Definities en nomenclatuur van bodemmaterialen 

Stollingsgesteente en metamorf gesteente, geconsolideerd gesteente en ongeconsolideerd 

materiaal 

Het bodemmateriaal bestaat uit geologische gesteenten en ongeconsolideerde sedimenten. 

Om de nomenclatuur te verhelderen, zijn de volgende  definities noodzakelijk: 

Groep 1: vaste gesteenten 

Stollingsgesteente bestaat uit afgekoeld (of opnieuw afgekoeld) gesmolten magma. Deze 

vloeistoffen kunnen ofwel snel afkoelen, resulterend in de vorming van vulkanisch gesteente, 

of langzaam - afhankelijk van de geologische tijdschaal - in omstandigheden met hoge druk 

en hoge temperaturen, resulterend in intrusief stollingsgesteente. Wanneer gesteente 

(zogenaamd "protoliet") zich bij hoge temperaturen en druk (boven 150°C en 1,5  kbar), maar 

onder het smeltpunt op de bovenste aardlaag beweegt, wordt de protoliet omgezet in 

"metamorf gesteente". Tektonische bewegingen en erosie kunnen deze gesteenten 

terugbrengen naar een geringe diepte of naar het oppervlak. 

"Geconsolideerd sedimentair gesteente" is in wezen vast gesteente verkregen uit materialen 

die zijn gemetamorfoseerd of gecementeerd. Geconsolideerde sedimenten zijn sedimentaire 

gesteenten, waaronder conglomeraat, zandsteen, siltsteen, schalie, kalksteen en steenkool. 

De referentienamen voor vaste gesteenten komen uit de Europese PAR-MAT-DOM database  

Groep 2: los materiaal 

Ongeconsolideerde sedimenten zijn losse materialen, variërend van klei tot zand en grind. 

De ongeconsolideerde sedimenten worden geïdentificeerd aan de hand van 

granulometrische klassen, gebaseerd op de voornaamste afmeting van de vaste korrels (of 

klasten) en op de materiaalgradatie (arm of rijk). Daarnaast wordt rekening gehouden met de 

aanwezigheid van water [11]. Tijdens de tests werd de definitie van de categorie gebaseerd 

op een deskundige evaluatie van het percentage zand, slib en klei in het materiaal bepaald 

door een beschrijving van het uiterlijk gecombineerd met het hanteren van het sediment in 

zijn watergehaltetoestand in situ, volgens de methoden die ter plaatse gevolgd worden door 

de uitvoerders tijdens de booractiviteiten. Daarnaast wordt in de handleiding de thermische 

geleidbaarheid gedefinieerd van elke sedimentklasse in zowel droge als verzadigde toestand, 

om onderscheid te maken tussen het thermische gedrag boven en onder de 
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grondwaterspiegel. De geïdentificeerde klassen zijn opgenomen in het gele gedeelte van de 

tabel (Tabel 1.2-1).  

Organisch materiaal: deze categorie omvat ieder materiaal (exclusief gesteente) met een 

organische stofgehalte van meer dan 5% van het gewicht van het materiaal. Daarom zijn 

gevoelige klei en slib ook hier opgenomen, evenals turf. 

De resulterende lijst materialen die is opgenomen in de database van niveau 2 is te zien in 

Tabel 1.2-1. De materialen zijn gegroepeerd in vijf kleinere groepen, op basis van hun 

oorsprong: 

 geconsolideerde-klastische-sedimentaire gesteenten; 

 stollingsgesteenten; 

 metamorfe gesteenten; 

 ongeconsolideerde materialen; 

 organische materialen. 

Tabel 1.2-1 referentielijst van materialen in de database van niveau 2 

geconsolideerde-
klastische-

sedimentaire 
gesteenten 

stollings-
gesteenten 

metamorfe 
gesteenten 

ongeconsolideerde 
materialen 

organische 
materialen 

conglomeraat graniet kwartsietschist grind/droog 
 

turf 

zandsteen dioriet glimmerschist grind en zand/nat  

kwartsietzandsteen syeniet gneis zand/droog  

kleisteen/ 
moddersteen 

gabbro fylliet zand/nat  

kalksteen ryoliet amfiboliet slibachtig zand 
(zandachtige slib)/nat 

 

dolomiet daciet serpentiniet slib/droog  

mergel andesiet marmer slib-kleiachtige slib/nat  

gipssteen trachiet  klei/droog  

anhydriet basalt  plastische klei/nat  

 tufsteen    
 

1.2.3.2. Bibliografische data en vergelijking met laboratoriumdata 

De gemiddelde thermische parameters zijn vergeleken en  gedefinieerd op basis van een 

analyse van waarden die gevonden zijn in de gepubliceerde literatuur van verschillende 

auteurs [11-20]. Een samenvatting van deze analyse voor gesteenten is te vinden in Figuur 

1.2-3  
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Figuur 1.2-3 Vergelijking van thermische eigenschappen tussen gepubliceerde 
literatuurwaarden en de resultaten van het CHEAP-GSHP-project 

Een boxplot is gebruikt om de datavariabiliteit aan te duiden. De bibliografische data zijn 

groen weergegeven en de waarden van Cheap-GSHPs rood. De eerste en derde 

datakwartielen worden weergegeven door de rechte lijn. De meeste data vallen in de 

gekleurde box, waarbij de horizontale lijn de mediaanwaarde aanduidt. Om de invloed van 

afwijkende waarden op de gemiddelde eindwaarde te verminderen, wordt de 

mediaanwaarde geprefereerd boven de gemiddelde waarde. 

1.2.3.3. Thermo-Geologische databases 

Tabel 1.2-1 stelt waarden van de thermische en fysische eigenschappen van de voornaamste 

gesteentelithologieen voor in the Thermo-Geologische database die ontwikkeld werd in het 

Cheap-GSHPs project. Meer dan 200 metingen werden uitgevoerd op stalen als deel van het 

project zowel in natte of droge omstandigheden [11, 19] . De metingen werden gecombineerd 

met gegevens geraporteerd in de literatuur. Elke meting is verkregen als het gemiddelde van 

meerdere tests van hetzelfde monster. De metingen werden uitgevoerd in de laboratoria van 

FAU en UNIPD. In de klase van lithologieen waar geen stalen beschikbaar waren zijn waarden 

ingevoerd die uit de literatuur werden afgeleid. 

De waarden zijn samengesteld uit gegevens verkregen uit literatuur en uit directe metingen 

op stalen 
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Tabel 1.2-2 Database met metingen van thermische eigenschappen van gesteente van  de 
Cheap-GSHPs stalen 

Materiaal Dichtheid Thermische geleidbaarheid 
Warmte-

opslagvermogen 

 AANBEV. MIN. MAX. AANBEV. AANBEV. 

ρ λ λ λ cw 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Conglomeraat 2.2-2.7 1.50 5.10 1.94 1.8-2.6 

Zandsteen 2.2-2.7 0.72 6.50 2.60 1.8-2.6 

Klei-moddersteen 2.4-2.7 0.59 3.48 2.13 1.8-2.4 

Kalksteen 2.4-2.8 0.60 5.01 2.50 1.8-2.4 

Dolomiet 2.4-2.8 0.61 5.73 3.58 2.0-2.4 

Mergel 2.3-2.6 1.78 2.90 2.04 2.2-2.3 

Gipssteen 2.2-2.4 1.15 2.80 1.60 2.0 

Anhydriet 2.8-3.0 1.50 7.70 4.77 2.0 

Stollingsgesteente  0.44 5.86   

Graniet 2.4-3.0 1.49 4.45 2.74 1.8-3.0 

Dioriet 2.6-3.0 1.38 4.14 2.40 1.8-2.9 

Syeniet 2.5-3.0 1.35 5.20 2.51 2.4 

Gabbro 2.8-3.1 1.52 5.86 2.41 2.6 

Ryoliet 2.1-2.6 1.77 3.98 2.96 1.95-2.1 

Daciet 2.9-3.0 2.00 3.91 2.60 2.9 

Andesiet 2.6-3.2 0.64 4.86 1.43 1.38-3 

Trachiet 2.3-2.6 1.86 3.40 2.48 1.9-2.1 

Basalt 2.1-3.2 0.44 5.33 1.82 1.9-2.6 

Tufsteen  1.10 2.59 1.10  

Metamorf 
gesteente 

 0.65 8.15   

Kwartsietschist 2.5-2.7 1.89 8.15 5.18 2.1 

Glimmerschist 2.4-2.8 0.65 5.43 2.53 2.1-2.4 

Gneis 2.4-3.0 0.84 4.86 2.95 1.8-2.4 

Fylaat 2.76-2.82 1.45 3.33 2.45 1.4-1.95 

Amfiboliet 2.6-2.9 1.35 3.90 2.90 2.0-2.3 

Serpentiniet 2.6-2.8 2.01 4.76 2.52 2.1-2.2 

Marmer 2.5-2.8 0.98 5.98 2.50 2.0 
 

Er is een database van de thermische en fysische eigenschappen van de belangrijkste 

gesteentelithologieën (Tabel 1.2-2) ontwikkeld, gebaseerd op het resultaat van 

laboratoriumanalyses die zijn uitgevoerd in de laboratoria van zowel de FAU als de UNIPD. Er 

is een soortgelijke database voor ongeconsolideerde sedimenten ontwikkeld [10, 11] (Tabel 

1.2-3).  

De waarden zijn samengesteld uit gegevens verkregen uit literatuur en uit directe metingen 

op stalen 
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Tabel 1.2-3 De Cheap-GSHPs database van thermische eigenschappen van 
ongeconsolideerde sedimenten. 

Materiaal Dichtheid Thermische geleidbaarheid 
Warmte-

opslagvermogen 

 

AANBEV. MIN. MAX. AANBEV. AANBEV. 

Ρ* λ λ λ cw 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Schoon grind, 
droog 

1.8-2.2 0.14 0.9 0.4 1.3-1.6 

Heterometrisch 
grind met zand, 
nat 

2.0-2.2 0.6 3.00 1.08 1.4-1.9 

Zand, droog 1.8-2.2 0.15 0.9 0.4 0.4-1.6 

Zand, nat 1.9-2.3 1.0 2.6 1.85 1.8-2.4 

Slibachtig 
zand/zandachtige 
slib, nat 

 1.20 2.25 1.62 1.8-2.5 

Slib, droog 1.8-2.0 0.25 1.09 0.55 1.4-1.6 

Slib en 
kleiachtige slib, 
nat 

2.0-2.2 0.82 2.60 1.45 1.8-2.8 

Klei, droog 1.8-2.0 0.25 1.52 0.64 0.5-1.6 

Plastische klei, 
nat 

2.0-2.2 0.60 1.90 1.10 0.7-2.8 

Organische 
materialen: Turf 

0.5-1.1 0.2 0.7 0.51 0.5-3.8 

 

De grote variabiliteit is vooral afhankelijk van:  

 Lithologische variabiliteit van het monster, inclusief alle petrofysische en 
petrogenetische eigenschappen van het gesteente. Deze omvatten: variabiliteit van de 
samenstelling en mineralogische associatie, porositeit, dichtheid, verdichtingsgraad, 
kristalliniteit, anisotropie en heterogeniteit van het specimen. 

 Type instrument dat wordt gebruikt. 

 Experimentele omstandigheden: temperatuur en druk waarbij de data en de mate van 
verzadiging van het monster werden verkregen. Zo behoren [20] gewoonlijk 
bijvoorbeeld tot de laagste waarden. Dit komt waarschijnlijk door de meetmethode 
ASTM C 1113-90 waarbij de thermische geleidbaarheid van een monster dat 
gedurende 24 uur op  60° C is gehouden moet worden gemeten. 

1.3. RICHTLIJNEN VOOR BODEMRESPONSTESTS  

De thermische eigenschappen van de bodem en de warmte-uitwisselingscapaciteit tussen de 

warmtewisselaar en de bodem kunnen experimenteel worden geanalyseerd aan de hand van 

een thermische responstest (TRT/GRT) [6, 21-22]. Het doel van de test is de informatie te 
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verschaffen die nodig is om de juiste grootte van het warmtewisselaarveld te bepalen op basis 

van de warmte-koellasten. Het systeem en de testprocedure zijn vastgesteld door de 

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Een 

TRT-unit bestaat veelal uit een pomp, spoelventielen, een elektrisch verwarmingselement, 

temperatuursensoren, een debietmeter en een datalogger. 

De test bestaat uit het uitoefenen van een constante thermische last op de voltooide 

bodemwarmtewisselaar (en derhalve op de bodem) gedurende voldoende tijd om het 

systeem een thermisch evenwicht te laten bereiken. De aanbevolen duur van de test is 

minimaal 72 uur (zoals aangeduid in EN17628:2015). De stromingssnelheid, elektrisch 

vermogen, inlaat- en uitlaattemperaturen worden gemeten en gelogd. 

Het testresultaat maakt het mogelijk de equivalente thermische geleidbaarheid en de 

ongestoorde bodemtemperatuur te verkrijgen. In par. 1.3.3 worden enkele methoden voor 

het analyseren van de test beschreven. 

1.3.1. Testkenmerken 

De TRT-vereisten van ASHRAE zijn de meest gebruikte op internationaal niveau (zoals 

aangeduid in EN17628:2015) [1]. De TRT wordt gewoonlijk uitgevoerd door warmte te leveren 

aan de bodem, maar het is ook mogelijk om de bodem te koelen. Het is gewoonlijk 

gemakkelijker om de bodem te verwarmen dan om hem te koelen, vandaar dat 

testapparatuur gewoonlijk een eenvoudige reeks verwarmingsweerstanden bevat in plaats 

van te koelen, waarvoor koelmachines en een veel ingewikkelder besturingssysteem 

benodigd zijn. 

Een geschikte TRT met een gemiddelde bodemtemperatuur van 15°C wordt gerapporteerd in 

Figuur 1.3-1. Zoals te zien is, wordt het temperatuurverschil bijna constant gehouden, evenals 

het waterdebiet, wat een constante verwarmingsinput in de bodem tot gevolg heeft. 

 

Figuur 1.3-1 Geschikte TRT voor een ongestoorde grondtemperatuur bij 15°C 
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1.3.2. Thermal Response Test (thermische responstest) 

1.3.2.1. Ongestoorde bodemtemperatuur 

De meeste analyseprocedures voor het schatten van de thermische geleidbaarheid van de 

bodem op basis van de responstest vereisen een goede schatting van de ongestoorde 

bodemtemperatuur op de locatie.  

De ongestoorde bodemtemperatuur moet worden vastgesteld voordat met de responstest 

wordt gestart. De ongestoorde bodemtemperatuur kan op twee manieren worden berekend: 

temperatuurloggen in het boorgat en/of meting van de doorstroomtemperatuur.  

Gehlin en Nordell voerden de temperatuurmetingen uit aan de hand van twee methoden. De 

conclusie van de analyse toonde aan dat temperatuurloggen in het boorgat het juiste 

ongestoorde bodemtemperatuurprofiel geeft. Het circuleren van de vloeistof resulteert 

echter ook in waarden die in overeenstemming zijn met de voorgaande methode [21]:  

1) Temperatuur als functie van diepte: De eerste methode bestaat uit het laten 

zakken van een thermokoppel in de met water gevulde buis van de 

bodemwarmtewisselaar. Het water in de bodemwarmtewisselaar moet in 

thermisch evenwicht zijn met zijn omgeving. De temperatuur wordt op elke paar 

meter in de bodemwarmtewisselaar gemeten en de waarden worden gebruikt om 

een rekenkundig gemiddelde boorgattemperatuur te berekenen. 

2) Temperatuur als functie van tijd: De tweede methode bestaat uit het circuleren 

van warmtegeleidende vloeistof van de bodemwarmtewisselaars door het 

boorgat totdat de inlaat- en retourstroom thermisch in evenwicht zijn. Het water 

in de bodemwarmtewisselaar moet in thermisch evenwicht zijn met de bodem. 

Ook al wordt er geen warmte afgegeven door de verwarming, er zal altijd sprake 

zijn van een temperatuurstijging in het systeem door de pompwerking. De 

temperatuur wordt gedurende ongeveer een half uur elke seconde gemeten. De 

verzamelde temperatuurgegevens worden gebruikt om de gemiddelde 

boorgattemperatuur te schatten. Gehlin en Nordell stellen voor de 

doorstroomtemperatuur na 20 minuten circulatie te gebruiken [21]. Kavanaugh et 

al bevelen aan de geregistreerde minimum doorstroomtemperatuur te gebruiken 

[22]. 

 

1.3.2.2. Thermische geleidbaarheid van de bodem: voorlopige 

berekeningen 
De gemiddelde temperatuur wordt berekend als het rekenkundige gemiddelde tussen de 

inlaat- en uitlaattemperatuur voor elke gemeten stap. 

De thermische energie die wordt uitgewisseld tussen de vloeistof en de bodem wordt als volgt 

berekend: 

Q = ṁcpΔT   Vergelijking 1 
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waarbij m staat voor het massadebiet in [kg/s], cp staat voor de soortelijke warmte in [J/(kgK)] en ΔT 

voor het temperatuurverschil tussen de inlaat- en uitlaattemperaturen [23]. 

Het massadebiet, de inlaattemperatuur en de uitlaattemperatuur worden tijdens de test 

gemeten. De soortelijke warmte en de dichtheid worden verkregen van REFPROF (NIST) door 

de atmosferische druk en de gemiddelde temperatuur van de vloeistof voor elke stap vast te 

stellen. 

1.3.2.3. Vereenvoudigde oneindige lijnbronmethode 

De warmtestroom naar of van het boorgat kan worden weergegeven als een oneindige 

lijnbron of in de bodem wegzakken met verwaarloosbaar effect van warmtestromen langs de 

as van het boorgat. De meest verspreide en consequente methode tot dusver is het continue 

lijnbronmodel, gebaseerd op een constante warmteflux per tijdseenheid. De evaluatie van de 

gelijke thermische geleidbaarheid van de bodem is mogelijk door gebruik te maken van de 

gemiddelde vloeistoftemperatuur tussen de ingaande stroom en de retourstroom. Door de 

gemiddelde temperatuur van het water in de bodemwarmtewisselaar af te zetten tegen het 

natuurlijke logaritme van de tijd, kan een lineair verband worden verkregen (Figuur 1.3-2). 

 

Figuur 1.3-2 Analyse met de oneindige lijnbronmethode 

Gebruikmakend van helling k in deze lineaire vergelijking en het constante vermogen per 

lengte-eenheid (q’) kan de thermische geleidbaarheid worden berekend aan de hand van de 

volgende relatie: 

kbodem = q’ / (4 π k)     Vergelijking 2 

1.3.2.4. Oneindige lijnbronmethode 

De bodemwarmtewisselaar kan worden benaderd door een oneindige lineaire lijnbron, zoals 

voorgesteld door Carslaw and Jaeger [23]. 
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De vergelijking voor het temperatuurveld als een functie van tijd en radius rond een lijnbron 

met een constante warmte-injectiesnelheid kan worden gebruikt om de warmte-injectie van 

een bodemwarmtewisselaar te benaderen: 

T(r, t) =
q

 4 π λ
 ∫

e−u

u
du

∞
r2

4 a t

        Vergelijking 3 

met een thermische diffusie [m2/s], λ thermische geleidbaarheid [W/m K)], r  radius [m] en t 

tijd [s]. 

De vloeistoftemperatuur wordt bepaald door de onbekende radius te vervangen door de 

boorgatradius rb en door het effect van de thermische weerstand Rb tussen de vloeistof en de 

boorgatwand toe te voegen: 

Tmean =  
q

 4 π λ
∫

e−u

u
du

∞
rb

2

4 a t

+ q Rb + Tg  vergelijking 4  

De geleidbaarheid wordt proefondervindelijk bepaald aan de hand van de kleinste-

kwadratenmethode. 

Hoewel deze methode eenvoudiger is en minder rekentijd vergt, houdt deze geen rekening 

met de axiale warmteoverdracht. Deze vereenvoudigde methode kan alleen worden gebruikt 

voor lange boorgaten met een kleine diameter en om het thermisch gedrag op lange termijn 

te analyseren [24].  

1.3.2.5. Cilinder-bronmethode 

De cylinder-warmtebronmethode werd voor het eerst ontwikkeld door Carslaw en Jaeger en 

kan worden gebruikt om de warmte in een begrensde diameter te meten. Het geeft een 

exacte oplossing weer van een oneindige cilindrische warmtebron geplaatst in een homogeen 

domein dat de bodem voorstelt. De eigenschappen van de bodem worden als constant 

beschouwd, de axiale warmteoverdracht wordt verwaarloosd en er wordt uitgegaan van een 

perfect contact tussen de cilinderwand en de bodem. 

Het cilinder-bronmodel kan worden gebruikt door de bodemwarmtewisselaar als een 

oneindige cilinder te benaderen met een constante warmteflux [24]. De 

warmtewisselaarbuizen worden gewoonlijk voorgesteld als een cilinder met gelijke diameter. 

De cilinder-bronoplossing voor een constante warmteflux is als volgt: 

T(r, t) =
q

λ
 G(z, p)    vergelijking 5 

waarbij:  z =
at

r2
;   p =

r

rb
. 

De G-functie wordt gedefinieerd door middel van de Bessel-functies van de eerste en tweede 

soort van de orde 0 en 1 [24]. De temperatuur van de wand van het boorgat is van belang, 

omdat het de representatieve temperatuur is in het ontwerp van de bodemwarmtewisselaar 

en kan bepaald worden met deze methode. 
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De vloeistoftemperatuur wordt berekend door de onbekende radius te vervangen door de 

boorgatradius rb en door het effect van de thermische weerstand Rb tussen de vloeistof en de 

boorgatwand toe te voegen: 

Tmean =
q

λ
 G(z) + qRb + Tg   vergelijking 6 

De geleidbaarheid wordt proefondervindelijk verkregen aan de hand van de kleinste-

kwadratenmethode. 

1.3.2.6. Numerieke modellen 

Numerieke modellen kunnen worden gebruikt als een  alternatief voor het interpreteren van 

de TRT. In deze gevallen wordt het geheel van de geregistreerde temperatuurwaarden die 

geregistreerd zijn tijdens de TRT vergeleken met de trend van het berekende 

watertemperatuurprofiel. Dit is een numeriek invers model dat de thermische geleidbaarheid 

en het warmteopslagvermogen moet wijzigen. Het eerste deel van de TRT moet in het 

bijzonder het warmteopslagvermogen verfijnen, terwijl het laatste deel van de TRT vooral 

gericht is op de waarde van de thermische geleidbaarheid. Een voorbeeld van een mogelijk 

resultaat is te zien in Figuur 1.3-3, waarin de vergelijking tussen metingen en simulaties is 

uitgevoerd door de retourtemperatuur te vergelijken (massadebiet en toevoertemperatuur 

staan vast). 

 

Figuur 1.3-3 Analyse met een numerieke methode 

Gewoonlijk zijn er twee mogelijkheden: een eindige elementenmethode (Finite Element 

Method of FEM), de eindige differentiemethode (Finite Difference Method of FDM) of andere 

numerieke modellen gebruiken, zoals bijv. het weerstandscapaciteitmodel. De eerste twee 

berekeningsmethoden zijn zeer gedetailleerd, maar vergen veel rekentijd [25]. Ze worden 

gewoonlijk uitgevoerd in 2D om het vraagstuk binnen redelijke tijd te kunnen oplossen. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van korte sondes moet vanwege de axiale warmtestroom 

een 3D simulatie worden uitgevoerd. Daardoor neemt de rekentijd sterk toe. 
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1.4. BOORBAARHEID VAN DE ONDERGROND 

De boorbaarheid van de geologische klassen die gedefinieerd zijn in FAU_PAR-MAT-CON is 

onderzocht. Het resultaat van deze analyse is de beste boortechniek voor elk afzonderlijke 

type bodemklasse. Tabel 1.4-1 en  

 

 

Tabel 1.4-2 beschrijven het beste boorgereedschap (inclusief de meest voorkomende 

diameter) voor een specifiek type sonde (met een veel geïnstalleerde lengte) binnen een 

specifiek type FAU_PAR-MAT-CON bodemklasse [9, 19]. 

Tabel 1.4-1 Boorbaarheid van verschillende bodemklassen van FAU_PAR-MAT-CON 
(ongeconsolideerd materiaal) 

Boorbaarheid van 
de bodem 

(FAU_PAR-MAT-
CON) 

Warmtewisselaar Boorgereedschap Boorvloeistof 
Voorgestelde 

diepte 
Kosten 
[€/m] 

Boortijd 
[m/h] 

 

KLEI 
(ongeconsolideerd) 

 
 
 

ZAND 
(ongeconsolideerd) 

→ ZONDER 
grondwater 

Spiraal Avegaar 
ᴓ 400 mm 

Geen vloeistof 20 m ≈ 60 10 ** 

Coaxiaal PE Easy-drill 
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O met 

polymeren 

100 m ≈ 25 20  

Coaxiaal 
RVS 

Boorstangen met 
verbuizing 
ᴓ 76 mm 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 20 10  

Dubbele-U PE Easy-drill 
ᴓ 152 mm 

800 l/min 
H2O met 

polymeren 

100 m ≈ 40 20  

ZAND 
(ongeconsolideerd) 

 
→ MET 

grondwater 

Spiraal Avegaar 
ᴓ 400 mm met 

verbuizing 

Geen vloeistof 20 m ≈ 80 5 ** 

Coaxiaal PE Easy-drill 
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O met 

polymeren 

100 m ≈ 25 20  

Coaxiaal 
RVS 

Boorstangen  
ᴓ 76 mm met 
Tricone ᴓ 76 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 20 10  

Dubbele-U PE Easy-drill 
ᴓ 152 mm 

800 l/min 
H2O met 

polymeren 

100 m ≈ 40 20  
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Tabel 1.4-2 Boorbaarheid van verschillende bodemklassen van FAU_PAR-MAT-CON 
(geconsolideerd materiaal) 

Boorbaarheid van de 
bodem (FAU_PAR-

MAT-CON) 

Warmtewisselaar Boorgereedschap Boorvloeistof Voorgestelde 
diepte 

Kosten 
[€/m] 

Boortijd 
[m/h] 

 
 
 
 
 
 
 

GECONSOLIDEERD 
SEDIMENTAIR 

GESTEENTE  
(met verbuizing) 

 
 
 

GRIND 
(ongeconsolideerd) 

Spiraal ** avegaar  
ᴓ 400 mm; 
verbuizing 

geen vloeistof 20 m ≈ 80 5 

Coaxiaal 
PE 

Easy-drill 
ᴓ 101 mm 

400 l/min 
H2O met 

polymeren 

100 m ≈ 25 7 

Valhamer *; 
verbuizing 

10 m3 bij 
12 bar 

perslucht 

100 m ≈ 40 15 

Coaxiaal 
RVS 

Tricone, V-vormige 
boorkop; 

boorstangen 

150 l/min 
H2O 

100 m ≈ 25 7 

Valhamer *; 
boorstangen 

10 m3 bij 
12 bar 

perslucht 

100 m ≈ 40 20 

Dubbele-U 
PE 

Valhamer *; 
verbuizing 
ᴓ 152 mm 

15 m3 bij 
12 bar 

perslucht 

100 m ≈ 70 10 

 
 
 
 

GECONSOLIDEERD 
SEDIMENTAIR 

GESTEENTE  
(zonder verbuizing) 

 
 
 

STOLLINGSGESTEENTE 
EN METAMORF 

GESTEENTE 

Coaxiaal 
PE 

Valhamer * 
ᴓ 4" 

10 m3 bij 12 
bar perslucht 

100 m ≈ 40 10 

Coaxiaal 
PE 

 
Coaxiaal 

RVS 

Tricone 
ᴓ 4" 

400 l/min 
H2O 

100 m ≈ 30 3 

Valhamer * 
ᴓ 3" 

10 m3 bij 12 
bar perslucht 

100 m ≈ 35 13 

Coaxiaal 
RVS 

 
Dubbele-U 

PE 

Tricone 
ᴓ 3" 

400 l/min 
H2O 

100 m ≈ 25 5 

Valhamer * 
ᴓ 5" 

15 m3 bij 12 
bar perslucht 

100 m ≈ 45 10 

Dubbele-U 
PE 

Tricone 
ᴓ 5" 

800 l/min 
H2O 

100 m ≈ 35 3 

 

Tot slot biedt HYDRA om een vereenvoudigd overzicht te geven een tabel met de 

goedkoopste (boorkosten) en de efficiëntste (op basis van boortijd) boortechniek voor elke 

bodemklasse. De klasse Organische materialen is niet opgenomen in het onderzoek, omdat 
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voor elk geval afzonderlijk moet worden bepaald welke methode de beste/goedkoopste 

oplossing is. 

Tabel 1.4-3 Overzicht van de meest efficiënte en goedkoopste boortechniek voor elke 
bodemklasse van FAU_PAR-MAT-CON (opgesteld door HYDRA) 

Bodemklassen Boortechnieken 

 Meest efficiënte [tijd] Goedkoopste [€€€] 

Stollingsgesteente en metamorf 
gesteente 

Valhamer Tricone en boorstangen (zonder 
verbuizing) 

Geconsolideerd sedimentair 
gesteente 

Valhamer Easy-drill 

Zand (ongeconsolideerd) Easy-drill Boorstangen (met verbuizing) 

Klei (ongeconsolideerd) Easy-drill V-vormige boorkop en 
boorstangen (met verbuizing) 

Grind (ongeconsolideerd) Valhamer Easy-drill 

 

1.5. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN KLIMAATGEGEVENS 

1.5.1. De klimatologische database  

Er is een klimaatdatabase gemaakt die zal worden geïntegreerd in de tool voor het 

dimensioneren van bodemwarmtepompen en het beslissingsondersteunend systeem (DSS) 

die zijn ontwikkeld in het Cheap-GSHPs-project. 

 

Figuur 1.5-1 Locaties geselecteerd uit de METEONORM en ENERGYPLUS database om een  
Europese database te creëren 
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Er zijn twee hoofdparameters gekozen: 

 De schaal van Köppen-Geiger helpt te controleren welk klimaat het meest op dat van 
de huidige locatie lijkt [26].  

 De graaddag (DD) voor verwarming (HDD) en koeling (CDD) toont een deskundig 
gebruiker of de locatie voornamelijk verwarming of koeling of beide vereist. 

Allereerst is een geschikte set data geproduceerd door gebruik te maken van het 

testreferentiejaar (Test Reference Year of TRY) dat is opgenomen in de database van 

METEONORM en ENERGYPLUS software. Figuur 1.5-1 toont de locaties die zijn geselecteerd 

uit beide databases om een echt Europese database te creëren. Door de locaties en de 

Köppen-Geiger kaart van Europa met elkaar te vergelijken, komen we tot een goede definitie 

van de meeste klimaatklassen. 

Tabel 1.5-1 Aantal locaties opgenomen in de database met betrekking tot de Köppen-Geiger 
klimaatclassificatie 

Type klimaat Beschrijving Aantal locaties 

BSk Aride, droog in de zomer, koude lucht 6 

BWh Aride, woestijn, koude lucht 2 

Cfa warme temperatuur, zonder droog seizoen, warme 

zomer 

25 

Cfb warme temperatuur, zonder droog seizoen, gematigde 

zomer 

133 

Cfc warme temperatuur, zonder droog seizoen, koele zomer 1 

Csa warme temperatuur, droge zomer, warme zomer 72 

Csb warme temperatuur, droge zomer, gematigde zomer 25 

Dfa Sneeuw, zonder droog seizoen, hete zomer 37 

Dfb Sneeuw, zonder droog seizoen, koele zomer 6 

De steden die in deze categorieën zijn onderverdeeld zijn verder geanalyseerd om te 

beoordelen hoe informatie eenvoudiger kan worden verwoord voor niet-deskundige 

gebruikers. Voor dit doeleinde zijn, ook op basis van de waarden van de HDD en CDD, de 

volgende macrogroepen gedefinieerd: 

 Droge warme klimaten, waaronder BWh en BSk 

 Gematigd warme klimaten, waaronder Csa, Csb en Cfa 

 Gematigd koude klimaten, waaronder Cfb en Cfc 

 Koude klimaten, waaronder Dfb en Dfc 
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Figuur 1.5-2 Onderverdeling van klimaatomstandigheden gebaseerd op de schaal van 
Köppen-Geiger voor de geselecteerde locaties in Europa 

Wat betreft de graaddag voor verwarming en koeling zijn naast de verschillende definities en 

een reeks voorwaarden die worden voorgesteld in de literatuur de volgende vergelijkingen 

gebruikt voor de berekeningen: 

HDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i < 14  vergelijking 7 

CDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i > 20  vergelijking 8 

waarbij text,i de gemiddelde buitentemperatuur is voor elke dag en de som over het hele jaar 

wordt verdeeld. 

1.5.2. Hoogtecorrelatie 

De luchttemperatuur aan de oppervlakte die wordt gemeten door weerstations is een functie 

van verschillende factoren, waaronder de breedtegraad (die op zijn beurt de zonne-instraling 

bepaalt), bewolking, continentale/maritieme effecten, oceaanstromingen en hoogteligging 

[27, 28]. Vooral de hoogteligging heeft een belangrijke invloed op de luchttemperatuur. 

Wanneer luchtmassa's omlaag worden geforceerd in de atmosfeer, zetten ze uit en koelen ze 

af als gevolg van de drukafname. De snelheid waarmee de lucht afkoelt staat bekend als de 

verticale temperatuurgradiënt. Als er tijdens het proces geen warmte wordt uitgewisseld met 

het buitensysteem is de afkoeling adiabatisch. De verticale temperatuurgradiënt is geen 

constante en wordt beïnvloed door diverse factoren. De verticale temperatuurgradiënt 

varieert van -9,8°C/km voor droge lucht (adiabatische temperatuurgradiënt) tot -4,0°C/km 

voor zeer verzadigde, warme lucht (verzadigd-adiabatische temperatuurgradiënt). Het proces 

is echter zelden adiabatisch en er vindt meestal wel wat warmte-uitwisseling plaats. De 

werkelijke verticale temperatuurgradiënt op een gegeven locatie wordt de 

temperatuurgradiënt ter plaatse genoemd, en een kenmerkende waarde die gebruikt wordt 

mild koud 

klimaat

mild 

wormklimaat

droog wormklimaatkoud klimaat

Mild warm 

klimaat 

droog warm klimaat 
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voor het wereldgemiddelde is -6,5°C/km. De verticale temperatuurgradiënt fluctueert echter 

op diverse fronten: per seizoen, tussen dag en nacht en regionaal en in kan in het geval van 

temperatuurinversie zelfs van teken veranderen [29]. 

Naast het hierboven beschreven hoogte-effect treedt in bergachtige gebieden een fenomeen 

op dat bekend staat als orografische optilling. Het algehele effect van hoogte op de 

luchttemperatuur manifesteert zich als afkoeling bij toenemende hoogte, aangezien 

luchtmassa’s moeten opstijgen vanwege de topografische obstakels in de vorm van 

bijvoorbeeld heuvels en bergen. 

De luchttemperatuur die wordt gemeten in specifieke weerstations kan daarnaast worden 

beïnvloed door lokale factoren en processen die op andere schalen van tijd en ruimte werken, 

zoals topografische barrières, de aanwezigheid van meren en andere waterlichamen, wind, 

ligging van een topografisch oppervlak en het clusteren van koude lucht (onder andere). 

Temperatuur wordt gemeten in stations die gebouwd zijn en beheerd worden conform de 

normen die zijn uitgevaardigd door de Wereld Meteorologische Organisatie [29]. Zoals echter 

vaak gebeurt bij omgevingsvariabelen is continue geografische voorspelling van plaatselijk 

gemeten waarden nodig voor het modelleren van biologische,  milieukundige en 

natuurkundige processen. Dit geldt in het bijzonder voor de luchttemperatuur, een 

belangrijke parameter voor het beoordelen van de verwarmings- en koelbehoeften van 

gebouwen.  

Aangezien gebouwen zich ver van weerstations kunnen bevinden, is ruimtelijke interpolatie 

nodig om temperatuurwaarden te verkrijgen door gebruik te maken van gegevens van 

nabijgelegen of bekende weerstations. Volgens Burrough en McDonnell wordt ruimtelijke 

interpolatie gedefinieerd als het voorspellen van de waarden van een primaire variabele op 

punten binnen dezelfde regio van bemonsterde locaties, terwijl onder extrapolatie het 

voorspellen van de waarden op punten buiten de regio op basis van bestaande observaties 

wordt verstaan [30]. 

Li en Heap [31] hebben de beschikbare ruimtelijke interpolatiemethoden die gebruikt worden 

in de milieuwetenschappen uitgebreid beschreven. Zij analyseerden 25 ruimtelijke 

interpolatiemethoden en hebben een beslissingsschema ontwikkeld dat de selectie van de 

meest geschikte ondersteunt, rekening houdend met de beschikbaarheid en de aard van 

gegevens, verwachte schattingen en kenmerken van de methode.  

1.5.2.1. Luchttemperatuur modelleren 

Volgens dezelfde auteurs zijn bijna alle methoden die zij geanalyseerd hebben in hun werk in 

enige mate afhankelijk van vergelijkingen: 

ẑ(x0) =  ∑ λiz(xi)
n
i    vergelijking 9 

waarbij z staat voor de geschatte waarde van de primaire variabele op het betreffende punt 

x0; z is de waargenomen waarde op het bemonsteringspunt xi; λi is het gewicht dat wordt 

toegekend aan het bemonsteringspunt; n staat voor het aantal bemonsteringspunten dat 

gebruikt wordt voor de schatting. 
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De methoden kunnen op hun beurt worden onderverdeeld in: 

 Niet-geostatistische; 

 Geostatistische (univariate en multivariate); 

 Gecombineerde methoden; 

Veel auteurs hebben werk verricht op het gebied van temperatuurinterpolatie en hebben 

diverse tools toegepast om gedistribueerde temperatuurmodellen met een verschillende 

ruimtelijke en temporele resolutie te verkrijgen [32-34]. Li en Heap [31] hebben enkele niet-

geostatistische en geostatistische methoden op het gebied van temperatuurschatting voor 

drie temporele schalen met elkaar vergeleken: 10-jaargemiddelde, seizoensgebonden en 

dagelijks in twee regio’s.  

In alle gevallen bleek de topografie van de geanalyseerde gebieden een belangrijke factor die 

van invloed is op de werking van enkele interpolatiemethoden: Kriging, IDW, 

tweedimensionale splines en trend-oppervlakteregressies werken bijvoorbeeld goed op 

relatief vlak homogeen terrein. De sterke relatie tussen temperatuur en hoogte sluit een 

eenvoudige interpolatie met geostatistische methoden uit in bergachtige gebieden, tenzij 

nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het effect van hoogte op de temperatuur [32]. 

Verder is in sommige gevallen gesuggereerd dat regressiemodellen beter werken in 

bergachtige gebieden dan complexere benaderingen [34]. 

Wanneer de temperatuur/hoogterelatie wordt gemodelleerd met op punten gebaseerde 

gegevens, is een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden dat de 

weerstations zich veelal op lagere hoogten bevinden [32]. 

1.5.2.2. Voorgesteld algoritme om temperatuurgegevens te verkrijgen 

op onbekende locaties van dichtstbijzijnde weerstations op een andere 

hoogte 

Zoals besproken in de vorige paragraaf is het voorspellen van temperaturen een complexe 

zaak die kan worden geanalyseerd door gebruik te maken van verschillende benaderingen en 

instrumenten. Wij stellen voor de verticale temperatuurgradiënt te gebruiken (ook wel 

slimme interpolatie genoemd) als methode voor het schatten van luchttemperatuur in 

verhouding tot de hoogte [31, 34]. 

De verticale temperatuurgradiëntmethode gebruikt de relatie tussen temperatuur en hoogte 

om voor een regio temperaturen op niet-bemonsterde plekken te schatten. Zoals eerder 

beschreven nemen temperaturen gewoonlijk af naarmate de hoogte toeneemt. De verticale 

temperatuurgradiëntmethode gebruikt de temperatuurwaarden van het dichtstbijzijnde 

weerstation en het verschil in hoogte om de temperatuur op de niet-bemonsterde plek te 

schatten. Om de temperatuur op een niet-bemonsterde plek te schatten wordt het 

hoogteverschil vermenigvuldigd met de verticale temperatuurgradiënt, en het daaruit 

volgende getal wordt opgeteld bij of afgetrokken van de temperatuur van het weerstation 

teneinde de temperatuur ter plaatse te verkrijgen, volgens de volgende vergelijking die is 

voorgesteld door Stahl et al.[34]: 
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Tp = T0 + λ(hp − h0)   vergelijking 10 

waarbij T0 de dichtstbijzijnde bekende temperatuur is; Tp de temperatuur is op het 

voorspellingspunt; λ een gespecificeerde temperatuurgradiënt is, uitgedrukt in °C/m; hp de 

hoogte in meters van het voorspellingspunt en h0 de hoogte in meters van het 

voorspellingsstation. Gespecificeerde verticale temperatuurgradiënten worden maandelijks 

berekend door paren van stations met een lage hoogteligging en stations met een hoge 

hoogteligging te identificeren in de nabijheid van het betreffende punt en verticale 

temperatuurgradiënten te berekenen. 

De basisaanname van deze methode is dat de verticale temperatuurgradiënt over het 

onderzoeksgebied constant is [31]. Wanneer hoogte en temperatuur niet gecorreleerd zijn 

vervalt de verticale temperatuurgradiëntmethode tot een naaste buur methode, waarbij 

geïnterpoleerde waarden eenvoudig de waarde van het dichtstbijzijnde stationpunt 

aannemen [31]. Door deze benadering te gebruiken konden Stahl et al. de dagelijkse 

maximum en minimum luchttemperatuur modelleren in een regio met een complexe 

topografie, een uiterst variabele stationsdichtheid en hoogtedistributie [34]. Geen van de 12 

modellen die getest zijn door de auteurs konden echter de volledige reeks dagelijkse 

maximum- en minimumtemperaturen voorspellen, en onderschatten of overschatten 

respectievelijk hoge en lage temperaturen.  

De klimatologische database wordt ook beschreven in [35]. 

1.6. COMBINATIE TUSSEN BEBOUWINGSTYPOLOGIEËN EN 

KLIMAATKLASSEN 

1.6.1. Casestudies bouwen 

Het Cheap-GHSPs-project houdt rekening met verschillende soorten gebouwen: vrijstaande 

eengezinswoningen, flatgebouwen, bestuursgebouwen en kleine bedrijfspanden.  

Het energiegedrag van vier residentiële gebouwen en vijf  niet-residentiële gebouwen, zoals 

een kinderdagverblijf, drie bestuursgebouwen en een gemeentehuis zijn geanalyseerd.  

Op basis van statistische gegevens en literatuur betreffende de staat van gebouwen in Europa 

[36] zijn vier gebouwcategorieën geselecteerd als representatieve steekproef van het 

Europese woongebouwenbestand. Casestudies zijn geclassificeerd op basis van de 

gebouwcategorie; vrijstaande woning, rijtjeshuis en appartementencomplex, ook rekening 

houdend met de volume/oppervlakteverhouding. 

De uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van architectonisch ontwerp van niet-

residentiële gebouwen maken het moeilijker om een classificatie te maken op basis van 

gebouwencategorieën. Een classificatie op basis van het gebruik van het gebouw, op de 

volume/oppervlakteverhouding en op het glasoppervlak is geïmplementeerd na bestudering 

van de casestudies die zijn aangeleverd door de projectpartners. 
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1.6.1.1. Residentiële gebouwen 

De casestudies voor residentiële gebouwen (RG) worden gepresenteerd in Tabel 1.6-1: het 

betreft vier woningtypen, waarvan twee eengezinswoningen en de andere twee 

appartementencomplexen zijn. 

Tabel 1.6-1 Algemene informatie casestudies van residentiële gebouwen (RG). 

Elke casestudy is gemodelleerd met TRNSYS® dynamische code. De gebouwschillen zijn in 

detail geïmplementeerd in overeenstemming met de fysische en thermische eigenschappen 

van wanden, daken, vloeren en ramen, gebruikmakend van waarden die kenmerkend zijn 

voor de leeftijd en de topologie van het gebouw. Er is rekening gehouden met drie 

isolatieniveaus tijdens de analyse om een geschikte oplossing vast te stellen op basis van de 

ondoorschijnende structuren.  Deze niveaus zijn: geen isolatie, laag isolatieniveau en goed 

isolatieniveau. Polystyreen lagen van 6 en 15 cm dikte zijn meegewogen in de laatste twee 

gevallen. De labels “NI” (No Insulation), “LI” (Laag Isolatieniveau) en “GI” (Goed 

Isolatieniveau) worden hierna gebruikt in de bespreking van de resultaten. 

In totaal zijn 240 dynamische simulaties uitgevoerd (4 gebouwtypen x 3 isolatieniveaus x 20 

klimaten) en is het gemiddelde energieverbruik per uur geschat.  

1.6.1.2. Niet-residentiële gebouwen 

De casestudies van niet-residentiële gebouwen zijn gepresenteerd in Tabel 1.6-2: het gaat 

hierbij om een kantoorgebouw, een kinderdagverblijf en drie bestuursgebouwen.  

De geselecteerde niet-residentiële gebouwen zijn werkelijk bestaande gebouwen. Wat 

betreft de residentiële gebouwen is elk niet-residentiële gebouw gemodelleerd met de 

dynamische code TRNSYS® en zijn de gebouwschillen in detail geïmplementeerd. De 

eigenschappen van glasoppervlakken zijn geïmplementeerd in overeenstemming met de 

werkelijk geïnstalleerde elementen in de gebouwen, met uitzondering van NRG2, waarbij is 

uitgegaan van een variatie in de gebouwschil van NRG1 wat betreft beglazingsverhouding.  

 RG 1 RG 2 RG 3 RG 4 

Buitenaanzicht  
 

 

 

 

volume/ 
oppervlakteverhouding 

0,86 0,40 0,35 0,43 

Netto vloeroppervlak (m2) 210 126 1330 681 

% glasoppervlak 14% 12% 25% 14% 

Aantal verdiepingen 2 4 6 6 

Aantal woningen 1 1 20 10 

Type gebouw vrijstaand aaneengesloten vrijstaand vrijstaand 
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Er is bij niet-residentiële gebouwen (NRG) uitgegaan van een andere aanpak dan bij de 

residentiële gebouwen (RG). In het geval van de RG is de gebouwschil gewijzigd (NI, LI, GI), 

terwijl bij de NRG alleen rekening is gehouden met goed isolatieniveaus. Deze keuze is 

gemaakt, omdat het hoofddoel van het Cheap-GSHPs-project is kleine tot middelgrote 

warmtepompen te demonstreren, d.w.z. tussen 3 kW en 50 kW. Deze 

warmtepompcapaciteiten zijn het geschiktst voor de economische ondiepe gesloten 

lusoplossingen die worden onderzocht in het project. Om deze reden zijn de grotere NRG 

alleen in aanmerking genomen indien goede isolatieniveaus zijn geïmplementeerd. De 

simulaties zijn uitgevoerd tot een limiet van ongeveer 100 kW vraag op piekmomenten van 

de gebouwen teneinde de resultaten te verbreden. 

Luchtlekkagesnelheden en luchtdebieten als het gevolg van mechanisch aangestuurde 

ventilatiesystemen zijn geïmplementeerd voor de werkelijk bestaande gevallen. Warmte van 

mensen, verlichtingssystemen en andere apparatuur zijn ingesteld op basis van de werkelijke 

inwendige energie of in overeenstemming met lokale, nationale normen. De planning is 

ingesteld in overeenstemming met lokale, nationale normen. In totaal zijn 100 dynamische 

simulaties voor niet-residentiële gebouwen uitgevoerd (5 gebouwen x 20 klimaten). 

Tabel 1.6-2 Casestudies voor niet-residentiële gebouwen (NRB). Algemene informatie. 

1.6.2. Correlatie tussen graaddag en energievraag 

Verwarmings- en koelenergieprofielen zijn geanalyseerd op een maandelijkse en jaarlijkse basis 

in verhouding tot de gebouwcategorie en het gebruik, tot de volume/oppervlakteverhouding en 

voor residentiële gebouwen op basis van het isolatieniveau van de gebouwschil. Voor 

residentiële gebouwen zijn de jaarlijkse energievraag per bediende oppervlakte-eenheid en de 

jaarlijkse graaddag (DD) gecorreleerd door middel van een eenvoudige lineaire regressie. Voor 

niet-residentiële gebouwen zijn de jaarlijkse energievraag per volume en de jaarlijkse graaddag 

 NRG 1 NRG 2 NRG 3 NRG 4 NRB5 

Buitenaanzicht 

  
 

 
 

volume/ 
oppervlakte-
verhouding 

0,5 0,5 0,33 0,37 0,26 

Netto volume 
(m3) 

5700 5700 3951 3366 5713 

% 
glasoppervlak 

85% 50% 49% 45% 35% 

Aantal 
verdiepingen 

5 5 4 2 2 

Aant. personen 100 100 454 201 50 

Gebruik van het 
gebouw 

Bestuurs- 
gebouw 

Bestuurs- 
gebouw 

Bestuurs- 
gebouw 

Kinder-
dagverblij
f 

Kantoor-
gebouw 
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(DD) gecorreleerd door middel van een eenvoudige lineaire regressie. De correlatie tussen alle 

cases is Correlatie A genoemd (Figuur 1.6-1). 

Er is nog een analyse uitgevoerd met correlaties die zijn verkregen door de lineaire regressie 

tussen locaties van dezelfde klimaatclassificatie te evalueren. Op deze manier zijn vier nieuwe 

correlaties verkregen, een voor elk geanalyseerde klimaatklasse volgens Köppen Geiger. Deze 

methode is gedefinieerd als Correlatie B. Hoewel de kwadratische factor van deze tweede set 

correlaties veelal lager is, soms significant lager dan die van correlatie A, komen de schattingen 

van de energievraag die zijn verkregen in Correlatie B over het algemeen beter overeen met de 

resultaten van de dynamische simulaties.  

Er zijn verschillende correlaties gezocht voor zowel verwarmings- als koelomstandigheden. Een 

voorbeeld is te zien in Figuur 1.6-1.  

 

Figuur 1.6-1 Voorbeeld van de lineaire correlatie-analyse, voor casestudy RG3, goed 
geïsoleerde gebouwschil en verwarmingsomstandigheden. 

Enkele van de geëvalueerde correlaties leveren voor hun validiteit een drempelwaarde voor 

HDD of CDD op: onder deze grenswaarde leveren de correlaties een negatieve energievraag 

op die geen fysieke betekenis heeft. Dit feit doet zich vooral voor bij 

verwarmingsomstandigheden, aangezien voor gebouwen geldt: hoe lager de 

verwarmingsbehoefte (HDD) des te lager de benodigde warmte-energie. Wanneer we te 

maken hebben met geïsoleerde gebouwen is de warmte-energievraag zeer laag, bijna nihil in 

warme klimaten. In het Csa-klimaat is de energie die benodigd is om aan de 

verwarmingsbehoeften te voldoen bijvoorbeeld zo gering dat de waarde naar nul neigt, 

terwijl de HDD-waarde dat niet doet. De lineaire correlatie geeft in deze gevallen een 

negatieve interceptiewaarde en om een juiste schatting van de energievraag mogelijk te 

maken wordt een drempelwaarde voor HDD gegeven voor iedere K-G klimaatklasse.  

y = 0.013x - 13.33
R² = 0.87

y = 0.004x - 3.45
R² = 0.90

y = 0.015x - 13.01
R² = 0.97

y = 0.018x - 28.90
R² = 0.44

y = 0.017x - 27.92
R² = 0.99

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

En
er

gy
 d

em
an

d
 (

kW
h

/m
2 y

)

HDD

RB3- GI - Heating Conditions

Correlation A Correlation B-Csa Correlation B-Cfa Correlation B-Cfb Correlation B-Dfb



Cheap-GSHPs trainingshandleiding 
 

 

51 Bewerkt in 2019 

1.7. COMBINATIE TUSSEN BEBOUWINGSTYPOLOGIEËN EN 

KLIMAATKLASSEN 

Uiteindelijk werd de haalbaarheid van de actuele en de nieuwe in Cheap-GSHPs ontwikkelde 

warmtewisselaars in kaart gebracht. 

Vooreerst werd een methode uitgewerkt om kaarten te bouwen die in €/kW zijn uitgedrukt. 

De methode start met het verzamelen van de gegevens uit de databases beschreven in de 

vorige paragrafen. De gegevens werden gehomogeniseerd om een overzicht te bekomen van 

de geologische, klimatologische en energetische karakteristieken over Europa. 

Deze gegevens vormden de basis voor het uitvoeren van een groot aantal numerische 

simulaties. Deze simulaties brengen samenhang tussen oppervlaktetemperaturen, 

thermische geleidbaarheid en vereiste lengte van warmtewisselaars voor een bepaalde 

energievraag. Een eerste set van simulaties werd uitgevoerd voor de dubbele U vormige 

warmtewisselaaars. Een tweede set werd uitgevoerd voor de coaxiale 

bodemwarmtewiselaars die in Cheap_GSHPs ontwikkeld werden om vervolgens de 

economische verbeteringen te vergelijken op ruimtelijke basis. 

 

Figuur 1.7-1 Methode om kaarten in €/kW te bouwen 

Regressie algoritmes tussen parameters (oppervlaktetemperatuur, geleidbaarheid, vereiste 

lengte van warmtewisselaars) werden ontwikkeld voor elk type van gebouw. Zeven 

casestudies ( de demonstratielocaties) werden gekozen om de methode toe te passen en om 

deze laatste op zijn betrouwbaarheid te toetsen in verschillende geologieen, klimaten en 

overige beschikbare gegevens. Kaarten met oppervlaktetemperatuur en thermische 
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geleidbaarheid werden geproduceerd voor elk van de casestudies, respectievelijk gebruik 

makend van klimatologische standaarden en grootschalige geologische kaarten (van 1:25000 

tot 1:100000). De regressie algoritmes werden toegepast op deze bovenvermelde kaarten om 

deze te realizeren met de vereiste lengte van de warmtewisselaars. Deze laten vervolgens het 

bouwen toe van de kaarten in €/kW 

De kaarten met de dubbele U-vormige en coaxiale bodemwarmtewisselaars werden 

vervolgens met elkaar vergeleken om het besparingspotentieel te bepalen van de Cheap-

GSHPs technologieen. Kwalitatieve haalbaarheidskaarten voor de helicoidale 

warmtewisselaars werden eveneens ontwikkeld. De methode heeft bijgevolg bewezen 

toepasbaar te zijn op de verschillende casestudies in Euopa en betrouwbaar te zijn voor de 

verschillende klimaten, geologieen, gebouwen en overige data sets. Bovendien lijkt de 

methode niet alleen betrouwbaar te zijn om kaarten te bouwen in €/kW maar ook half 

kwantitatieve kaarten met andere technisch-economische indexen. 

De uitvoering van de nieuwe warmtewisselaar en installatiemethode, komende uit Cheap-

GSHPs, lijkt heel positief te zijn in termen van €/kW besparingen die geschat werden tussen  

13% en 20%. Dit komt vereen met de doelstellingen van Cheap-GSHPs. De resultaten zijn 

duidelijk beinvloed door de economische en technische onzekerheden van de gegevens 

opgehaald uit de andere taken, door de empirische natuur van de methode en door de 

procedure van het in kaart brengen. 

De empirische regressies kunnen gebruikt worden door planners, ontwerpers en architecten 

om preventieve ontwerpen van geothermische systemen te maken rekening houdend met de 

volledige toeleveringsketen (gebouw, verwarmings- en/of koelingsinstallatie, ondergrond) 

terwijl de gerealizeerde kaarten bedoeld zijn om indikaties te geven voor de planning en het 

ruimtelijk beheer van de ondiepe geothermie. 

Hieronder enkele voorbeelden van kaarten. De overige kaarten zijn beschikbaar op de 

website https;//cheap-gshp.eu. 
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Figuur 1.7-2 Geschatte besparingen van de coaxiale warmtewisselaar die is ontwikkeld door 
het Cheap-GSHPs-project ten opzichte van het traditionele dubbele-U-systeem, uitgedrukt in 

€/kW voor Erlangen 

 

Figuur 1.7-3 1.7-3 €/kW kaart voor dubbele U systemen in Chiasso, Zwitserland 
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2.1. INLEIDING 

Een van de doelstellingen van het Cheap-GSHPs-project is bodemwarmtewisselaars van het 

type aardwarmtekorf verder te ontwikkelen door ze op grotere diepte te kunnen installeren. 

Deze doelstelling wordt nagestreefd door middel van de ontwikkeling van een machine en 

boorgereedschappen  voor de grote diameters die vereist zijn om ruimte te bieden aan de 

aardwarmtekorven, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan verkleining van de diameter van 

aardwarmtekorven om grotere boordiepten te kunnen bereiken. De interactie van de 

verschillende systeemcomponenten van deze innovaties wordt weergegeven in Figuur 2.1-1 

 

 

Figuur 2.1-1 Verschillende systeemcomponenten en hun onderlinge interactie 

Aardwarmtekorven worden gewoonlijk geïnstalleerd met avegaarboorgereedschap, 

bevestigd aan een graafmachine, die gewoonlijk aanwezig is op bouwterreinen. De 

installatiediepten zijn beperkt tot 1.5-4.5 m vanwege de vereiste grote boordiameters van 

400-450 mm. 

De recentelijk ontwikkelde Easy-Drill techniek van HYDRA levert boorgaten op met een 

diameter tot 325 mm in alle soorten bodem. Geïnspireerd op aardwarmtekorven en helix 

warmtewisselaars heeft REHAU enkele nieuwe prototypes van aardwarmtekorven 

ontwikkeld die passen in een boorgat met een kleinere diameter (< 350 mm) zoals benodigd 

voor het standaard Helix©-product.  

Het gebruik van een geothermisch systeem wordt met veel voordelen in verband gebracht. 

Een belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden bij de planning en het 

ontwerp van geothermische systemen is de ondergrond. Als we het natuurlijke 

temperatuurprofiel van de bodem in aanmerking nemen (Figuur 2.1-2), kunnen we zien dat 

de temperatuur toeneemt naarmate de diepte toeneemt. De toenamesnelheid is afhankelijk 

van de geografische locatie.  

Als we het fluctuatiebereik van de maximumtemperatuur nauwkeuriger bekijken tot een 

diepte van 20 m, zien we dat de fluctuatiemarge door seizoensinvloeden afneemt naarmate 

de diepte toeneemt. Vanaf een diepte van ongeveer 10 m kan de bodemtemperatuur als 

constant worden beschouwd. 
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In de afgelopen jaren heeft deze bevinding ook geresulteerd in het gebruik van spiraalvormige 

collectoren, ook spiraalcollectoren genoemd. Deze worden steeds populairder in 

toepassingen nabij de oppervlakte tot een diepte van ongeveer 5 m. De spiraalvorm van de 

buis (Figuur 2.1-4) levert significante verbeteringen in de systeemprestaties op ten opzichte 

van een conventionele oppervlaktecollector. 

 

Figuur 2.1-2 Temperatuurprofiel van de bodem (exemplarisch voor Duitsland)in de winter en 
de zomerWaar de koelvraag groter is dan de verwarmingsvraag van een gebouw, resulteert 

dit veelal in de installatie van een korter geothermisch sondesysteem 

 

 

Figuur 2.1-3 Temperatuurbereik in de bovenste bodemlaag (natte, zanderige klei) in 
februari(February), mei (May), augustus (August), en november (November) 



 

Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen op het gebied van 
spiraalvormige bodemwarmtewisselaars en boormachines 

 

60 

Wanneer een klassieke dubbele-U-sonde en de spiraalcollector worden vergeleken, levert de 

spiraal significant betere prestatiewaarden, zoals wetenschappelijk is bewezen (Zarrella et al. 

2017). 

 

Figuur 2.1-4 voorbeeld van een spiraalcollector 

2.2. MATERIALEN VOOR DE PRODUCTIE VAN GEOTHERMISCHE 

PRODUCTEN 

Veelal wordt gebruikgemaakt van kunststof materialen voor de productie van geothermische 

producten. De redenen hiervoor zijn de hoge mate van flexibiliteit, de bestandheid tegen 

corrosie en de lage kosten. 

Om bodemenergie te kunnen gebruiken maken de geothermische systemen hoofdzakelijk 

gebruik van 1-pijpssystemen die permanent in de bodem worden geïnstalleerd. Aanpassing 

of verwijdering is na installatie gewoonlijk niet meer mogelijk. De gebruikte materialen 

moeten derhalve voldoen aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidsvereisten. Hiervoor zijn in 

bijna alle EU-lidstaten de afgelopen jaren richtlijnen en normen voor de kwaliteitsbewaking, 

installatie en exploitatie van geothermische systemen opgesteld. 

De richtlijnen en normen beschrijven een standaard pijp als een buis met een standaard 

afmetingsratio (standard dimension ratio of SDR) van 11. De SDR-waarde geeft de relatie weer 

tussen de externe buisdiameter en de wanddikte van de buis, waaruit een specifieke 

drukweerstand kan worden afgeleid. Een SDR 11 buis van PE 100 materiaal geeft een 

drukweerstand van PN 16 (PN = nominale druk). In bijna alle richtlijnen is een verdere 

kwaliteitsvereiste voor het controleren van de hydrostatische druk op lange termijn 

opgenomen. Deze parameter is een realistische uitdrukking van de duurzaamheid van een 

kunststof buis onder interne druk. Wanneer de hydrostatische druk op lange termijn wordt 

bepaald, spelen de temperatuur en het medium een kritieke rol. Op basis van tests, waarvan 

sommige meerdere jaren in beslag nemen, is het uiteindelijk ook mogelijk om uitspraken te 

doen over de veroudering en duurzaamheid van de buizen. 

Aangezien de kwaliteitseisen in de afgelopen jaren strenger zijn geworden en de bescherming 

van grondwater en de bodem belangrijker is geworden, zijn robuustere kunststof materialen 

voor geothermische toepassingen de norm geworden voor de productie van geothermische 
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systemen. Vandaag de dag worden niet langer eenvoudige PE 100 materialen gebruikt, maar 

veeleer PE 100 RC materialen of PE-X materialen. De afzonderlijke materialen en hun 

eigenschappen worden hieronder kort beschreven. 

Polyethyleen (PE) 100 RC 

Het materiaal PE 100 RC bestaat uit een zeer lange ketenmolecules van de ethyleenmolecule 

(C2H4). De lengte van de moleculaire keten en het type vertakking bepalen in grote mate de 

eigenschappen van het polyethyleen. Een eenvoudige PE 100 molecule bestaat uit 

moleculaire ketens van ongeveer 70.000 koolstofatomen en heeft een zwakke vertakking. De 

PE 100 RC molecule daarentegen is veel wijdvertakter (zie Tabel 2.2-1). De wijdvertaktheid 

heeft als gevolg dat de kunststof schadebestendiger is. Daardoor kan het materiaal de 

specificatie scheurvast (resistant to crack, oftewel RC) krijgen. Door de betere weerstand 

tegen spanningsscheuren hoeven bepaalde eisen met betrekking tot normalisering die van 

kracht zijn wanneer klassiek PE 100 materiaal wordt gebruikt, niet meer in acht te worden 

genomen wanneer PE 100 RC wordt gebruikt. Daardoor kan dit materiaal worden gebruikt in 

sleufloze installaties, zonder extra zandbed. Voor het productieproces van PE 100 RC buizen 

worden dezelfde machines gebruikt als voor de productie van PE 100 buizen. Vanwege het 

soortgelijke productieproces en de verbeterde weerstandseigenschappen is PE 100 RC 

buismateriaal nu stevig verankerd in de productie van geothermische producten in Europa. 

Tabel 2.2-1 Schematische weergave van de moleculaire structuur van geselecteerde 
kunststoffen 

Moleculaire structuur van 
PE100 

Moleculaire structuur van 
PE100 RC 

Moleculaire structuur van 
PE-Xa 

   

Vernet polyethyleen (PE-X)  

Wanneer een PE 100 lange ketenmolecule driedimensionaal wordt vernet, ontstaat een 

volledig nieuw materiaal met eigenschappen die duidelijk afwijken van conventionele PE 100 

materialen. Het vernetten verbetert de weerstand tegen spanningsscheuren, de 

temperatuurbestendigheid en de slagvastheid. Het materiaal kan op vier verschillende 

manieren worden vernet. In de onderstaande paragraaf wordt alleen peroxide vernetten 

behandeld, wat wordt aangeduid met een extra “a”. De materialen die in dit proces worden 

geproduceerd zijn significant robuuster en stabieler dan die van andere productieprocessen. 

Het materiaal dat wordt geproduceerd met peroxide vernetting, wordt geïdentificeerd als PE-

Xa materiaal. 

De apparatuur en machines die benodigd zijn voor het vernetten verschillen sterk van die van 

de productie van PE 100 RC buizen. Bij het proces van peroxide vernetten worden de peroxide 
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en een bijbehorende stabilisator met elkaar gemengd voordat het hoogmoleculaire 

polyethyleen wordt gesmolten, en de pellets die daarbij ontstaan worden de extruder 

ingevoerd. Het eigenlijke vernetten vindt plaats tijdens het extrusieproces bij hoge 

temperaturen (ongeveer 230°C) en onder hoge druk, direct in het gesmolten materiaal. Het 

vernettingsproces geeft een lagere mate van kristallisatie, en heeft een lagere dichtheid dan 

PE 100 materiaal. Deze geringere kristallisatie wordt echter geassocieerd met een significant 

voordeel van het materiaal, waardoor geëxtrudeerde buis gemaakt van van PE-Xa materiaal 

significant flexibeler is dan een buis van hetzelfde formaat gemaakt van PE 100 of PE 100 RC. 

Om de eigenschappen van het nieuwe PE-Xa materiaal te kunnen garanderen is een bepaalde 

mate van vernetting vereist. Het vernetten kan echter niet op elke gewenste snelheid in het 

extrusieproces plaatsvinden, maar neemt tijd in beslag. De productiesnelheid ten opzichte 

van een PE 100 materiaal ligt significant lager. Dit kan zowel voordelen als nadelen hebben. 

Tabel 2.2-2  toont voordelen en nadelen van het PE-Xa materiaal in vergelijking met een PE 

100 RC materiaal. 

Tabel 2.2-2 Voordelen en nadelen van PE-Xa materiaal ten opzichte van PE 100 RC 

Voordelen Nadelen 

Grotere installatieflexibiliteit 
(buis kan worden geïnstalleerd in kleinere buigstraal) 

Hogere productiekosten 

Hogere temperatuurbestendigheid 
(tot 70°C permanent, 95°C piektemperatuur)  

Lassen met stomplasproces niet 
mogelijk 

Zeer hoge weerstand tegen spanningsscheuren 
(geen scheurgroei) 

 

Geheugeneffect 
(keert na verhitting terug naar de oorspronkelijke 
staat) 

 

Stabiel vernet polyethyleen (PE-Xa) 

De installatie van geothermische systemen in gebieden met natuurlijk voorkomende 

koolstofdioxidebronnen (bijv. de Hunsrück), heeft de afgelopen jaren vaak problemen 

opgeleverd door de moleculaire structuur van het polyethyleen, dat een zeer goede 

permeabiliteit voor koolstofdioxide heeft. Door diffusie komt koolstofdioxide terecht in het 

pekelwatercirculatiesysteem, en komt gas vrij wanneer de warmtepomp wordt ingeschakeld, 

wat een noodstop tot gevolg heeft, omdat de vloeistofstroom wordt onderbroken door de 

aanwezigheid van gas. 

Diffusiebestendige buizen van metaalkunststof die al worden gebruikt voor 

drinkwatertoepassingen en verwarmingsinstallaties vormen een oplossing voor dit probleem. 

Hierbij is de basisbuis van PE-Xa omsloten door een aluminium laag om corrosie te 

voorkomen. De aluminium laag is weer omgeven door nog een beschermende polyethyleen 

laag. De resulterende buis wordt “stabiel” genoemd wanneer de positieve eigenschappen van 

een kunststof buis zijn gecombineerd met de diffusiebestendige eigenschappen van een 

metalen buis. Naast de diffusiebestendigheid is de dimensionale stabiliteit een bijkomend 
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voordeel van het buizensysteem, zoals getoond in de ontwikkeling van de nieuwe 

aardwarmtekorf. 

Materiaaleigenschappen van diverse kunststoffen 

Enkele materiaaleigenschappen van de in het hoofdstuk behandelde kunststoffen zijn 

samengevat in  

Tabel 2.2-3 hieronder. De tabel geeft een snel overzicht van de toepassing en het gebruik van 

het materiaal. 

Tabel 2.2-3 Vergelijking van materiaaleigenschappen van diverse kunststoffen 

 PE 100 PE 100 RC PE-Xa 

Max. bedrijfstemperatuur 40° C 40° C 95° C 

Max. indeukdiepte 10% 20% 20% 

Robuustheid + ++ +++ 

Bestand tegen puntbelasting Nee Ja Ja 

Stomplassen mogelijk Ja Ja Nee 

Kan worden gelast met 
elektrolasmoffen 

Ja Ja Ja 

Kan worden aangesloten met 
compressiebussen 

Nee Nee Nee 

Continue bedrijfstemperatuur 
(50 jaar) 

40° C bij 
11.6 bar 

40° C bij 
11.6 bar 

60° C bij 
9.5 bar 

 

2.3. FABRICAGEPROCESSEN 

2.3.1. Fabricage van kunststof leidingen 

Of het nu om geothermische toepassingen of om drinkwaterleidingen gaat, een zogenaamde 

extruder (zie Figuur 2.3-1 (rood kader) wordt gebruikt om de kunststof buizen te produceren. 

De extruder heeft een toevoerschroef (4) die is omgeven door verwarmings- en 

koelelementen. De zogenaamde kunststof grondstof wordt in korrelvorm in de 

toevoertrechter (1) geplaatst. Er kunnen ook uiteenlopende additieven aan de pellets worden 

toegevoegd. De meest voorkomende toevoeging is de kleur. Als een blauwe buis moet 

worden gemaakt, worden blauwe kleurenpellets aan de kunststof grondstof toegevoegd. De 

pellets (2)/het pelletmengsel worden/wordt vervolgens door de toevoerschroef (4) naar het 

gedeelte met de verwarmingselementen getransporteerd. Het materiaal wordt in de 

transportschroef langzaam maar zeker verhit. Ook wordt een constant toenemende druk 

opgebouwd. De pellets smelten en worden weekgemaakt (3) door de hoge temperaturen en 

hoge druk. 

Het weekgemaakte materiaal wordt verder getransporteerd naar de matrijs (6) in de 

toevoerschroef en erdoorheen geduwd. De vorm van de matrijs bepaalt of een kunststof buis 
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of bijv. een kunststof raamprofiel wordt gemaakt. In de kalibreerinrichting (7) die bevestigd 

is aan de matrijs wordt de kunststof buis gecontroleerd en worden de afmetingen aangepast. 

De buis wordt vervolgens gekoeld op de koellijn (8), zodat er geen verdere dimensionale 

veranderingen meer kunnen plaatsvinden. In de afneeminrichting (9) wordt de buis voorzien 

van een etiket en bedrukt in overeenstemming met de voorschriften. De afneeminrichting 

dient er ook voor om te zorgen dat de buis gelijkmatig wordt getransporteerd naar de 

verwerkingsunit (10), en is daarom aangesloten op de aandrijving (5) van de toevoerschroef 

(4). In de verwerkingsunit wordt een kunststof buis veelal op een wikkelinstallatie gewikkeld, 

zoals te zien is in Figuur 2.3-1. Hier bepaalt de wikkelinstallatie de interne diameter van de te 

winden buisspiraal, wat in het bijzonder significant was voor de ontwikkeling van de nieuwe 

aardwarmtekorf. 

 

Figuur 2.3-1 Productieproces (extrusie) 
 1 Toevoertrechter, 2 Pellets, 3 Weekgemaakte massa, 4 Toevoerschroef, 5 Aandrijving, 6 Matrijs, 7 

Kalibreerinrichting, 8 Koellijn, 9 Afneeminrichting, 10 Verwerkingsunit 

2.3.2. Productie van spiraalcollectoren 

In de afgelopen drie jaar is het aantal verschillende spiraalcollectoren significant toegenomen. 

Er zijn momenteel zeer uiteenlopende spiraalcollectoren verkrijgbaar. Met name de 

spiraalbuislengte en -diameter, en de lengte van de spiraalcollector zijn verschillend. 

Bij de productie van spiraalcollectoren onderscheiden we twee processen: het koude 

wikkelproces en het warme wikkelproces. 

Gewoonlijk wordt het koude wikkelproces gebruikt. Hierbij wordt een kunststof buis met een 

buitendiameter van 25 mm van een PE 100 RC materiaal gewoonlijk gewikkeld rond een 

wikkelinstallatie of op een bevestigingssysteem. Aangezien de buis koud is, kunnen geen 

buigradii beneden de minimum buigradius worden behaald. Bovendien moet de buis worden 

bevestigd, zodat hij gebogen blijft. De buis wordt in een geprefabriceerd raster bevestigd of 

in bijbehorende bevestigingsvoorzieningen. Omdat de buis wordt bevestigd aan een systeem, 

wordt de spiraalcollector hier met de oorspronkelijke afmetingen gemaakt. Noch de 

diameter, noch de lengte van de spiraalcollector kan worden gewijzigd, bijv. voor transport. 

De meeste spiraalcollectoren zijn daarom tussen 2 en 3 m lang. 

Vooral de flexibiliteit moet worden gezien als een voordeel van het productieproces. Als 

bevestigingsvoorzieningen met verschillende diameters verkrijgbaar zijn, kan snel hiertussen 

worden gewisseld. Al net zo gunstig is het feit dat de rondheid van de buis niet wijzigt (d.w.z. 
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geen ovaalheid) tijdens het wikkelproces dankzij het gekristalliseerde kunststofmateriaal. Alle 

beschikbare verbindingstechnieken kunnen daarom te allen tijde worden gebruikt. 

De belangrijkste voordelen en nadelen van het proces worden genoemd in Tabel 2.3-1. 

Tabel 2.3-1 Voordelen en nadelen van het koude wikkelproces 

Koud wikkelproces 

Voordelen Nadelen 

Geen problemen met ovaalheid Grotere wikkelradius dan bij warm wikkelproces 
met hetzelfde buismateriaal 

Flexibelere aanpassing van de 
wikkelradius 

Bevestiging aan bevestigingselementen vereist 

 Minimum buigradius moet worden aangehouden 

Bij het warme wikkelproces wordt de buis die van de extruder komt direct op de 

wikkelinstallatie gewonden terwijl de buis nog warm is. Punt 8 en 9 in Figuur 2.3-1 staan 

rechtstreeks in verbinding met de verwerkingsunit. Omdat het koelen en de kristallisatie 

plaatsvinden tijdens het wikkelen, blijft deze vorm behouden na het wikkelproces, zelfs 

zonder dat extra bevestiging nodig is. Omdat bevestiging niet nodig is, kan ook de lengte van 

de voltooide spiraalcollector worden gevarieerd. 

Omdat het wikkelen plaatsvindt terwijl de buis nog warm is, kunnen ook diameters kleiner 

dan de minimum buigradius van de buis worden geproduceerd. Het nadeel is echter dat 

materiaalvervorming plaatsvindt vanwege de buiging van de buis. Dit resulteert in meer 

ovaalheid. Ook moeten het wikkelproces en het extrusieproces exact op elkaar worden 

afgestemd. Een te langzame extrusiesnelheid zorgt ervoor dat de buizen worden 

samengedrukt op de wikkelinstallatie. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de 

kristallisatie en het koelen van de buis ook moeten plaatsvinden tijdens het wikkelproces. 

Hiervoor moet de juiste technologie worden geïnstalleerd in de wikkelinstallatie zelf. 

Als de processen echter worden gecoördineerd, dan kan in theorie ook continue productie 

plaatsvinden, wat betekent dat een spiraalcollector van elke gewenste lengte kan worden 

gemaakt. De belangrijkste voordelen en nadelen worden genoemd in Tabel 2.3-2. 

 

Figuur 2.3-2 Voorbeelden van warm gewikkelde spiraalcollectoren 



 

Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen op het gebied van 
spiraalvormige bodemwarmtewisselaars en boormachines 

 

66 

Een warm gewikkelde spiraalcollector is te zien in Figuur 2.3-2. In de afbeelding zijn ook de 

borgbanden te zien die ervoor zorgen dat de spiraalcollector niet groter kan worden dan een 

bepaalde maat, en tegelijkertijd bijdragen aan de stabiliteit van de spiraalcollector. 

Tabel 2.3-2 Voordelen en nadelen van het warme wikkelproces 

Warm wikkelproces 

Voordelen Nadelen 

Er kunnen kleinere wikkelradii worden 
bereikt 

Er kunnen zich problemen voordoen met 
ovaalheid 

Geen bevestigingselementen benodigd Verwerkingsproces moet worden 
afgestemd op de extrusie 

Continue productie theoretisch mogelijk Slechtere flexibiliteit 

2.3.3. Een geschikte buislengte bepalen voor de nieuwe 

bodemwarmtewisselaar  

Voor de ontwikkeling van het nieuwe bodemwarmtewisselaarontwerp zijn verschillende 

buislengten gesimuleerd. In Figuur 2.3-3 wordt de verhouding van het drukverlies tot het 

volumedebiet getoond voor 1, 2, 3 en 4 onderling verbonden spiraalcollectors. De limiet van 

0,3 bar (horizontale lijn) mag niet worden overschreden. 0,3 bar staat voor het kenmerkende 

drukverlies van een aardwarmtekorf. Te zien is dat de buislengte korter zou moeten zijn dan 

120 m om een turbulente stroming en daarmee een betere warmteoverdracht te realiseren. 

Er vloeit een specifiek maximumdebiet uit voort dat afneemt naarmate de buislengte 

toeneemt. Als een gevolg van de debietafname neemt de warmteoverdracht in de buis ook 

af, wat een daling van de onttrekkingsprestatie per meter tot gevolg heeft. 

 

Figuur 2.3-3 Drukverlies voor verschillende buislengten. 40 m buislengte (blauw), 80 m 
buislengte (rood), 120 m buislengte (groen) en 160 m buislengte (violet). 

Drukverlies / Ethylenglykol 23%, -5 ° C
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2.3.4. Simulatie van verschillende geometrieën 

Om de nieuwe aardwarmtekorf te ontwikkelen werden  een reeks simulaties uitgevoerd. De 
geometrie van de bodemwarmtewisselaar is aangepast in termen van buitendiameter en 
spoed. Er zijn zes configuraties gesimuleerd, gebruikmakend van weergegevens uit Venetië 
en de thermische eigenschappen van de bodem aangegeven in Tabel 2.3-3.  

De grensvoorwaarden die gebruikt zijn in de simulaties van de warmtewisselaar waren: 

 Er is een aardwarmtekorf in een open veld gesimuleerd; 

 Tabel 2.3-3 bevat een overzicht van twee bodemtypen met verschillende thermische 
eigenschappen;  

 Het vulmateriaal dat wordt gebruikt voor het boren is het bodemmateriaal; 

 De warmtegeleidende vloeistof is een mengsel van water (70%) en glycol (30%) en de 
thermische eigenschappen hiervan zijn in overweging genomen; 

 Het massadebiet in de aardwarmtekorf is constant en gelijk aan 0,2 kg/s voor alle 
simulaties; 

 De weergegevens per uur voor Venetië zijn gebruikt (8760 waarden voor elke 
parameter) om rekening te houden met de warmteoverdrachtsnelheden op het 
bodemoppervlak. De trends van de luchttemperatuur buiten en de totale horizontale 
zonnestraling zijn weergegeven in Figuur 2.3-4. 

Tabel 2.3-3 Eigenschappen van de bodem 

Type bodem Casus A Casus B 

Thermische geleidbaarheid λg [W/(m K)] 1,8 2,4 

Dichtheid ρg [kg/m³] 1655 1700 

Soortelijke warmte cg [J/(kg K)] 1460 2000 

 

Figuur 2.3-4 Klimaatgegevens van Venetië (bron: EnergyPlus database) 
Externe luchttemperatuur [° C] (blauw) en totale horizontale zonnestraling [W / m²] (rood). Bron: 

EnergyPlus-database 
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Er zijn voor elk uur simulaties uitgevoerd voor een heel jaar, gebruikmakend van de 

klimaatgegevens van Venetië. Voor deze locatie is de jaarlijkse gemiddelde luchttemperatuur 

gelijk aan ongeveer 13°C. 

Het jaar is verdeeld in vier subperioden met de volgende omstandigheden voor de 

inlaattemperatuur van de warmtegeleidende vloeistof bij de aardwarmtekorf: 

1e periode 01-01 tot 30-04 Ttoevoer= 5° C 

2e periode 01-05 tot 31-05 Systeem UIT 

3e periode 01-06 tot 30-09 Ttoevoer= 35° C 

4e periode 01-10 tot 31-12 Ttoevoer= 5° C 

In de eerste periode wordt de warmte uit de bodem gewonnen, omdat de ongestoorde 

bodemtemperatuur hoger is dan de inlaattemperatuur van de warmtegeleidende vloeistof bij 

het boorgat. Daardoor werkt de warmtepomp in verwarmingsmodus. Tijdens de tweede 

periode is het systeem uitgeschakeld. In de derde periode wordt de warmte in de bodem 

geïnjecteerd (d.w.z. koelmodus) en de vierde periode is gelijk aan de eerste (d.w.z. 

verwarmingsmodus). 

Het thermische gedrag van de aardwarmtekorf op korte termijn is ook geanalyseerd. Hiervoor 

zijn 14 dagen gesimuleerd volgens het volgende schema: 

1e periode 01-01 tot 04-01 Systeem is uitgeschakeld 

2e periode 05-01 tot 07-01 Systeem is ingeschakeld in 
verwarmingsmodus 

3e periode 08-01 tot 11-01 Systeem is uitgeschakeld 

4e periode 12-01 tot 14-01 Systeem is ingeschakeld in 
verwarmingsmodus 

Wanneer het systeem is ingeschakeld in verwarmingsmodus wordt een constante warmte-

extractiesnelheid van 1500 W (d.w.z. 100 W/m per boorgatdiepte) uitgeoefend als 

grensvoorwaarde van de bodemwarmtewisselaar. De inlaat- en uitlaattemperaturen zijn 

vervolgens berekend door middel van CaRM om te controleren of aan de opgelegde 

extractiesnelheid is voldaan. In dit geval bedroeg de tijdstap van de simulaties zes minuten. 

De simulaties zijn uitgevoerd op basis van de weergegevens van Venetië (van 1 tot 14 januari). 

De thermische eigenschappen van de bodem waren gelijk aan die in Casus A (Tabel 2.3-3 ). Bij 

deze analyse is ook het effect van de boorgatdiameter en de spoed van de spiraal op de 

thermische prestatie van de aardwarmtekorf onderzocht.  

Op basis van deze simulaties toont de aardwarmtekorf met een diameter van 325 mm de 

beste prestaties (Tabel 2.3-4) wat betreft drukverlies en een warmte-extractie van ongeveer 

70 W/m diepte. Op basis van deze uitkomst kreeg deze geometrie de voorkeur voor de 

veldtests. 
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Tabel 2.3-4 Simulatieresultaten voor aardwarmtekorf met een diameter van 325 mm 

    Diameter aardwarmtekorf 
325 mm  

        

  
 

Spoed 0,101 0,164 0,237 0,101 0,164 0,237 

einde van 3 q [W/m 
diepte] 

71,13 69,84 68,61   1,85% 3,67% 

einde van 4 q [W/m 
diepte] 

-34,99 -34,37 -33,77   1,80% 3,61% 

       

drukverlies   [bar] 0,324 0,212 0,157 Ethyleenglycol 23% 0°C 

De nieuw ontworpen spiraalvormige bodemwarmtewisselaar werd geïnstalleerd op de 

testlocaties in Athene (Griekenland), Dublin (Ierland), Valencia (Spanje) en Erlangen 

(Duitsland). 

2.4. BOORTECHNIEK  

De "easy-drill” technologie, die bestaat uit het gebruiken van verbuizing als boorstang, is een 

belangrijke basis geweest voor de ontwikkeling van een nieuwe techniek in dit project: de 

vergrote easy-drill. De easy-drill technologie maakt tijdbesparingen mogelijk tijdens het boren 

vanwege het feit dat er minder boorstangen nodig zijn om een boorgat te realiseren. De 

standaard easy-drill maten variëren gewoonlijk van 101 tot 152 mm en zijn jarenlang overal 

ter wereld gebruikt door Hydra en haar klanten, wat het tot een betrouwbare oplossing maakt 

voor bepaalde typen booractiviteiten, waaronder het aanboren van waterbronnen of de 

installatie van een piëzometer.  

2.4.1. Easy-drill technologie 

De easy-drill technologie bestaat uit een hightech boorinstallatie die het boorproces verkort. 

Easy-drill maakt gebruik van speciale verbuizing als boorstangen, gekoppeld met een speciale, 

uittrekbare boorkop, zoals te zien is in Figuur 2.4-1. 

Als we de technologie vergelijken met een traditioneel boorsysteem, kan de easy-drill 

tijdbesparingen opleveren doordat er minder handelingen hoeven worden uitgevoerd. 

Tijdens gewone boorwerkzaamheden worden bijvoorbeeld zowel boorstangen als verbuizing 

gebruikt om het boorgat te realiseren, waarbij de boorstangen dienen als boorgereedschap 

en de verbuizing voorkomt dat het gat ineenstort zodra de boorstangen worden verwijderd.  

Bij de easy-drill technologie speelt de verbuizing een dubbele rol: die van boorgereedschap 

en die van verbuizing om de ineenstorting van het boorgat te voorkomen. Deze dubbele 

functie wordt mogelijk gemaakt door de speciale uittrekbare boorkop die kan worden 

verwijderd na de booractiviteiten, waardoor de kokervormige ruimte overblijft waarin 

geothermische sondes kunnen worden geïnstalleerd. Om de boorkop uit het boorgat te 

trekken is een speciaal "visgereedschap” benodigd. Het “visgereedschap” wordt bevestigd 

aan de lier van de machine en wordt in het gat omlaag gelaten. Daar wordt het automatisch 

aan de boorkop bevestigd, waardoor de boorkop loskomt van de verbuizing. Wanneer de lier 
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het “visgereedschap” omhoog hijst, wordt de boorkop uit het gat verwijderd, en blijft een hol 

gat in de bodem achter. Op onderstaande foto is dit gereedschap samen met de uittrekbare 

boorkop te zien. 

De standaard easy-drill heeft gewoonlijk een diameter die varieert tussen 101 en 152 mm, 

afhankelijk van de verbuizingsnorm. De maximumdiameter is 325 mm, maar bij grotere 

diameters traden er bij de standaard easy-drill operationele problemen op bij het hanteren 

van de draad en boorstang vanwege het zware gewicht. 

Bij een grotere diameter moet ook een grotere klem worden gebruikt die nodig is voor het 

losschroeven van de verbuizing. Bovendien is het volume dat wordt ingenomen door de 

verbuizing direct van invloed op het waterdebiet dat binnen dergelijke grenscondities 

gemakkelijk in de orde van 1000 dm³/min kan liggen. Om deze redenen is de easy-drill 

doorontwikkeld om beter te kunnen omgaan met bodemwarmtewisselaars met een grote 

diameter. 

 

Figuur 2.4-1 De standaard easy-drill. Uittrekbare boorkop (onder) en visgereedschap (boven) 

2.4.2. De vergrote Easy-Drill technologie 

Om het doel van het project te realiseren is de standaard easy-drill aangepast voor gebruik 

met een grotere diameter. De vergrote easy-drill is een variatie op de traditionele uitvoering, 

ontwikkeld om de kosten/installatie van bodemwarmtewisselaars met een grote diameter te 

optimaliseren. Het nieuwe ontwerp bestaat uit buizen van 1.5 m lengte met een 

buitendiameter van 355.6 mm. Op de buitenkant van de buis is een metalen spiraal met een 

buitendiameter van 450 mm gelast. Door de spiraal rond de buis voorkomt dit ontwerp dat 

er water moet worden gebruikt. De grond wordt uit het boorgat verwijderd door de avegaar 

en niet door water/modder te laten circuleren. De afwezigheid van water levert een 

consequente besparing op, omdat nu geen waterpompstation met hoog debiet en 

wateropslagtank met een capaciteit van enkele kubieke meters nodig zijn die gewoonlijk wel 

benodigd zouden zijn. 

De verbinding tussen de buizen vindt plaats met behulp van verbindingsmoffen met buiten-

/binnendraad die gelast zijn op het uiteinde van elke buis. Elk paar verbindingsmoffen heeft 

vier spieën om het koppel over te brengen en twee bouten die de vergrendeling in de as 

tussen de buizen onderling garanderen. Dit specifieke ontwerp levert een verbetering op wat 

betreft het hanteren van de boorstang en bespaart daardoor tijd in vergelijking met 
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traditionele draadverbindingen. Bij grote diameters zou het koppelen van zware buizen met 

een cilindrische draad erg lastig kunnen zijn, terwijl met het nieuwe ontwerp de aanwezigheid 

van afschuiningen op alle randen helpt bij het koppelproces, ook als de buizen niet perfect 

zijn uitgelijnd. Nog een voordeel van het nieuwe ontwerp is dat het grote klemsysteem dat 

benodigd is voor het losschroeven van draadbuizen niet meer nodig is, waardoor de 

investeringskosten van de machine afnemen. In de figuren Figuur 2.4-2 en Figuur 2.4-3 wordt 

het ontwerp van de moffen met spieën en bouten en de geometrie van de verbuizing met de 

gelaste spiraal getoond. Zoals hieronder geïllustreerd, is de binnendiameter vergroot tot 340 

mm om aan te sluiten bij de nieuw ontwikkelde bodemwarmtewisselaar. De totale 

buitendiameter, d.w.z. de buitendiameter van de metalen spiraal, is 450 mm. 

 

 

Figuur 2.4-2 Segmenten van de vergrote Easy-Drill 



 

Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen op het gebied van 
spiraalvormige bodemwarmtewisselaars en boormachines 

 

72 

 

Figuur 2.4-3 Geometrie van de vergrote Easy-Drill 
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Ook het ontwerp van de uittrekbare boorkop is aangepast. Door de complexiteit bleek het 

productieproces voor boorkoppen met een grote diameter een duur proces, wat invloed zou 

hebben op de installatiekosten, gecombineerd met het feit dat het aanzienlijke gewicht van 

de boorkop het vergrendelen en ontgrendelen lastig zou maken.  

Om deze redenen is gekozen voor een andere oplossing om de boorkosten laag te houden. Er 

is gekozen voor een boorkop met lage productiekosten die achterblijft op de bodem van het 

boorgat. Het ontgrendelsysteem is zo ontwikkeld dat het de boorkop loskoppelt na afloop van 

het boorproces. De nieuwe boorkop wordt getoond in Figuur 2.4-4. 

 

Figuur 2.4-4 Achterblijvende boorkop 

De boorkop is gemaakt van twee driehoekige metaalplaten die zijn samengelast tot een kruis. 

Het kruis is vervolgens volledig gesloten met andere driehoekige metaalplaten om een 

conische vorm te produceren. De kosten van de boorkop zijn ongeveer € 80 inclusief de lastijd. 

Vier vinnen (zie A in Figuur 2.4-4) zorgen voor de bevestiging aan de verbuizing. Door de 

verbuizing linksom te draaien, komen de vinnen los van de geleider op de verbuizing, en wordt 

de boorkop losgekoppeld van de verbuizing. In Tabel 2.4-1 worden de twee boormethoden 

met elkaar vergeleken. 
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Tabel 2.4-1 Easy-drill vergeleken met vergrote easy-drill 

 EASY-DRILL 
Φ = 325 mm 

VERGROTE EASY-DRILL 
Φ = 340 mm 

Fabricagekosten Hoog Middelhoog-laag 

Water benodigd 
voor boren 

> 1000 dm³/min Geen water benodigd 

Optimale diepte < 40 m < 15-18 m 

Prijs ~ 25,000 € ~ 10,000 € 

Type bodem 
Ongeconsolideerd materiaal, 
sedimentair gesteente, zand, 
grind, klei 

Ongeconsolideerd materiaal, zachte 
grond, zand, grind, klei 

Type boorkop 
Drie conische snijdelen 
(Tricone), V-vormige boorkop 

Vereenvoudigde V-vormige boorkop 
die achterblijft in het boorgat 

Benodigde koppel 2,000 kg*m 8,000 kg*m 

Type verbuizing Standaard boorverbuizing 
Speciale verbuizing met spiraal 
gemonteerd op het buitenoppervlak 

Verbinding tussen 
verbuizing 

Draadverbinding Spie- en boutverbinding 

Koppelingsgemak 
verbuizing 

Moeilijk Gemakkelijk 

Demontagegemak  
Moeilijk, klemsysteem 
benodigd 

Gemakkelijk, twee bouten 
losschroeven 

Boorkop Herbruikbare boorkop Boorkop voor eenmalig gebruik 

De nieuw ontwikkelde vergrote easy-drill-techniek is gebruikt op de testlocaties in 

Griekenland, Dublin, Valencia en Erlangen. Het boorproces is te zien in de video's van de 

demonstratielocaties. 

2.5. TESTACTIVITEITEN 

Op basis van de resultaten van de simulaties van bodemwarmtewisselaars en de nieuwe 

boortechniek zijn medio 2016 enkele veldtests uitgevoerd. 

Tijdens de installatietests werden de benodigde tijd en het installeren van de aardwarmtekorf 

geëvalueerd. 

Op basis van de resultaten van de simulaties (Tabel 2.4-1) worden de prestaties van de 

aardwarmtekorf met een diameter van 325 mm besproken in de volgende paragraaf.   

Het uitrekken van de nieuw ontwikkelde aardwarmtekorf was erg gemakkelijk. Met twee 

mensen kan de nieuwe aardwarmtekorf binnen enkele seconden worden uitgerekt Figuur 

2.5-1). Van een transportlengte van 1,0 m kon de aardwarmtekorf worden opgerekt tot 

ongeveer 15 m. De diameter was ongeveer 250 mm en de afstand tussen de windingen is 

tussen 600 mm en 690 mm (Figuur 2.5-2). 
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Figuur 2.5-1 Uitgetrokken nieuwe 

bodemwarmtewisselaar 

 

 
Figuur 2.5-2 Afstand tussen de 

wikkelingen en diameter van de nieuwe 
bodemwarmtewisselaar 

Deze geometrie maakt installatie zeer gemakkelijk en snel (Figuur 2.5-3). De installatietijd 

werd tijdens deze test bijgehouden en bedroeg 1 minuut en 38 seconden. De installatie werd 

gerealiseerd met behulp van een klein gewicht van ongeveer 6 kg. Daarnaast was 

herinstalleren erg eenvoudig. De resultaten van deze installatietest tonen aan dat bij een 

boorgatdiepte van 15 m een aardwarmtekorf met een buislengte van 25 m een goede 

oplossing vormt. Een ander resultaat van de veldtest was dat de diameter van de wikkelingen 

niet groter dient te zijn dan 250 mm voor deze boorcasus (diameter van 340 mm).  

Na de installatie van de warmtewisselaar moet het boorgat met het vulmateriaal worden 

gevuld ervoor zorgend dat de sonde niet naar beneden valt. Voor dit doel is het nuttig om 

afstandstukken in te brengen om de spoed van de helix te fixeren, hetgeen het belangrijkste 

element bleek te zijn om een goede warmte-uitwisselingsefficiëntie van de helicoïdale 

warmtewisselaar te handhaven. 

Concluderend toonde de veldtest aan dat de installatie en het verwerken van de nieuwe 

aardwarmtekorf zeer eenvoudig is. Voor het installatie- en herinstallatieproces was geen 

bevestiging nodig. 
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Figuur 2.5-3 Installatieproces van de nieuwe bodemwarmtewisselaar 
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3.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden verbeteringen behandeld op het gebied van installatiemachines voor 

coaxiale bodemwarmtewisselaars en ontwikkelingen in het ontwerp van warmtewisselaars 

die worden geïnstalleerd met de heimethode.  

De stand van de technologie en de ontwikkelingsgeschiedenis van deze methode vormen het 

uitgangspunt.  

De heitechniek werd ontwikkeld om de installatiekosten en daarmee de perforatiekosten in 

zachte, ongeconsolideerde bodem te verlagen. Gewoonlijk vereist de traditionele 

boortechnologie in dergelijke bodems het gebruik van grote hoeveelheden water als 

boorvloeistof en verbuizing om instorting van het boorgat te voorkomen. Deze aspecten 

hebben significante boorkosten tot gevolg.  

Het uitgangspunt van deze techniek bestaat uit de installatie van RVS buizen met een 

diameter van 50 mm als een nieuw type bodemwarmtewisselaar. Deze buizen hebben een 

dubbele functie, namelijk als boorstang en als geothermische buis. Het idee van de nieuwe 

installatietechnologie is rechtstreeks te boren met de heimethode, gebruikmakend van een 

roestvast stalen buis die daarna deel uitmaakt van de boorgatwarmtewisselaar. Daarom is de 

nieuwe coaxiale boorgatwarmtewisselaar gemaakt met een metalen RVS buitenbuis om 

corrosieproblemen te voorkomen en een kunststof binnenbuis van HDPE of PEXa.  

Een bijkomende ontwikkeling was de ontwikkeling en productie van een roterende, trillende 

kop en het gebruik van waterinjectie tijdens het heien. Beide technologieën zijn niet 

opgenomen in de eerste installaties waarbij de bodemwarmtewisselaars met een diameter 

van 50 mm diameter zijn geïnstalleerd. Zowel de ontwikkeling van ontwerpverbeteringen als 

machine-ontwikkelingen zijn in het veld getest. De tijdens deze veldtests opgedane 

ervaringen en kennis vormen het uitgangspunt voor de installaties die zijn uitgevoerd in de 

demonstratiecases.    

Daarnaast is een patentaanvraag ingediend in Italië, en is het type warmtewisselaar 

opgenomen in de Europese norm die wordt opgesteld.  

3.2. NIEUW ONTWIKKELDE TECHNOLOGIEËN 

Een van de innovaties in het Cheap-GSHPs-project is de ontwikkeling van een coaxiale 

bodemwarmtewisselaar en boormachines, die de totale installatiekosten en de operationele 

kosten verlagen. De huidige stand van de technologie bestaat uit de installatie van 

bodemwarmtewisselaars van coaxiaal staal met de heimethode die in Italië in 2006 is 

gepatenteerd door TecnoPenta Sas. Op basis van het originele patent hebben Hydra en 

TecnoPenta nog een Italiaans patent verkregen (patentnummer 0001398341) dat de 

installatie van deze bodemwarmtewisselaar betreft met behulp van de heimethode met een 

trilkop. De machines kregen de naam “Vibrasond”. Een van de doelstellingen van het project 

is de installatie te realiseren van coaxiale sondes met een uitwendige diameter van meer dan 

50 mm, of deze technologie voor bodemwarmtewisselaars toe te kunnen passen tot diepten 

van 50 m en zelfs 100 m in moeilijkere ongeconsolideerde bodems. Om dit te bereiken is een 
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eerste verbetering in de ontwikkeling van een roterende en trillende machinekop bereikt als 

onderdeel van het CHEAP-GSHPs-project.  

Het is algemeen bekend dat het gebruik van een vloeistof, zoals water, de 

boorwerkzaamheden vergemakkelijkt en noodzakelijk is bij conventioneel boren.  Hierbij 

worden vaak grote hoeveelheden water verbruikt. Het gebruik van water bij de installatie van 

de coaxiale bodemwarmtewiselaars in de bodem met behulp van de heimethode is minder 

gebruikelijk. Deze techniek levert echter verbeteringen op door de kortere installatietijd en 

lagere kosten enerzijds en anderzijds doordat de heimethode in meer verschillende 

bodemtypen kan worden toegepast. Bij de originele Vibrasond-techniek werd geen water 

gebruikt, omdat de RVS buis moest worden gesloten voor waterrecirculatie tijdens het 

warmtewinningsproces.  Door het ontwerp van de watersproeiers in de boorkop is het 

gebruik van water tijdens het boren mogelijk, waarna de buis en sproeiers worden afgedicht 

voor de geothermische toepassing. 

3.2.1. Roterende en trillende machinekop voor penetrometers 

De eerste verbetering is de ontwikkeling van een roterende en trillende machinekop. De 

combinatie van trilling, rotatie en neerwaartse druk maakt het mogelijk sondes met een 

grotere diameter (60-80 mm) te installeren in meer bodemtypes dan met de Vibrasond-

techniek. Deze techniek kan worden toegepast in ongeconsolideerde grond, bestaande uit  

zand, slib en klei. 

3.2.1.1. Boormachine  

De boormachine die is geproduceerd door HYDRA is een  alleenstaande machine, bestaande 

uit vier elementen: een kader, een aggregaat, rupsbanden en een mast. De  

boormachinegroep is de JOY G met verschillende machines, gaande van JOY 2 over JOY 3 tot  

JOY 4 (in totaal zijn vier uitvoeringen).  

Al deze boormachines zijn uitgerust met een aggregaat met verschillende vermogens en 

masten van verschillende breedtes in functie van de afmetingen van de machine. De 

boormachine wordt verder aangepast om specifieke booroperaties tot stand te brengen. 
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Figuur 3.2-1 Joy 2 G 

3.2.1.2. Ontwerp van de roterende kop 

Er kunnen veel verschillende hydraulische gereedschappen worden geinstalleerd op de  

masten om het boorwerk uit te voeren. De keuze van het juiste gereedschap hangt af van  de 

grensvoorwaarden, d.w.z. het type werk, type bodem, etc., en de ervaring van de boorders 

maakt deze keuze makkelijker. Tabel 3.2-1 geeft een overzicht van veelvoorkomende 

hydraulische gereedschappen, en toont de belangrijkste voordelen en nadelen van elk 

gereedschap. 
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Tabel 3.2-1 Veel gebruikte hydraulische gereedschappen 

 Bewerking Staat van de bodem Voordelen en nadelen 

Roterende 
kop 

De roterende kop roteert 
de boorstangen terwijl de 
mast de stangen omlaag 
duwt/omhoog trekt. 

Klei, zand, slib, grind 
en sedimentair 
gesteente 

Veel verschillende 
modellen die 
verschillen qua koppel, 
snelheid, afmetingen, 
prijs etc. 

Valhamer 

Wanneer een valhamer 
wordt gebruikt roteren de 
stangen niet, maar worden 
ze in de grond geduwd door 
de snelle slagwerking, 
waardoor de grond en het 
gesteente worden 
gebroken 

Ongeconsolideerde 
bodem, hard 
gesteente 

Gebruikt wanneer in 
geconsolideerde bodem 
en gesteente moet 
worden geboord; de 
luchtcompressor 
genereert veel lawaai 
en verbruikt grote 
hoeveelheden 
brandstof 

Heimachine 

Veelal bevestigd aan de arm 
van een graafmachine, 
waarbij de kracht van de 
arm gecombineerd met de 
trilling van de plaat de paal 
de grond in drijft 

Zeer zacht en 
ongeconsolideerd 
materiaal 

De ‘Vibrasond’-techniek 
maakt gebruik van dit 
type machine, 
gekoppeld met een 
mast en met een druk 
van 20 ton 

Sonische 
boorkop 

Combineert rotatie en 
vibratie in één 
gereedschap. Deze boorkop 
biedt voordelen op het 
gebied van boordiepte 
vanwege het feit dat de 
trilling de laterale frictie 
vermindert die ontstaat 
tussen de boorstangen en 
de boorgatwand. 

Geschikt voor elk 
type bodem, 
behalve voor harde 
stollingsgesteenten, 
zoals graniet 
 

Veel duurder dan 
roterende boorkoppen 
door het grotere aantal 
onderdelen dat wordt 
gebruikt en de betere  
kwaliteit, omdat de 
gevolgen van 
trillingseffecten worden 
tegengegaan 

Hydraulische 
boorhamer 

Produceert gelijktijdig 
rotatie- en hamereffecten. 

Vaak de enige 
oplossing wanneer 
men stuit op hard 
gesteente 

Zeer robuust en duur 
gereedschap door de 
hogere mechanische 
belasting. Perslucht is 
benodigd, wat de 
boorkosten aanzienlijk 
verhoogt. 

De RV1 Roto-Vibro boorkop (Figuur 3.2-2) is een unieke boorkop ontworpen door HYDRA, die 

rotatie en trilling met elkaar combineert. Deze unieke boorkop verschilt van de andere, omdat 

hij wordt gekenmerkt door een hoger koppel en een lagere frequentie in vergelijking met de 

sonische boorkoppen. Deze oplossing werd gebruikt, omdat het een hoog koppel biedt, 

waardoor door harder materiaal kan worden geboord. De lagere trilfrequenties zorgen voor 
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minder belasting van de mechanische componenten, en verminderen de wrijvingskrachten 

op de boorgatwand, vooral in combinatie met een laag waterdebiet. 

 

Figuur 3.2-2 Roto-Vibro boorkop RV1 – HYDRA (Project Partner) 

 

3.2.1.3. Machinetest 

De RV1 roto-vibro boorkop werd getest op de testlocatie van HYDRA. De boorkop werd 

gemonteerd op een JOY2 G. De HYDRA testlocatie wordt gekenmerkt door ongeconsolideerd 

materiaal, zoals klei, zand en slib. De eerste twee meter grond bestaan uit een kunstmatige 

laag ophogingsmateriaal bestaand uit puinmateriaal, zoals gebroken bakstenen en beton. 

Deze laag werd doorboord met een conventionele roterende boorkop. Voor alle tests werden 

boorstangen met een uitwendige diameter van 76 mm gebruikt. Voor de tests werd door 

Hydra een in het boorgat achterblijvende boorkop voor eenmalig gebruik gemaakt en 

gebruikt. Het ontwerp van de punt van de bodemwarmtewisselaar werd voltooid om de 

ondergrond los te maken wanneer de machinekop roteert. De kosten van deze boorkop 

worden geschat op ongeveer 10 euro. 

Er zijn twee verschillende soorten tests uitgevoerd om de prestaties van de RV1 roto-vibro 

boorkop te beoordelen. De eerste test werd uitgevoerd om de doeltreffendheid van de RV1 

in vergelijking met andere boorkoppen vast te stellen. In de tweede test werden de prestaties 

van de boorkop in specifieke booromstandigheden geëvalueerd. 

3.2.1.4. Vergelijking van boorkoppen 

De volgende test werd opgezet om de prestaties van de RV1 boorkop te vergelijken wanneer 

een of meerdere funkties worden gebruikt.. Alle tests zijn uitgevoerd zonder waterinjectie om 

de grenzen van alle funktiecombinaties op te zoeken. De gebruikte boorstangen hadden een 

lengte van 2 m. Alle werkzaamheden werden uitgevoerd door één persoon. Iedere test 

bestond uit boren tot een diepte van 12 m en het meten van de tijd die benodigd was om 

deze diepte te bereiken. De hieronder gerapporteerde gemiddelde tijd bestaat uit de totale 

boortijd, wat inhoudt dat de tijd de effectieve boortijd plus het hanteren van de boorstang en 
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de montagetijd omvat. In totaal wordt ongeveer 40% van de gemeten tijd opgenomen door 

boren en de resterende 60% van de tijd door het hanteren en monteren van de boorstangen.  

De tests werden verdeeld in vier fases. In Tabel 3.2-2 zijn de uitgevoerde tests en de resultaten 

samengevat. 

Tabel 3.2-2 Test van verschillende boormethoden 

 Boordiepte 
[m] 

Gemiddelde 
tijd    [s/m] 

Beschrijving van de test Overige 

Alleen 
neerwaartse 
duwkracht 

4 m 90 s/m De test begint nadat een 
diepte met 2 m is bereikt 
met duwkracht en 
rotatie. Na zes meter nam 
de boortijd significant toe 
door wrijving met de 
boorgatwand. Om deze 
reden was het nutteloos 
om verder te gaan op 
alleen duwkracht. De 
diepte van 12 m werd 
niet bereikt. 

Doordat het onmogelijk was 
om de eerste twee meter te 
penetreren (toeslagmateriaal) 
met alleen neerwaartse 
duwkracht, begon de test op 
een diepte van 2 m 

Neerwaartse 
duwkracht 
gecombineerd 
met trilling 

10 m 72 s/m De trilling werd ingesteld 
rond 25 Hz. De diepte van 
12 m werd zonder 
probleem bereikt. 

Doordat het onmogelijk was 
om de eerste twee meter te 
penetreren (toeslagmateriaal) 
zonder rotatie, begon de test 
op een diepte van 2 m 

Neerwaartse 
duwkracht 
gecombineerd 
met rotatie 

12 m 60 s/m De boorkop had een 
koppel van 350 kg∙m. De 
gemiddelde 
rotatiesnelheid van de 
boor was 200 omw/min. 
De duwkracht had een 
massa van 2000 kg 

Het perforeren van de laag 
toeslagmateriaal was geen 
probleem. Daarom werd met 
de test begonnen op een 
diepte van 0 m. 

Neerwaartse 
duwkracht 
gecombineerd 
met rotatie 
en trilling 

12 m 40 s/m Gebruikt de volledige 
capaciteit van de RV1, die 
bestaat  uit duwkracht 
gecombineerd met 
gelijktijdige rotatie en 
vibratie. De boorkop had 
een koppel van 350 kg∙m, 
rotatiesnelheid van 200 
omw/min. De duwkracht 
had een massa van 2000 
kg. De trilling werd 
ingesteld rond 25 Hz. 

Grotere diepten werden niet 
bereikt, maar het is alom 
bekend dat het effect van 
wrijving op de boorgatwand 
toeneemt naarmate het 
contactoppervlak toeneemt 
en daardoor naarmate de 
diepte toeneemt. Om deze 
reden wordt aangenomen dat 
de aanwezigheid van trilling 
de doeltreffendheid naarmate 
de diepte toeneemt alleen 
maar kan verbeteren. 
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Resultaten van het vergelijken van de boorkoppen 

De door HYDRA uitgevoerde tests tonen significante verbetering aan bij het gebruik van 

trilling tijdens het boren. Bovendien zijn de beste resultaten verkregen door rotatie te 

combineren met trilling. Figuur 3.2-3 geeft de gemiddelde boortijd voor de verschillende 

geteste boorkoppen weer. In Figuur 3.2-4 wordt de procentuele afname van de tijd 

weergegeven.

 

Figuur 3.2-3 Vergelijking van boormethodes (gemiddelde tijd) 

 

Figuur 3.2-4 Procentuele afname boortijd 

3.2.1.5. Test van penetratiecapaciteit 

Deze test werd uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hoeveelheid tijd die benodigd is om een 

diepte van 48 m te bereiken bij volledige capaciteit van de RV1 in werkelijke 

booromstandigheden met boorstangen van 76 mm. Het boren werd uitgevoerd met het 

gelijktijdige effect van rotatie, trilling en duwkracht. Tijdens de test werd water geïnjecteerd 

bij de volgende bedrijfsomstandigheden: 20 l/min en 90 bar maximumdruk. De totale boortijd 

in verhouding tot de diepte wordt weergegeven in Figuur 3.2-5. Tijdens de test werd een 
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diepte van 48 m bereikt in 53 minuten, inclusief het hanteren en monteren van boorstangen. 

Tijdens de test werd een duwsnelheid van ongeveer 15 s/m bereikt, terwijl de tijd voor het 

hanteren van boorstangen ongeveer 45 s/boorstang bedroeg. De boor werd bediend door 

slechts één persoon. 

 

Figuur 3.2-5 Diepte afgezet tegen de tijd. Boren met het gelijktijdige effect van rotatie, 
trilling en duwkracht, met toevoeging van waterinjectie. 

3.2.2. Injectiestuk op de punt van de coaxiale bodemwarmtewisselaar 

Het gebruik van een boorvloeistof is een veel toegepaste boortechniek, omdat het veel 

verschillende aspecten van het boorproces verbetert. Hierbij valt te denken aan het schoon 

houden van het boorgat, vermindering van de laterale frictie op de boorstangen, het afkoelen 

van de boorkop en het verwijderen van het boorgruis. De ontwikkeling van een injectiestuk 

gecombineerd met de Vibrasond-boortechniek is een stap vooruit in het gebruik van 

boorvloeistoffen.  

Vibrasond is een techniek die is ontwikkeld door Hydra, bestaand uit het in de bodem heien 

van AISI 304 stalen buizen met behulp van een heimachine met een trilkop. Bij deze techniek 

wordt geen water en lucht gebruikt vanwege het feit dat de buizen aan de uiteinden worden 

gesloten, zoals te zien is aan de linkerzijde van Figuur 3.2-6. Dit is nodig, omdat de RVS buizen 

(Figuur 3.2-6) worden gebruikt als warmtewisselaars in een geothermisch veld. Coaxiale 

warmtewisselaars die in de bodem worden geheid staan in nauw en direct contact met de 

bodem en verminderen de boorgatweerstand (Rb). Daarnaast verbetert het gebruik van 

roestvast staal met zijn hoge mate van thermische geleidbaarheid (≈ 16 W/(m K) de warmte-

uitwisseling tussen de bodem en de sondes. Het gebruik van de heimethode neemt de 

noodzaak weg om het boorgat op te vullen (ook wel grouten genoemd), wat een aanzienlijke 

besparing oplevert wat betreft tijd, complexiteit en installatiekosten van de warmtewisselaar.  

Deze techniek voorkomt ook alle gebruikelijke handelingen van het boren met boorstangen 

en verbuizing: de roestvast stalen boorstangen blijven namelijk achter in het boorgat en 

worden dan gebruikt als warmtewisselaar. Een beperking van deze techniek is echter dat een 
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trillende heimachine alleen kan werken in zachte, ongeconsolideerde bodems, zoals zand en 

bepaalde kleisoorten. 

 

Figuur 3.2-6 De buitenbuizen van de coaxiale warmtewisselaar die direkt in de bodem 
worden geheid. 

Om de prestaties van de heimethode verder te verbeteren werd een hogedruk-

waterinjectiesysteem ontwikkeld. De voor de waterinjectie geselecteerde waterpomp is een 

Triplex-pomp. De Triplex is een zuigerpomp die een maximum werkdruk van ≈ 80 bar en een 

maximum waterdebiet van 100 l/min, afhankelijk van de specificaties van de fabrikant, kan 

bereiken De recirculatie van water zoals gebruikt wordt bij conventionele booractiviteiten die 

worden gekenmerkt door hoge debieten en lage drukwaarden, wordt niet gebruikt vermits   

de objectieven zijn om enkel de bodem los te maken, de wrijvingsweerstand te reduceren 

terwijl het boorgruis niet moet verwijderd worden.De werkomstandigheden voor de 

heimethode vereisen dat het debiet moet worden ingesteld op ongeveer 20 l/min en dat de 

druk moet worden gedefinieerd door de weerstand van het injectiesysteem en de 

bodemweerstand die het water moet overwinnen. Dit is voldoende om een dunne waterlaag 

op het buitenoppervlak van de buis te creëren die smeert en de ongeconsolideerde bodem 

bij de punt van de sonde verzacht, verzwakt en verdrijft. 

Er zijn preliminaire veldtesten met de injectie van water uitgevoerd om de 

penetratiekapaciteit te bepalen en  die zijn beschreven in §3.2.1.5. 

Het gebruik van alternatieve vloeistoffen met een hogere thermische geleidbaarheid is tevens 

onderzocht. Simulaties door partner UNIPD waarin bodemwarmtewisselaars worden 

gecombineerd met verschillende buitendiameters en met geleidende vloeistofinjectie bij 

verschillende radii, hebben het potentieel van het verrijken van de bodem met geleidende, 

grafiethoudende thermische materialen bevestigd. Na een eerste beoordeling van 

toepasselijke voorschriften voor het boren van boorgaten en de installatie van 

bodemwarmtewisselaars is het echter mogelijk dat de injectie van dergelijke materialen in de 

bodem niet is toegestaan. Daarnaast kunnen dergelijke vloeistoffen erg duur zijn en hebben 

ze ook een behoorlijk schurende werking. Dit zou betekenen dat de injectiestukken en 

onderdelen van de hogedrukpomp zouden moeten worden gemaakt van zeer harde 

materialen, zoals wolfraamcarbide. Hierdoor zouden de kosten verder toenemen. Tot slot is 

het niet zeker dat de geïnjecteerde, zeer geleidende vloeistoffen door de tijd heen op hun 

plek rond de bodemwarmtewisselaar blijven. Deze optie wordt beschouwd als interessant, 

maar moet verder worden uitgewerkt en kent mogelijk veel belemmeringen. 
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3.2.2.1. Ontwerp van de boorkop met sproeier (mondstuk) 

Het ontwerp van het spuitsysteem moet de doorstroming van water tijdens de 

booractiviteiten mogelijk maken en, zodra de gewenste diepte is bereikt, moet de buis 

kunnen worden afgesloten, zodat deze kan worden gebruikt als een warmtewisselaar. Hydra 

heeft drie verschillende mondstukontwerpen ontwikkeld die in de onderstaande paragrafen 

zullen worden beschreven. Tijdens de veldtests werd het beste ontwerp gekozen en 

geoptimaliseerd op basis van de testresultaten. 

Mondstuk nr. 1 overdrukventielprincipe 

Het eerste mondstukontwerp werkt als een overdrukventiel. Bij dit ontwerp (Figuur 3.2-7) 

oefent het water dat in de buis stroomt druk uit op de bovenkant van de zuiger (5) resulterend 

in een neerwaartse kracht die wordt opgevangen door de kracht van de veer (6). Wanneer de 

druk een niveau in de orde van 20 bar bereikt, overstijgt de resulterende neerwaartse druk 

de tegenovergestelde veerkrachten. Daardoor beweegt de zuiger (2) omlaag, waardoor het 

water uit het mondstuk kan stromen. De openingsdruk bij dit ontwerp is variabel en kan 

worden ingesteld door de veerbelasting te wijzigen door de dop (5) op de zuiger (2) te 

schroeven. Wanneer de druk afneemt tot onder de drempelwaarde beweegt de zuiger (2) 

weer omhoog, waardoor de afdichting (3) op de opening wordt gedrukt en wordt voorkomen 

dat water uit de opening stroomt. 

 

Figuur 3.2-7 Mondstuk #1 overdrukventiel 
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Er is een verschil in waterdruk bij de punt van de sonde, respectievelijk tijdens het boren (in 

de orde van 25 bar) en tijdens het werken van de warmtewisselaar (in de orde van 5 – 10 bar 

in functie van de diepte van de bodemwarmtewisselaar). Zodoende kan het ventiel worden 

geopend tijdens het boren als gevolg van de druk die wordt gegenereerd door de triplex pomp 

en gesloten worden gehouden tijdens de doorstroming van geothermisch water, omdat dit 

nooit de openingsdruk zal bereiken. Een voordeel van dit systeem is dat het omkeerbaar is, 

vanwege het feit dat het mondstuk altijd kan worden geopend en gesloten als functie van de 

druk die wordt uitgeoefend in de buis. Bovendien blijft bij dit ontwerp het mondstuk schoon, 

aangezien het stromende water voorkomt dat zich modder aan de klepzitting hecht. 

Mondstuk nr. 2 kitafdichting 

Het systeem (Figuur 3.2-8)  bestaat uit een open punt (1) waardoor tijdens het boren water 

stroomt. Zodra de gewenste diepte is bereikt wordt een bol (2) in de buis gegooid die de 

opening blokkeert. De punt heeft een afgeschuinde rand die de bol in de juiste positie dwingt. 

Om een goede afdichting te bereiken wordt een afdichtende kit op de bol gegoten die 

voorkomt dat de bol na installatie nog kan bewegen. Deze oplossing is onomkeerbaar, omdat 

zodra de kit is opgedroogd, de punt niet meer kan worden geopend. 

 

Figuur 3.2-8 Mondstuk #2 Kitafdichting (ALLE EIGENDOMSRECHTEN VOORBEHOUDEN DOOR 
Hydra srl - Deze tekening zal niet worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. 

Elke overtreding zal wettelijk worden vervolgd.) 
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Het eenvoudige en daardoor goedkope productieproces is een voordeel van deze methode. 

Mondstuk nr. 3 gewicht met afdichting 

Het systeem (Figuur 3.2-9) bestaat uit een buis met een open punt die wordt gesloten na 

voltooiing van de boorwerkzaamheden. Er wordt gebruikgemaakt van een conische kegel (2) 

die aansluit in de punt van de buis (1). De kegel heeft een ringvormige afsluiting (5) die is 

bevestigd aan het bovenste deel, die voorkomt dat het water door de opening stroomt. De 

conische vorm van de kegel dwingt de kegel in de juiste positie. De opening in dit ontwerp 

wordt geblokkeerd door een dubbel afdichtingssysteem: de ene is de o-ring-afdichting (5) en 

de andere is de mechanische afdichting tussen de kegel (2) en de behuizing (1). Zodra de kegel 

in de buis is gedaan, wordt een extra gewicht (4) in de buis gedaan om de kegel op zijn plek 

te houden. Net als het voorgaande mondstuk is dit mondstuk erg goedkoop, maar is het een 

onomkeerbare actie, omdat de kegel niet kan worden verwijderd. 

 

Figuur 3.2-9 Mondstuk #3 gewicht met afdichting 
(ALLE EIGENDOMSRECHTEN VOORBEHOUDEN DOOR Hydra srl - Deze tekening zal niet 

worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. Elke overtreding zal wettelijk 

worden vervolgd) 
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3.3. NIEUW MATERIAAL BINNEN- EN BUITENBUIS COAXIALE 

BODEMWARMTEWISSELAAR  

Er zijn verschillende materiaalopties voor de binnen- en buitenbuis van de coaxiale 

bodemwarmtewisselaar bestudeerd op basis van hun installatiemethoden. Coaxiale 

bodemwarmtewisselaars kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd: door te boren en 

daarna de buis aan te brengen en het gat op te vullen of door te heien. De boormethode 

bestaat uit het eerst boren van een gat, en vervolgens de bodemwarmtewisselaar in het 

boorgat aan te brengen en het gat verder op te vullen met grout; de heimethode bestaat uit 

het heien van de buitenbuis van de coaxiale bodemwarmtewisselaar in de grond. 

3.3.1. Buitenbuismaterialen  

3.3.1.1. Achtergrond 

De coaxiale bodemwarmtewisselaars van RVS werden in 2006 voor het eerst geïntroduceerd 

in Italië door Tecnopenta Srl, destijds aandeelhouder van consortiumpartner R.E.D. Srl. De 

bodemwarmtewisselaars werden in de bodem geheid met behulp van een conventionele 

penetrometer. Er werd een Italiaans patent (nummer PD 2005A000087) verkregen voor het 

concept van coaxiale bodemwarmtewisselaars van RVS geïnstalleerd door middel van heien 

met een penetrometer. Later verkreeg consortiumpartner Hydra Srl samen met Tecnopenta 

Srl nog een Italiaans patent (nummer 0001398341) gebaseerd op hetzelfde idee, maar nu met 

gebruikmaking van een heimachine met speciaal ontwikkelde trilkop. De machine werd op de 

markt gebracht door partner Hydra onder de naam “Vibrasond” en had diverse verbeteringen 

ten opzichte van de originele penetrometer, zoals een buisuitlijninrichting en een lasstation. 

In 2014 won consortiumpartner Geo-Green in België met deze technologie de zilveren 

innovatieprijs tijdens de “Batibouw”, de bekende Belgische bouwbeurs. Vanwege de 

bodemomstandigheden in de regio's Vlaanderen en ten zuiden van Brussel (aanwezigheid van 

Boomse klei en vanaf 50 m diepte geconsolideerde gesteenten), maakt Geo-Green gebruik 

van conventionele boortechnologie om een gat met een diameter van ongeveer 80 mm – 90 

mm te maken waarin de RVS bodemwarmtewisselaars worden aangebracht, waarna het gat 

wordt opgevuld met grout. 

3.3.1.2. Alternatieve materialen 

Coaxiale bodemwarmtewisselaars met grout 

Er zijn diverse materialen op thermoplastische basis en metaalbasis onderzocht om te worden 

gebruikt als  alternatieven voor buismateriaal van boorgatwarmtewisselaars. Deze omvatten 

zacht staal, gegalvaniseerd staal, diverse coatingopties, roestvast staal, koper en 

koperlegeringen, aluminium, titanium en versterkte polymeren en andere kunststof 

materialen, waaronder thermisch versterkt polyethyleen. 

De boorgatwarmtewisselaar wordt verticaal in de bodem geplaatst. Van de omliggende 

bodem wordt verwacht dat het het in Figuur 3.3-1 beschreven patroon volgt. 
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Figuur 3.3-1 Doorsnede van algemene bodemomstandigheden op verschillende diepten 

De algemene aanname is dat de boorgatwarmtewisselaar in de bodem wordt geïnstalleerd 

door middel van een standaard booroperatie, waarbij de de natuurlijke 

bodemomstandigheden worden verstoord. Dit maakt de penetratie van zuurstof uit de lucht 

op grotere diepten mogelijk en het stijgen van water rond de boorgatwarmtewisselaar tot 

aan het grondwaterniveau. 

De economische levensduur van de boorgatwarmtewisselaars werd geschat als functie van 

de materiaaleigenschappen, de installatiemethode, de operationele parameters en de 

bodemomstandigheden.  

Daarnaast werd de lengte van een referentie-boorgatwarmtewisselaar voor een 5 kW 

(thermische) warmtepomp die gebruikt wordt in een centraal Europees klimaat geschat, 

gebruikmakend van de Earth Energy Designer (EED) software. De kosten per geothermische 

kW van de coaxiale boorgatwarmtewisselaar werden geschat op basis van de verkoopprijs 

van buizen voor de verschillende onderzochte materialen, uitgaand van 36 €/m boor- en 

groutingkosten. Er werd een binnenbuis van HDPE met een diameter van 32 mm (kosten 1,38 

€/m) gebruikt. De resultaten van deze vergelijking worden getoond in Tabel 3.3-1 en zijn 

grafisch weergegeven in Figuur 3.3-2. 
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Figuur 3.3-2 Verwachte economische levensduur afgezet tegen de kosten van een 
bodemwarmtewisselaar per onttrokken geothermische kW voor matig corrosieve 
geologische formaties en grondwater (pH 6,5 en weerstandsvermogen 25 Ohm.m) 
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Tabel 3.3-1 Evaluatie van materialen van buitenbuizen voor coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars met grout 
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Geheide coaxiale bodemwarmtewisselaars 

Bij de heimethode kan geen gebruik worden gemaakt van thermoplasten en gecoate metalen. 

Thermoplastische materialen zijn niet bestand tegen de drukbelasting tijdens de 

heiwerkzaamheden. Gegalvaniseerd metaal kan niet worden gebruikt omdat het risico 

bestaat dat de coating of de gegalvaniseerde laag tijdens het heien wordt beschadigd. 

Daarnaast is als gevolg van de afwezigheid van grout de boorgatweerstand tussen de metalen 

buitenbuis en de bodem significant lager dan die van conventionele warmtewisselaars met 

grout, waardoor de opbrengst van de coaxiale bodemwarmtewisselaar wordt verhoogd. 

Op basis van deze analyse bleken roestvast staal 304L en duplex roestvast staal (2205) de 

voorkeursmaterialen te zijn, omdat deze de laagste kosten per onttrokken kW hebben en een 

economische levensduur van ten minste 50 jaar. De bodemomstandigheden bij het gebruik 

van roestvast staal als buitenbuismateriaal moeten per geval worden bekeken. Commercieel 

verkrijgbare speciale legeringen of kathodische beschermingssystemen dienen te worden 

overwogen om corrosie te voorkomen indien dit nodig wordt geacht.  

De kosten voor geheide boorgatwarmtewisselaars met verschillende soorten 

buitenbuisdiameters, binnenbuisdiameters en isolatiedikten zijn geëvalueerd. De resultaten 

worden weergegeven in Figuur 3.3-3 en Tabel 3.3-2. 

 

Figuur 3.3-3 Kosten en geothermische kW van geheide coaxiale boorgatwarmtewisselaars in 
verschillende configuraties 

Uit de analyse van de simulaties die gepresenteerd zijn in Figuur 3.3-3 kan worden 

geconcludeerd dat de toevoeging van isolatie op de binnenbuis van een geheide coaxiale 

boorgatwarmtewisselaar de kosten van de boorgatwarmtewisselaar per eenheid geleverde 

thermische energie verlaagd. Dit wordt echter hoofdzakelijk veroorzaakt door het effect van 

hogere convectiewarmte-overdrachtscoëfficiënten vanwege de hogere vloeistofsnelheid in 

plaats van door het isolatie-effect. Het is economischer om een binnenbuis van een grotere 

diameter te installeren in plaats van isolatie. 
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Tabel 3.3-2 Evaluatie van materialen van buitenbuizen voor geheide coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars. 
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Veilige grensvoorwaarden en tegen corrosie beschermende 

apparatuur 

Metaalcorrosie kan door veel factoren in de bodem worden beïnvloed. Deze factoren hebben 

bijna allemaal betrekking op de chemische en fysische eigenschappen van de bodem. Dit zijn 

de geleidbaarheid, de permeabiliteit, de pH of zuurgraad en het watergehalte. Deze factoren 

vertonen ook onderlinge correlaties. Daarnaast kan de aanwezigheid van sulfaten en 

chloriden, biologische stoffen en wervelstromen een belangrijke invloed hebben en 

beschermingsmaatregelen nodig maken. Ervaring met deze installaties in België en Italië heeft 

aangetoond dat wanneer de bodemomstandigheden niet bijzonder agressief zijn, RVS buizen 

een acceptabele economische levensduur hebben. 

Er zijn diverse systemen die bescherming bieden tegen corrosie. Waar kathodische 

bescherming nodig is, kan een  beschermingssysteem voor boorgatwarmtewisselaars met een 

magnesium opofferingsanode of een beschermingssysteem met opgelegde stroomanode 

worden overwogen. 

De belangrijkste nadelen van deze methode zijn dat een ervaren gespecialiseerde aannemer 

moet worden ingehuurd en dat voorzichtigheid in acht moet worden genomen om de andere 

metalen structuren in de bodem niet te beschadigen met de opgelegde stroom. Kathodische 

bescherming is verplicht in omgevingen met een zuurhoudende bodem. 

3.3.2. Binnenbuismaterialen  

Er is tijdens het project een geïsoleerde binnenbuis ontwikkeld en onderworpen aan 

veldtests, hoewel simulaties hebben aangetoond dat de verbeteringen op het gebied van 

efficiency beperkt zijn. Isolatie van de binnenbuis zou moeten voorkomen dat de 

geothermische vloeistof die omhoog gaat tussen de binnen- eb buitenbuiswordt afgekoeld 

door de koudere vloeistof die omlaag stroomt door de binnenbuis. 

 

Figuur 3.3-4 Binnenbuis met isolatieschuim, gerealiseerd door REHAU (Project Partner) 
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3.3.3. Conclusie 

De kosten uitgedrukt in €/geothermische geïnstalleerde kW van bodemwarmtewisselaars van 

HDPE en coaxiaal RVS 304L met grout zijn ongeveer gelijk. Zowel de economische levensduur 

van HDPE als die van RVS 316L is naar verwachting langer dan de economische levensduur 

van RVS 304L, maar beide economische levensduren zijn voldoende lang om de 

projectlevensduur van ondiepe geothermische installaties te overleven. Daarnaast zijn de 

thermische uitzettingscoëfficiënten van de thermoplastische materialen een orde van grootte 

hoger dan die van roestvast staal. Dit kan spanningen in de bodemwarmtewisselaars met 

grout veroorzaken door de thermische cycli. Met deze mechanische factor is geen rekening 

gehouden bij het schatten van de economische levensduur van HDPE. In Noordwest-Europese 

klimaten is de warmtevraag groter dan de vraag naar koeling, en moet de bodem weer 

worden opgeladen. Daar dient PE-Xa te worden gebruikt. Dit is duurder dan RVS 304L. 

Bij de heimethode is het gebruik van thermoplastische materialen niet mogelijk. De overige 

keuzes zijn buizen van koolstofstaal met kathodische bescherming en roestvast stalen buizen. 

De juist keuze is afhankelijk van het corrosieve karakter van de bodem.  Dit moet per geval 

worden onderzocht. Roestvast staal 304L is voordeliger in gematigd tot laag corrosieve 

bodems wat betreft geïnvesteerde euro's per onttrokken geothermische kW. Duurdere 

legeringen, zoals RVS SS316 of duplex RVS 2205 hollen dit voordeel uit wanneer de 

bodemomstandigheden een dergelijke oplossing nodig maken. In de ergste gevallen kan een 

kathodisch beschermingssysteem worden gebruikt. De kosten hiervan zijn schappelijk 

geworden dankzij de beschikbaarheid van diverse commercieel verkrijgbare systemen.  

De hei-oplossingen met buizen van staal of RVS moeten worden vergeleken met de 

conventionele oplossingen van dubbele-U-buizen. De efficiëntiestijgingen die worden 

verwacht van grotere diameters, binnenbuisontwikkelingen en machine-ontwikkelingen 

komen naar verwachting van de kant van coaxiale bodemwarmtewisselaars op RVS-basis.  

Simulaties van de binnenbuisisolatie zijn niet bemoedigend en er zijn geen belangrijke 

efficiëntiewinsten getest.  

De spiraalvormige inzetstukken die de geothermische vloeistof laten wervelen kunnen een 

belangrijk potentieel voor efficiëntietoename hebben. Vloeistofdynamische simulaties en 

uiteindelijk tests in het veld zullen dit potentieel moeten bevestigen. 

3.4. OPTIMALISATIE VAN VOORGAANDE TECHNOLOGIEËN MET 

SIMULATIESOFTWARE 

De belangrijkste uitkomsten van dit deel van het werk betreffen de resultaten van simulaties 

die zijn uitgevoerd om het thermische gedrag van bodemwarmtewisselaars te onderzoeken, 

reeds gedeeltelijk beschreven in vorige hoofdstukken. De gevolgen van de keuzes voor het 

ontwerp van de bodemwarmtewisselaars zijn in overweging genomen met het doel de 

kosten-batenverhouding te verbeteren. Het hoofddoel is vast te stellen wat er kan worden 

gedaan om de prestaties van warmtewisselaars te verbeteren en tegelijkertijd de materiaal- 

en installatiekosten te verlagen. Dit laatste aspect werd onderzocht tijdens de 
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kostenevaluaties. Er is een nieuw type en een nieuwe geometrie van de 

bodemwarmtewisselaar onderzocht. Deze nieuwe bodemwarmtewisselaar is een “buis-in-

buis”-systeem, genaamd coaxiale bodemwarmtewisselaar (CBWW).. De nieuwe coaxiale 

bodemwarmtewisselaar is gebouwd met een metalen buitenbuis (RVS om corrosieproblemen 

te voorkomen) en een kunststof binnenbuis (bijvoorbeeld HDPE of PEXa). Een voorbeeld van 

de CBWW wordt getoond in Figuur 3.4-1 

 

Figuur 3.4-1 Voorbeeld van een CBWW in de simulatiesoftware 

De volgende zaken zijn onderzocht aan de hand van gedetaileerde simulatietools om de 

optimalisatiedoeleinden te bereiken: 

 Effect van verschillende configuraties en geometrieën van de CBWW 

 Effect van het injecteren van geleidend vloeibaar materiaal in de bodem 

 Effect van het isoleren van de binnenbuis 

 Effect op de warmtewisselingscoëfficiënt door gebruik te maken van een inwendige 
spiraal/schroef 

Het doel van dit werk was de technische verbeteringen te controleren wat betreft de 

prestaties van de CBWW en een voorlopig onderzoek te doen naar het 

kostenbesparingspotentieel, dat verder zal worden geanalyseerd zodra de boormachines en 

technologieën zijn getest in het veld en zijn geoptimaliseerd. 

Voor dit doeleinde is een eerste analyse gebaseerd op de huidige marktkosten en de 

mogelijke reducties in installatiekosten uitgevoerd, teneinde de meest beloftevolle 

oplossingen te identificeren die verder kunnen worden onderzocht. 

3.4.1. Effect van verschillende configuraties en geometrieën van de CBWW 

In de simulaties zijn de in Tabel 3.4-1 opgenomen geometrieën van de CBWW's gebruikt, 

terwijl de thermische eigenschappen van het materiaal van de buizen zijn beschreven in Tabel 

3.4-2. Het thermische gedrag van elke configuratie van de warmtewisselaar is gesimuleerd op 

basis van dezelfde grensvoorwaarden om de effecten van de belangrijkste parameters op de 

thermische efficiency te evalueren. 

Er is uitgegaan van de volgende grensvoorwaarden: 
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 Slechts één CBWW in het vrije veld; 

 Er werd in alle simulaties rekening gehouden met slechts één gelijkwaardige 
bodemlaag, en er zijn drie verschillende soorten bodems gesimuleerd. De 
eigenschappen van de bodem zijn samengevat in Tabel 3.4-3; 

 Het gebruikte opvulmateriaal heeft dezelfde thermische eigenschappen als de bodem, 
om het effect van de geometrieën van de boorgatwarmtewisselaar te onderzoeken; 

 De warmtegeleidende vloeistof die in de CBWW stroomt is een mengsel van water 
(70%) en ethyleenglycol (30%); 

 De weergegevens van Venetië (Italie) zijn gebruikt; 

 De ongestoorde bodemtemperatuur van 14°C is gekozen op basis van de 
weersomstandigheden in Venetië 

 Elke geometrie is gesimuleerd met de volgende diepten: 50, 60, 70 en 80 m; 

 De CBWW's zijn gesimuleerd voor een periode van één jaar met tijdstappen van een 
uur. Het jaar is verdeeld in vier subperioden met de volgende omstandigheden wat 
betreft de toevoertemperatuur van de warmtegeleidende vloeistof bij de 
boorgatwarmtewisselaar: 

o 1e  periode  van 01-01 tot 30-04   Ttoevoer = 5 °C 
o 2e periode  van 01-05 tot 31-05   Het systeem is uitgeschakeld 
o 3e  periode  van 01-06 tot 30-09   Ttoevoer = 35 °C 
o 4e  periode  van 01-10 tot 31-12   Ttoevoer = 5 °C 

De prestaties van de CBWW zijn geëvalueerd wat betreft de met de bodem uitgewisselde 

warmtestroomsnelheid per lengte-eenheid van het boorgat op lange termijn (d.w.z. 

uitgedrukt in W/m). De warmtestroomsnelheden zijn berekend aan het einde van de derde 

en vierde periode, respectievelijk in warmte-injectie en warmte-onttrekkingsmodus. Deze 

condities zijn het resultaat van een prestatiesimulatie van de CBWW op lange termijn. 

Derhalve kunnen deze waarden worden beschouwd als gemiddelde waarden van de 

seizoenen. Als aanvullende informatie over de effecten van de geometrie van de 

bodemwarmtewisselaar zijn de drukverliezen door de binnenbuis en de koker geëvalueerd. 

Tabel 3.4-1 Geometrie van de CBWW geanalyseerd in de simulaties 

Geometrie 
 

Buiten-/binnendiameter van de 
buitenbuis 

[mm] 

Buiten-/binnendiameter van de 
binnenbuis 

[mm] 

A 48.3/44.3 32/28 

B 60/56 40/35.2 

C 70/66 50/44 

D 80/75.2 63/55.4 

Tabel 3.4-2 Thermische eigenschappen van het buismateriaal 

Buis Materiaal Marktnaam Thermische geleidbaarheid λ 
[W/(m K)] 

Binnenbuis Kunststof PE/PEHD 0.35 

Buitenbuis Metaal AISI 304 15 
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Tabel 3.4-3 Thermische eigenschappen van de bodem 

Bodemtype 
 
 

Thermische 
geleidbaarheid ʎ 

[W/(m K)] 

Dichtheid  
ρ 

[kg/m3] 

warmtecapaciteit 
cp 

[J/(kg K)] 

G1 1.8 1665 1460 

G2 2.4 1700 2000 

G3 4.5 2750 800 

De simulaties van dit gedeelte van het onderzoek leveren de volgende resultaten op: 

 Een toename van de buitendiameter van de CBWW heeft een positieve invloed op de 
warmtewisselsnelheid van de warmtewisselaar. Een toename van de diameter van 50 
mm naar 80 mm vergroot de warmtewisselsnelheid met ongeveer 12 - 14%. Deze 
verbetering wordt veroorzaakt door de vergroting van het buitenoppervlak en 
daarmee door de afname van de thermische weerstand van de CBWW, wat een functie 
is van de radius van de buis. Een voorbeeld van de resultaten van de simulaties die zijn 
gebruikt voor deze analyse is te vinden in Figuur 3.4-2. 

 

Figuur 3.4-2 Voorbeeld van de resultaten van de simulaties voor de analyse van het 
thermische gedrag van het systeem als functie van de geometrie van de CBWW 



Cheap-GSHPs trainingshandleiding 
 

 

101 Bewerkt in 2019 

 

 De effecten van de diepte van de CBWW in de gesimuleerde gevallen zijn niet relevant 
voor de specifieke warmtefluxsnelheid, aangezien het effect van de coaxiale warmte-
uitwisseling in de bodemwarmtewisselaar slechts relevant is bij geringe diepten tot 30 
m. In de beoordeelde gevallen heeft de minimumdiepte van 50 m bijna geen invloed 
op de coaxiale warmtewisseling en dientengevolge worden ook sondes van 60 m, 70 
m en 80 m niet beïnvloed door dit fenomeen. 

 De thermische eigenschappen van de bodem beïnvloeden de warmtefluxsnelheid 
vanuit kwantitatief oogpunt. De relatieve kwantiteitsresultaten van de simulaties 
komen ongeveer overeen. In deze context heeft de bodem geen invloed op het 
thermische gedrag van de CBWW wanneer de buitendiameters van de 
warmtewisselaar toenemen. 

 Voor de voorgaande resultaten waren de drukverliezen van de verschillende CBWW-
configuraties zeer variabel, en derhalve dient dit aspect niet te worden onderschat in 
de ontwerpfase van de CBWW om de kosten-batenverhouding van de CBWW te 
behouden. 

3.4.2. Effect van het injecteren van geleidend vloeibaar materiaal in de 

bodem 

Dit gedeelte van het onderzoek bekijkt de mogelijkheid van het injecteren van stoffen met 

een hoge geleidbaarheid of additieven om de thermische geleidbaarheid van de bodem rond 

de CBWW te verhogen. Er is nog maar weinig informatie over dit materiaal en de 

toepasbaarheid ervan beschikbaar in de literatuur. Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 

om de omvang te evalueren van de thermische effecten op de energieprestaties van de 

CBWW. Problemen met betrekking tot installatieprocedures en de toepasselijkheid van 

geleidend vloeibaar materiaal zijn tevens geëvalueerd, ook al was het hoofddoel van de 

simulaties de toename van warmte-uitwisseling. 

De analyse en resultaten van de simulatie wijzen erop dat het gebruik van geleidend vloeibaar 

materiaal zoals grafiet, geïnjecteerd in de bodem rond het buitenoppervlak van de CBWW, 

de warmtewisselsnelheid van de CBWW vergroot bij gebruikmaking van dezelfde 

grensvoorwaarden van de sonde. De belangrijkste nadelen van deze optie zijn de hoge kosten 

van het grafiet, de onzekerheid omtrent wetgeving en problemen met 

vergunningen/milieuproblemen, evenals de zekerheid dat het geleidende vloeibare materiaal 

gelijkmatig rond de warmtewisselaar kan worden geïnjecteerd en op zijn plek blijft. De 

oplossing van geleidend vloeibaar materiaal is niet toepasbaar in alle bodemtypen. 

Tot slot wijst de simulatie erop dat dit idee economisch onaantrekkelijk en moeilijk te 

realiseren is. 

3.4.3. Effect van het isoleren van de binnenbuis 

Deze analyse is uitgevoerd op basis van een gelijkwaardige  thermische geleidbaarheid van 

het binnenbuismateriaal. In wezen werd de dikte van de binnenbuis gelijk gehouden in alle 

simulaties teneinde het bewegingsveld van de warmtegeleidende vloeistof niet aan te passen. 

Deze aanname werd gedaan om te evalueren in welke mate de thermische weerstand van de 

binnenbuis de warmtestroomsnelheid van de CBWW met dezelfde grensvoorwaarden 
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beïnvloedt. Deze keuze heeft geen invloed op het debiet van de warmtegeleidende vloeistof, 

zodat de resultaten alleen afhankelijk zijn van de thermische isolatie (d.w.z. de toename van 

de thermische weerstand van de binnenbuis). De geometrie van de CBWW is diegene die is 

aangeduid met de letter A in Tabel 3.4-1 en de voor de simulatie gebruikte methode is 

dezelfde als de in paragraaf 3.4.1 beschreven methode. 

De belangrijkste resultaten van de gevoeligheidsanalyse tonen aan dat de effecten van het 

isoleren van de binnenbuis verwaarloosbaar zijn. Verder moet om een belangrijke toename 

van de thermische weerstanden van de binnenbuis te verkrijgen de geometrie van de CBWW 

worden gewijzigd. De dikte van de binnenbuis neemt toe, en als gevolg daarvan zal de 

diameter van de buitenbuis van de coaxiale sonde toenemen teneinde de snelheid van de 

warmtegeleidende vloeistof en de drukval van het circuit te beperken. 

Deze nieuwe configuraties van de CBWW zullen waarschijnlijk efficiënter zijn dan de zojuist 

getoonde resultaten. De reden van de verbeterde warmtewisselprestaties is de grotere 

diameter van de CBWW of de wijziging van het bewegingsveld en niet de toename van de 

thermische weerstand van de binnenbuis. 

3.4.4. Effect op de warmtewisselingscoëfficiënt door gebruik te maken van 

een inwendige spiraal/schroef 

Deze analyse is uitgevoerd met behulp van een CFD (Computational Fluid Dynamics) 

simulatietool waarmee de effecten van het gebruik van een inwendige spiraal/schroef 

worden vergeleken in de kokersectie tussen de binnenbuis en buitenbuis van de CBWW. De 

warmtestroomsnelheidsresultaten van de simulaties zijn berekend voor de gevallen 

respectievelijk zonder en met de bodem, en ook zijn de resultaten in termen van drukverlies 

voor de verschillende configuraties vergeleken. De resultaten van de casestudies van de 

CBWW's zonder en met inzetstuk zijn te zien in Figuur 3.4-3. 

 

Figuur 3.4-3 Schetsen van het model zonder en met de spiraal/schroef in de kokersectie van 
de CBWW 

a-zonder spiraal, b-twee spiralen en 1 omloop per meter, c-twee spiralen en 8 omlopen per meter 
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Het gebruik van een spiraal/schroef in de kokervormige ruimte tussen de binnen- en 

buitenbuis verhoogt de convectiewarmtewisselingscoëfficiënt tussen de warmtegeleidende 

vloeistof en het inwendige oppervlak van de buitenbuis. Het effect is zichtbaar in het model 

zonder de bodem, waarin de ongestoorde temperatuur wordt toegepast op het 

buitenoppervlak van de buis. Aan de andere kant is dit effect minder aanzienlijk wanneer wel 

rekening wordt gehouden met de bodem. Uitgaand van het geval zonder spiraal/schroef als 

referentie werd een maximum toename van ongeveer 4% warmtefluxsnelheid verkregen. 

Voor het gebruik van deze oplossingen is een kosten-batenanalyse nodig vanwege de 

toename van de drukverliezen als gevolg van de aanwezigheid van het spiraal/schroef-

inzetstuk in de kokersectie van de CBWW. 

3.5. VELDTEST VOOR DE OPTIMALISATIE VAN 

BODEMWARMTEWISSELAARS   

3.5.1. Installatiekosten  

Zowel de nieuwe machine (beschreven in paragraaf 3.2) als de ontwikkelingen in de 

bodemwarmtewisselaars Beschreven in paragraaf 3. zijn in het veld gevalideerd door twee 

nieuw ontwikkelde coaxiale bodemwarmtewisselaars van RVS te installeren met behulp van 

de nieuwste machine-ontwikkelingen. De tijdens deze tests opgedane ervaringen zijn 

veelbelovend en de geleerde punten waren zeer nuttig voor het verder verbeteren van de 

installatiemethode voor de toekomstige installaties in de demonstratiecases. De 

verbeteringen in de installatiekosten zijn vastgesteld op basis van de parameters uit de 

veldtests, en tonen bemoedigende voortgang richting de doelstellingen van het project.  

De kosten, die ook zullen worden gebruikt als referentie op basis waarvan de impact van de 

ontwikkelingen in het project worden gemeten, worden getoond in Tabel 3.5-1. Deze 

referentiekosten zijn het resultaat van een gedetailleerd onderzoek op basis van de huidige 

stand van de technologie. 

Tabel 3.5-1 Installatiekosten in €/W in Italië en in België 

Country Italy Belgium 

Type of GHE Double-U Coaxial Double-U Coaxial 

€/m installation cost 37.50 33.50 28.75 39.25 

€/Watt extracted in G1 1.87 1.40 1.44 1.78 

€/Watt extracted in G2 1.34 1.00 1.02 1.27 

 

3.5.2. Thermische responstests 

Er zijn thermische responstests uitgevoerd om het rendement van de warmtewisselaar te 

valideren. TRT's zijn in de eerste plaats ontwikkeld om de thermische geleidbaarheid van de 

bodem te bepalen voor het dimensioneren van het geothermische veld. De resultaten waren 

niet eenduidig wat betreft de warmtewisselstroom in operationele 

overgangsomstandigheden, maar de lagere boorgatweerstand van deze typen 
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bodemwarmtewisselaars is bevestigd. De rendementsverschillen tussen deze 

bodemwarmtewisselaars en conventionele dubbele-U-bodemwarmtewisselaars worden op 

de demonstratielocaties vastgesteld in operationele overgangsomstandigheden via 

monitoring onder werkelijke belastingsomstandigheden.  

Voor diverse installaties in België werden thermische responstests uitgevoerd door Geo-

Green. De gemeten boorgatweerstand varieert tussen 0.03 en 0.06 K/(W/m), en is steevast 

lager dan die van de dubbele-U bodemwarmtewisselaars, die in het bereik tussen 0.08 – 0.12 

K/(W/m) ligt. De TRT's van de referentiebodemwarmtewisselaars op de demonstratielocatie 

in Putte (België) bevestigen deze resultaten. 

 

Tabel 3.5-2 TRT coaxiale bodemwarmtewisselaar Putte (België) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres Putte (België) 

Startdatum 01-12-2015 11.50 uur 

Datum van het einde van de stabilisatie 2-12-2015 18.25 uur 

Einddatum 6-12-2015 4.55 uur 

Duur van de thermische responstest 82,5 uren 

Temperatuur aan het einde van de stabilisatie 11,62 °C 

Type sondes Coaxiaal, RVS 

Lengte van sondes 78,0 m 

Diameter van het boorgat 75 mm 

Vulmateriaal Cement-bentoniet 

Boormethode Valhamer 

Thermische volumecapaciteit 2,30 MJ/m3K 

Injectievermogen 3312 W 

Injectievermogen per meter 42,46 W/m 

k 1.460 

b 16.250 
λ 2,31 W/(m.K) 

Rb 0,048 K/(W/m) 
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Tabel 3.5-3 TRT dubbele-U-bodemwarmtewisselaar Putte (België) 

Startdatum Putte 

Datum van het einde van de stabilisatie 27-11-2015 14:45 

Einddatum 28-11-2015 8:45 

Duur van de thermische responstest 1-12-2015 9:35 

Temperatuur aan het einde van de stabilisatie 72,8 uren 

Type sondes 11,29 °C 

Lengte van sondes Dubbele-U en PE 

Diameter van het boorgat 78,0 m 

Vulmateriaal 125 mm 

Boormethode Cement-bentoniet 

Thermische volumecapaciteit Hydraulische boorhamer 

Injectievermogen 2,30 MJ/m3K 

Injectievermogen per meter 3181 W 

k 40,78 W/m 

b 1.500 
λ 15.400 

Rb 2,16 W/(m.K) 

Startdatum 0,076 K/(W/m) 
 

3.5.3. Impact van de machine-innovaties en van de ontwerpverbetering 

van de bodemwarmtewisselaar 

De combinatie van de nieuwe roterende boorkop met het waterinjectiesysteem heeft de 

installatietijden van coaxiale bodemwarmtewisselaars met de heimethode in de 

ongeconsolideerde bodem van het testveld in Molinella (Italië) drastisch verlaagd. De 

installatietijden zijn verlaagd met een factor 3 vergeleken met de huidige stand van de 

techniek en heeft de diepte van eerder geïnstalleerde coaxiale warmtewisselaars met behulp 

van de “Vibrasond”-methode verdubbeld, terwijl 50% grotere diameters worden geheid. 

Deze resultaten benadrukken het grote potentieel van deze methode, mits dit ook 

aangetoond wordt in de diverse bodems van de verschillende demonstratiecases. 
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Tabel 3.5-4 Vergelijking tussen verbeterde heitechniek en de huidige stand der techniek op 
het gebied van heien 

 Enhanced Piling Technique 
State of art  Piling 

Technique 

Time of installation 1x  3x 

Cost of equipment 1.5x 1x 

Vibration Yes Yes 

Rotation  Yes No 

Type of joint  Threading (but also welding can be done) Welded 

Employment of water 30 lt/min  No 

Cost of machine  1.5x 1x 

Type of soil Unconsolidated Soft unconsolidated  

Borehole diameter 76 mm and even more 50 mm 

Borehole depth 100 m and even more 50 m 

Daarnaast zou het mogelijk moeten zijn om deze methodologie met de nieuwe 

ontwikkelingen toe te passen over een grotere verscheidenheid aan bodemtypen dan 

mogelijk is met de huidige stand van de techniek. 

Nog een positieve factor is dat er tijdens de installatie van de coaxiale 

bodemwarmtewisselaars in het testveld geen merkbaar verschil was in installatietijd voor de 

verschillende diameters van 60,1 mm en 76,4 mm. Dit maakt bij gebruik van de 

bodemwarmtewisselaar met de grotere diameter een toename van het thermische 

onttrekkingsrendement van meer dan 10% mogelijk in vergelijking met de huidige stand van 

de techniek. 

Een eerste vergelijking van de kosten met de huidige stand van de techniek, uitgedrukt in 

€/onttrokken W per meter lengte van de bodemwarmtewisselaar, heeft aangetoond dat de 

doelstelling van een kostenverlaging van 30% binnen bereik is. De boorkosten zijn hoog waar 

verbuizing moet worden gebruikt tijdens het boren om instorting van het boorgat te 

voorkomen en vanwege de ontoereikende bezettingsgraad van de boormachine, met hogere 

afschrijvingskosten voor de machine vanwege het lagere aantal geïnstalleerde 

bodemwarmtewisselaars. In deze landen kan deze heimethode met de nieuwe machine en 

de ontwikkelingen van bodemwarmtewisselaars de markt open breken. Bovendien laat de 

hei-methode het gebruik toe van kleinere machines, is geen bijkomende apparatuur nodig 

om met de grote hoeveelheden water om te gaan. Bijgevolg zijn lagere investeringskosten en 

afschrijvingen van de machine mogelijk. 

In landen met meer kostenconcurrentie, zoals België, met een stabielere bodem (geen 

verbuizing nodig) en een grotere markt (hogere bezettingsgraad van de machines), hebben 

de nieuwe hei-oplossingen en de grotere bodemwarmtewisselaars het potentieel om het gat 

met conventioneel boren en bodemwarmtewisselaars van het dubbele-U-type te sluiten.  

De TRT's in het testveld en in Putte hebben bevestigd dat er een lagere boorgatweerstand is 

bij stalen coaxiale bodemwarmtewisselaars dan bij dubbele-U-bodemwarmtewisselaars. 
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Aangezien de TRT's echter ontwikkeld zijn om de heersende geleidbaarheid van de bodem 

onder stabiele en continue belastingscondities gedurende meer dan 72 uur te bepalen, is het 

niet mogelijk om op basis van deze tests te bevestigen of een hoger rendement wordt behaald 

op basis van de simulaties vanwege de grotere buitendiameter. Deze tests worden 

hoofdzakelijk gebruikt om het geothermische boorgatveld te dimensioneren door de 

locatiespecifieke geleidbaarheid van de bodem te bepalen. 

In werkelijke toepassingen werken de bodemwarmtewisselaars in een soort overgangsfase 

vanwege het aan- en uitschakelen van de warmtepomp. Deze werking is beter vergelijkbaar 

met de eerste 20 – 40 uur van de TRT's. In deze periode zijn de stalen 

bodemwarmtewisselaars veel reactiever dan de dubbele-U-bodemwarmtewisselaars, omdat 

de lagere boorgatweerstand en de  hogere waterinhoud van deze bodemwarmtewisselaars 

de belangrijkste factoren zijn voor de warmtestroming. Zelfs bij de coaxiale 

bodemwarmtewisselaar met een diameter van 50 mm in vergelijkende tests in Vigonza in 

2006 werd een 20% hogere warmtestroom gemeten. Ook presentaties tijdens GeoTHERM 

2017 in Offenburg (Duitsland) bevestigen de bovenstaande aanname. 

De tests in Molinella hebben ook aanvullende leerpunten opgeleverd.  De schroefmethode 

waarmee de buizen worden gekoppeld heeft verbeteringspotentieel. Een sterkere draad is 

nodig om de trilfunctie van de nieuwe boorkop te kunnen gebruiken in bodems die moeilijker 

te boren zijn. Daarnaast moeten de kosten van de schroefmethode worden verlaagd om te 

kunnen concurreren met de lasmethode. 

Het sluitsysteem van het injectiestuk werd in verschillende stappen verbeterd, maar er is nog 

ruimte om het huidige systeem nog veiliger te maken. 

Er kon niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld of verdere 

rendementsverbeteringen door de geïsoleerde binnenbuis en de spiraalvormige vinnen in de 

bodemwarmtewisselaar haalbaar zijn. De simulatieresultaten wijzen in de richting van geen 

of laag economisch rendement op de extra investeringen. Er moeten tests in de 

demonstratiecases worden uitgevoerd om te komen tot op feiten gebaseerde conclusies over 

deze twee potentiële ontwerpverbeteringen. 

 

 

 

 

 

 



 

Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen op het gebied  
van coaxiale bodemwarmtewisselaars en installatiemachines 

 

108 

3.6. REFERENTIES 

[1] Mendrinos D., Katsantonis S., and Karytsas C. Review of Alternative Pipe Materials for 

Exploiting Shallow Geothermal Energy. Innovations in Corrosion and Materials Science, 

2017, 7, 13-29 

[2]   Galgaro, A.; Dalla Santa, G.; Cultrera, M.; Bertermann, D.; Müller, J.; De Carli, M.; Emmi, 

G.; Zarrella, A.; Di Tuccio, M.; Pockelé, L.; Mezzasalma, G.; Psyk, M.; Righini, D.; Bernini, 

M.; Bernardi, A. EU Project “Cheap-GSHPs”: the Geoexchange Field Laboratory. Energy 

Procedia 2017, 125, 511-519, DOI: 10.1016/j.egypro.2017.08.175. 

[3]. Zarrella, A.; Emmi, G.; Graci, S.; De Carli, M.; Cultrera, M.; Dalla Santa, G.; Galgaro, A.; 

Bertermann, D.; Muller, J.; Pockelé, L.; Mezzasalma, G.; Righini, D.; Psyk, M.; Bernardi, 

A. Thermal response testing results of different types of borehole heat exchangers: an 

analysis and comparison of interpretation methods. Energies 2017, 10, 801, DOI: 

10.3390/en10060801. 

 

 

 



Cheap-GSHPs trainingshandleiding 
 

 

109 Bewerkt in 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk IV – Ontwikkeling van 
software en modelleringstools voor 
geothermische systemen met lage 
enthalpie en warmtepompen 
 

 

Leider: GALLETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Hoofdstuk 4 Ontwikkeling van software en modelleringstools voor 
geothermische systemen met lage enthalpie en warmtepompen 

 

110 

4.1. SOFTWARE EN MODELLERINGSTOOLS 

4.1.1. Introductie en beschrijving van de modellen  

In deze stap is het designtool ontwikkeld. Voor dit doeleinde zijn twee berekeningsmethoden 

toegepast, namelijk een vereenvoudigd model en een gedetailleerd model: 

 Het vereenvoudigde model is gebaseerd op de bekende theorie van de 
lijnbronoplossing. Deze staat ook bekend als de ASHRAE-methode, die voor het eerst 
werd geïntroduceerd in [1] en vervolgens op grote schaal is toegepast in [2]. 
Tegenwoordig is het de meest gebruikte methode voor het dimensioneren van 
bodemwarmtewisselaars. 

 Het gedetailleerde model (genaamd CaRM, Capacity-Resistance Method, oftewel 
capaciteit-weerstandmethode ) is geïntroduceerd in [3] en is vervolgens verder 
ontwikkeld in [4] en [5] om het algemener en nauwkeuriger te maken in de dynamische 
berekening, zoals later wordt getoond. 

Op basis van de analyses die zijn uitgevoerd tijdens de eerste periode van het project is 

besloten dat door ANER een gemeenschappelijk platform zou moeten worden ontwikkeld 

voor zowel de ontwerptool als de DSS-tool. De DSS-tool kan zowel door deskundige als 

ondeskundige gebruikers worden gebruikt. Bovendien werkt de DSS-tool online, terwijl de 

ontwerptool lokaal op de pc van de gebruiker werkt en dus van het internet dient gehaald en 

op de pc geinstalleerd te worden. In Figuur 4.1-1 is de belangrijkste filosofie van de aanpak te 

zien. De berekeningen voor de ontwerptool zijn gebaseerd op beide methoden, terwijl de 

DSS-tool alleen is gebaseerd op de vereenvoudigde ASHRAE-methode. 

 

Figuur 4.1-1 Belangrijkste filosofie achter de DSS-tool en de ontwerptool 

4.1.1.1. Vereenvoudigde methode (ASHRAE) 

De ASHRAE-methode is een eenvoudige, veel gebruikte ontwerptool. De methode werd 

aanvankelijk ontwikkeld voor conventionele bodemwarmtewisselaars met enkele of dubbele 

U-buizen, waarvan de boorgatdiameters gewoonlijk variëren tussen 100 en 150 mm, met een 

lengte van ongeveer 100 m. In deze procedure wordt het bouwlastprofiel voorgesteld door 

Gedetailleerde methode
(CARM)

Algemeen kader
(interoperabiliteit met

DSS)

Vereenvoudigde methode
(ASHRAE)

Dezelfde frames. 
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drie constante warmtevraagpulsen: dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse. De methode wordt 

uitgedrukt aan de hand van de volgende vergelijkingen voor verwarming (vergelijking 1) en 

koeling (vergelijking 2): 
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Waarbij Lh en Lc staan voor de totale boorgatlengte die nodig is om te voldoen aan de hele 

vraag van het gebouw in respectievelijk het verwarmings- en koelseizoen, qg,hD en qg,cD staan 

voor de verwarmingslast en koellast van de bodem in ontwerpomstandigheden, welke 

kunnen worden berekend met behulp van vergelijking 3 en vergelijking 4, rekening houdend 

met de piekvraag van het gebouw qbh,D (verwarming) en qbc,D (koeling) en de energie-

efficiëntie van de warmtepomp tijdens verwarmen (COP) en koelen (EER): 
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De thermische weerstanden van de bodem per lengte-eenheid (d.w.z. Rgd, Rgm, en Rga) worden 

berekend als een functie van de tijd corresponderend met de tijd wanneer een bepaalde 

warmtevraagpuls zich voordoet; ze worden bepaald met behulp van het oneindige 

cilindrische warmtebronmodel [6]. Rb is de thermische weerstand van het boorgat, wat de 

effecten van de convectie in de buizen, de buiswanden en de grout met elkaar combineert; 

deze waarde kan worden berekend door middel van analytische relaties of numerieke 

simulatietools. PLFm,hD en PLFm,cD zijn de deellastfactoren tijdens respectievelijk de 

verwarmingsmaanden en koelmaanden in ontwerpomstandigheden; qa is de netto jaarlijks 

gemiddelde warmteoverdrachtsnelheid naar de bodem, wat een aanduiding is van de 

onbalansverhouding tussen de totale verwarmings- en koelenergielast aan de bodemzijde. Tg 

is de ongestoorde bodemtemperatuur. Tf in en Tf out zijn respectievelijk de ingaande en 

uitgaande vloeistoftemperatuur bij de bodemwarmtewisselaars in ontwerpomstandigheden. 

Tp is de zogenaamde penalty temperatuur, die de wijziging in de bodemtemperatuur na tien 

jaar aanduidt, wat afhankelijk is van de onbalans van het belastingsprofiel (d.w.z. de 

thermische drift) en ook van de thermische interferentie tussen de boorgaten. In deze 

methode wordt Tp berekend met behulp van de oneindige lijnbronmethode. 
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4.1.1.2. Gedetailleerde methode (CaRM) 

Het voorgestelde model is gebaseerd op de elektrische analogie om de tijdelijke 

warmtegeleiding op te lossen. Boorgaten worden gewoonlijk niet beïnvloed door de 

buitenlucht, aangezien ze een vrij constante diepte hebben. Voor een completer model, dat 

ook kan worden gebruikt voor ondiepe bodemwarmtewisselaars, wordt rekening gehouden 

met de effecten nabij de oppervlakte met vereenvoudigde oppervlaktegrenscondities. Voor 

dit doeleinde is het CaRM-model ontwikkeld, dat rekening houdt met de verschillende 

parameters die van invloed zijn op het meest oppervlakkige thermische gedrag van de bodem. 

De thermische invloed wordt veroorzaakt door de buitenluchttemperatuur, de zonne-

instraling en ook door de stralingswarmteuitwisseling met de lucht. Om deze aspecten te 

analyseren is een gedetailleerde modellering vastgesteld. Zoals getoond in Figuur 4.1-2 

worden in het bijzonder drie kenmerkende bodemzones geïdentificeerd:  

 de boorgatzone, rond de warmtewisselaar;  

 de oppervlaktezone, tussen de bovenkant van de warmtewisselaar en het 
bodemoppervlak, waar de grenscondities worden toegepast; 

 de diepe zone, onder het uiteinde van de warmtewisselaar. 

 

Figuur 4.1-2 Benadering van het CaRM-model: onderverdeling van het berekeningsdomein in 
de drie zones 

In de boorgatzone wordt de bodem verdeeld in schijven m  en elke schijf wordt vervolgens 

onderverdeeld in kokerregio's n (Figuur 4.1-3). De thermische knooppunten zijn niet alleen 

gekoppeld in de radiale richting, maar ook langs de diepterichting om rekening te houden met 

de axiale warmteoverdracht. Op een vaste diepte, rond de bodemwarmtewisselaar wordt 

cylindrische symmetrie verondersteld. 
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Voor de oppervlakte en diepe zones wordt verondersteld dat de warmteoverdracht in de 

bodem alleen plaatsvindt in de diepterichting, d.w.z. er wordt uitgegaan van een 

eendimensionaal warmtegeleidingsprobleem. Voor dit doeleinde worden deze zones 

verdeeld in verschillende lagen (Figuur 4.1-4.a en Figuur 4.1-4.b). De warmtecapaciteit van 

elke laag wordt onder de noemer van het zwaartepunt gebracht. 

Het thermische knooppunt dat correspondeert met het bodemoppervlak heeft interactie met 

de bovengrondse omgeving. De snelheid waarmee warmte het bodemoppervlak binnenkomt 

is een combinatie van convectiewarmteoverdracht en de buitenlucht, de zonne-instraling en 

de stralingswarmteuitwisseling met de lucht. 

 

Figuur 4.1-3 Zonemodellering van een boorgat. 

             
a                                                                  b 

Figuur 4.1-4 Oppervlaktezonemodellering (a) en diepe zonemodellering (b) 



 

Hoofdstuk 4 Ontwikkeling van software en modelleringstools voor 
geothermische systemen met lage enthalpie en warmtepompen 

 

114 

Enkele en dubbele U-buis  

De warmteoverdracht tussen de buiswand van de warmtewisselaar en het boorgat is 

afhankelijk van het aantal, de locatie en het materiaal van de buizen, evenals van het 

opvulmateriaal. Bij CaRM wordt aangenomen dat het asymmetrische thermische veld in de 

directe omgeving van de U-buis dat wordt veroorzaakt door de temperatuurverschillen van 

de warmtegeleidende vloeistof in de buizen op zekere afstand eindigt in een symmetrisch 

veld; de aangenomen modellering gaat uit van een uniforme temperatuur van de 

boorgatwand. Verwijzend naar Figuur 4.1-5.a wordt de grout van het boorgat in twee zones 

verdeeld: 

 de kern, oftewel de centrale zone tussen de twee buizen; 

 de schil, oftewel het gedeelte aan de buitenzijde tussen de buizen en de boorgatwand. 

De twee delen zijn gemarkeerd door de cirkel en hebben een diameter die gelijk is aan de 

afstand tussen de middelpunten van de tegenover elkaar liggende buizen: deze benadering is 

juist wanneer het verschil in vloeistoftemperatuur tussen de neergaande en opgaande buizen 

beperkt is, d.w.z. wanneer de verstoring van de aangenomen cylindersymmetrie laag is. De 

thermische balansvergelijking van het boorgat houdt rekening met de warmtecapaciteit van 

de schil (de warmtecapaciteit van de buiswanden wordt genegeerd). In Figuur 4.1-5.b wordt 

het corresponderende schema met verwijzing naar de dubbele U-warmtewisselaar 

weergegeven. 

  

a             b  

Figuur 4.1-5 Modellering van het boorgat met warmtecapaciteit van grout 

Co-axiale sondes 

Het CaRM-model maakt het ook mogelijk coaxiale bodemwarmtewisselaars te simuleren. Om 

het gedrag in korte tijdstappen ook voor dit type bodemwarmtewisselaar te analyseren is het 

originele model aangepast om rekening te houden met de warmtecapaciteit van de grout en 

de warmtegeleidende vloeistof [7]. In dit geval komt de werkelijke configuratie door de 

geometrie dichter in de buurt van de modelaannames dan in het geval van dubbele U-

buiswarmtewisselaars: de volgende benadering wordt alom gebruikt voor tijdelijke 

warmteoverdrachtproblemen van leidingen [8]. Indien grout aanwezig is en daarmee 

rekening moet worden gehouden, verwijzend naar Figuur 4.1-6, wordt de warmtecapaciteit 

ervan ondergebracht in het thermische knooppunt van de boorgatwand en wordt de 
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corresponderende warmtebalans geëvalueerd. Er wordt ook rekening gehouden met de 

warmtecapaciteit van het water (zoals in alle typen bodemwarmtewisselaars), zoals hierna 

beschreven. 

 

Figuur 4.1-6 Schema van de warmtecapaciteitverdeling voor coaxiale warmtewisselaars en 
grout 

Spiraalvormige warmtewisselaars 

Wat betreft de boorgatmodellering, verwijzend naar Figuur 4.1-7.a, bestaat de spiraalvormige 

warmtewisselaar uit een binnenbuis (buis 1) en een spiraalvormige buis (buis 2). De toevoer 

van warmtegeleidende vloeistof kan plaatsvinden in de binnenbuis of in de spiraalvormige 

buis. Om de thermische kortsluiting tussen de toevoerbuis en de retourbuis tot een minimum 

te beperken, kunnen ze ook worden gemaakt van andere materialen. De boorgatdiameter 

voor dit type bodemwarmtewisselaar is groter dan de algemene diameter die gebruikt wordt 

voor enkele of dubbele U-buiswarmtewisselaars; om deze reden moet de warmtecapaciteit 

van het opvulmateriaal (grout) worden overwogen wanneer het thermische gedrag van de 

warmtewisselaar wordt onderzocht. Het volume van het opvulmateriaal wordt in twee delen 

verdeeld (Figuur 4.1-7.b): 

 de kern, oftewel de centrale zone tussen de binnenbuis en de spiraalvormige buis; 

 de schil, oftewel het gedeelte aan de buitenzijde tussen de spiraalvormige buis en de 
boorgatwand. 

Als warmtecapaciteit van de kernzone wordt het midden van de kokerregio genomen, 

afgebakend door de buitenradius van buis 1 en de binnenradius van de spiraal ri,H (Figuur 

4.1-7.a); terwijl voor de warmtecapaciteit van de schil wordt gerekend met het thermische 

knooppunt van de boorgatwand. Wat de bodem betreft, wordt de boorgatwarmtewisselaar 

ook verdeeld in schijven m en wordt alleen gerekend met warmteoverdracht in de 

diepterichting (Figuur 4.1-7.c). 
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Figuur 4.1-7 Modellering van een spiraalvormige warmtewisselaar 

4.1.1.3. Vloeistofmodellering 

De vloeistof in de buizen wordt gesimuleerd door de massabalans op te lossen en rekening te 

houden met de warmtecapaciteit van de vloeistof. Voor coaxiale warmtewisselaars zijn twee 

verschillende vloeistofregelingen mogelijk, afhankelijk van de toevoerbuis: buis 1 of buis 2, in 

overeenstemming met Figuur 4.1-6. De warmtebalansvergelijkingen voor de 

warmtegeleidende vloeistof die stroomt in de binnen- en buitenbuizen van elke schijf zijn zo 

opgesteld dat ze onafhankelijk zijn van de regelingsconfiguratie. Dit model wordt ook gebruikt 

voor enkele en dubbele U-buiswarmtewisselaars en voor coaxiale bodemwarmtewisselaars. 

Een belangrijk probleem voor coaxiale warmtewisselaars is de thermische kortsluiting tussen 

de toevoerbuis en de retourbuis. Om dit tot een minimum te beperken moet de binnenbuis 

worden gemaakt van een materiaal met een lage thermische geleidbaarheid, of worden 

gecoat met een isolatielaag. Dit kan worden gesimuleerd in het CaRM-model [7]. 

4.1.2. De structuur van de ontwerptool T(4.2) 

4.1.2.1. Algemeen gemeenschappelijk kader 

Het algemene kader van de ontwerptool maakt het mogelijk dezelfde gegevens in te voeren 

voor de twee methoden. De belangrijkste parameters die moeten worden gedefinieerd als 

invoergegevens zijn: de klimatologische omstandigheden, het energieprofiel van het gebouw, 

de thermische eigenschappen van de bodem en het type bodemwarmtewisselaar (geometrie 

en thermische eigenschappen van de materialen). 

De energievraag van het gebouw kan bekend zijn bij de gebruiker en worden ingesteld als 

invoerwaarde of kan worden berekend door de software na het invoeren van gemakkelijk 

beschikbare informatie. De databases met weersomstandigheden en de 

bodemeigenschappen (Figuur 4.1-9.a) kunnen door de gebruiker worden vergroot. Wat 

betreft de bodemwarmtewisselaar, kan worden gekozen voor enkele buis, dubbele U-buizen, 

spiraalvormige en coaxiale buizen. De standaardwaarden (geometrie en materialen) kunnen 

te allen tijde worden gewijzigd door de gebruiker (Figuur 4.1-9.b). 
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Figuur 4.1-8 Algemeen kader gemeenschappelijk voor de vereenvoudigde methode en de 
gedetailleerde methode 

  (a) 

  (b) 

Figuur 4.1-9 Definitie van bodemeigenschappen (a) en definitie van bodemwarmtewisselaar 
(b) 

Algemeen kader

Klimaatgegevens
A. TRY
• Bestanden EPW
• Bestanden TM2
• Bestanden met vrije indeling

B. Koeppen-Geigerschaal

Energie van het gebouw
A. Berekend door gebruiker

(geïmporteerd)
B. Gegenereerd door de tool

Grond eigenschappen
Gegevensbank van de grond
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4.1.2.2. Vereenvoudigde methode (ASHRAE) 

Wat betreft de vereenvoudigde methode (Figuur 4.1-10) is de warmtepompdefinitie 

gebaseerd op EN 14511, dat de COP en EER van de machine in vastgestelde 

bedrijfsomstandigheden definieert. Er is een set standaardwaarden beschikbaar in de 

bibliotheek, maar de gebruiker kan de bibliotheek te allen tijde uitbreiden. Zodra de 

aanvullende informatie van de bodemwarmtewisselaar waarom kan worden gevraagd is 

gecontroleerd (bijv. minimum- en maximum watertemperaturen in de bodem tijdens de 

verwarmings- en koelseizoenen) wordt een eerste berekening met een ideaal boorgat (zonder 

interferentie door andere sondes) gemaakt. De berekening levert de ideale lengte op voor 

verwarmen en koelen. De gebruiker moet vervolgens het aantal sondes instellen, de lengte 

van de bodemwarmtewisselaar en het type geometrie (Figuur 4.1-11). Op deze manier wordt, 

rekening houdend met de penaltyfactor, de interferentie van boorgaten in acht genomen. 

 

Figuur 4.1-10 Filosofisch concept en algemeen stroomdiagram van de vereenvoudigde 
methode 

 

Figuur 4.1-11 Laatste invoergegevens voor de vereenvoudigde methode met de 
veldgeometrie van de bodemwarmtewisselaars 

Vereenvoudigde methode

Warmtepomp-definitie
(nieuw Excel-bestand)

Bodemwarmtewisselaar

Eerste berekening met vereenvoudigde methode. 
Voorgestelde lengtes in verwarmen en koelen. 

Bodemwarmtewisselaar veldverdeling

Uiteindelijke berekening inclusief interferentie tussen 
Bodemwarmtewisselaars
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4.1.2.3. Gedetailleerde methode (CaRM) 

Wat de gedetailleerde methode (Figuur 4.1-12) betreft, wordt de warmtepomp 

gedetailleerder gedefinieerd dan in de vereenvoudigde methode. Er moeten specifieke 

prestatiecurves worden gedefinieerd volgens de Energyplus-invoermethode (Figuur 4.1-13). 

De aanvullende invoergegevens in de gedetailleerde methode hebben betrekking op de 

definitie van de discretisatie van de warmtewisselaar en de omringende bodem, en op de 

thermische eigenschappen van de vloeistof in de sondes. Wat betreft de definitie van de 

eigenschappen van de bodemwarmtewisselaar lijken de invoergegevens op die van de 

vereenvoudigde methode (Figuur 4.1-11). 

In dit geval levert de berekening de jaarlijkse verdeling van de temperatuur van de vloeistof 

in de bodem op (evenals de temperatuur van de bodem), wat moet worden gecontroleerd 

door de gebruiker (Figuur 4.1-14). Indien de resulterende temperaturen te hoog zijn in de 

zomer of te laag in de winter, moet de gebruiker de eigenschappen van het 

bodemwarmtewisselaarveld wijzigen om het gewenste doel te bereiken. 

 

 

Figuur 4.1-12 Filosofisch concept en algemeen stroomdiagram van de gedetailleerde 
methode 

Gedetailleerde methode

Algemene data Bodemwarmtewisselaar

Bodemwarmtewisselaar 
veld

Uiteindelijke berekeningsresultaten
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Figuur 4.1-13 Vereiste invoergegevens voor de warmtepomp in de gedetailleerde methode 

 

Figuur 4.1-14 Voorbeeld van resultaten van de gedetailleerde methode 

4.2. RICHTLIJNEN VOOR EEN OPTIMALE SELECTIE  

4.2.1. Inleiding 

Het doel van deze richtlijn is een overzicht te geven van de mogelijke samenstelling van een 

warmtepomp gebaseerd op beste praktijkmethoden en innovatieve oplossingen teneinde de 

prestaties te verbeteren en CO2-emissies te verlagen, bijv. gebruikmakend van interne 

warmteterugwinning, cascadecyclus, elektronische expansieventielen en BLCD-

compressoren. 

Het is ook een hulpmiddel voor het selecteren van de warmtepomp als functie van 

verwarmings-/koelvermogen, de bodemtemperaturen en de gebruiker. De koudemiddelen 

die in aanmerking zijn genomen voor deze activiteit zijn R134a, R410A, R1234ze en R744. 
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Voor de beste keuze biedt de tool grafieken van de SCOP (seizoensgebonden COP), voor 

verschillende bedrijfsmodi, een grafiek van de Net Present Value (NPV oftewel netto contante 

waarde) voor 10 jaar en 15 jaar van de levensduur en een grafiek van de TEWI (Total 

Equivalent Warming Impact) voor verschillende koudemiddelen in functie van de belasting 

van de machine. 

Het ontwerptool voor warmtepompen dat in dit hoofdstuk wordt beschreven, wordt gebruikt 

als onderdeel van de berekeningen binnen de DSS (hoofdstuk 5) en binnen de LCA-tools, maar 

er is geen directe toegang tot deze tool beschikbaar voor de gebruikers. 

4.2.2. Methode 

De activiteit heeft als doel een lijst van warmtepompen te presenteren met de technologieën 

van de verschillende hoofdcomponenten (verdamper, condensator, compressor, 

laminatiemechanisme, koudemiddelen en besturing) met een selectiegids en kosten-

batenanalyse teneinde de beste oplossing te bieden voor elke omstandigheid, d.w.z. 

temperaturen (bodem en gebruiker) en verwarmings-/koelvermogen. 

Er zijn vier commerciële componenten voor de selectiesoftware gebruikt: BITZER software 

6.4, Copeland select 7.13, Alfa Laval smarTube 2.6 en SWEP SSP G7. Voor de berekening en 

cyclusanalyse worden ook  Microsoft Excel en NIST Refprop 9 gebruikt. 

De tool is gebouwd op basis van de parameterisatie van de warmtewisselaarcurves (als een 

functie van ΔT van het water van de gebruiker), en het percentage glycol, indien benodigd. 

Voor elk type compressor zijn de polynomiale vergelijkingen geïmplementeerd om de 

bedrijfscondities te definiëren als functie van de verdampings- en condensatietemperatuur. 

Om deze berekening uit te voeren worden verschillende iteraties en vergelijkingen gebruikt.  

Er worden twee soorten controles gebruikt om na te gaan of een technologie wel of niet 

geschikt is voor een specifieke situatie: vermogenscontrole, d.w.z. er wordt gecontroleerd of 

de vermogensbehoefte van de compressor niet potentieel te hoog is, en een 

temperatuurcontrole, d.w.z. er wordt gecontroleerd of de verdampingstemperatuur (Te) en 

de condensatietemperatuur (Tc) binnen het bereik van de compressor vallen. Als aan een van 

deze twee voorwaarden niet wordt voldaan, wordt de technologie niet in overweging 

genomen. 

4.2.3. De selectietool 

Het voorwerk heeft betrekking op de compressoren, warmtewisselaars en klimaten. In het 

bijzonder worden voor compressoren het bereik en de vermogenslimieten verstrekt, voor de 

warmtewisselaars worden de bedrijfscurves gegeven en voor klimaten wordt rekening 

gehouden met het TRY en de belastingsprofielen. Voorbeelden van deze gegevens zijn te zien 

in Figuur 4.2-1 en Figuur 4.2-2. Er is rekening gehouden met drie verschillende klimaten 

(Athene, Venetië en Helsinki). Er wordt een uitgangspunt voor het model van de warmtepomp 

gekozen, rekening houdend met de gemiddelde bodemtemperatuur van elk klimaat op basis 

van de weersomstandigheden, d.w.z. Athene 15 °C, Venetië 13 °C en Helsinki 10 °C. 



 

Hoofdstuk 4 Ontwikkeling van software en modelleringstools voor 
geothermische systemen met lage enthalpie en warmtepompen 

 

122 

 

Figuur 4.2-1 Een voorbeeld van het operationele bereik van een compressor 

 

Figuur 4.2-2 Voorbeeld van de benadering van temperatuurcurves voor de verdamper voor 
diverse watertemperatuurverschillen 

Voor het berekenen van het thermische belastingsprofiel en daaruit volgend de 

seizoensgebonden energie-efficiëntie van de warmtepomp (SCOP), is een lineaire vergelijking 

gebruikt om het benodigde vermogen te correleren met de buitenluchttemperatuur, zoals 

getoond in Figuur 4.2-3. Er worden soortgelijke profielen verstrekt voor koelomstandigheden. 
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Figuur 4.2-3 Linearisering van de thermische last voor de drie klimaten 

Het doel van de tool is de beste oplossing te bieden wat betreft het type warmtepomp als 

een functie van de gebruikstemperatuur en het vermogen. De selectietool vereist het 

invoeren van enkele gegevens, zoals bedrijfsmodus, energiekosten (aardgas/elektriciteit), 

realisatiebelasting, inlaatwatertemperatuur en temperatuurverschil van het water voor de 

gebruiker, inlaatwatertemperatuur en temperatuurverschil van het water voor de bodem en 

thermisch vermogen van de condensator (Pc) of koelvermogen van de verdamper (Pev). Enkele 

screenshots van de tool zijn te zien in Figuur 4.2-4 en Figuur 4.2-5. 

 

Figuur 4.2-4 Invoergegevens voor de selectietool 

 



 

Hoofdstuk 4 Ontwikkeling van software en modelleringstools voor 
geothermische systemen met lage enthalpie en warmtepompen 

 

124 

 

Figuur 4.2-5 Energiekosten op de energie-invoerpagina 

De code berekent de koelcapaciteit of thermische capaciteit van elke warmtepomp die 

aanwezig is in de database. De belangrijkste resultaten van deze berekening zijn: 

condensatiewarmteflux (Pc), verdampingswarmteflux (Pev), werkelijk opgenomen vermogen 

van de compressor (Pabs), de COP en de EER van de warmtepomp. Voor het berekenen van de 

COP en EER houdt de tool rekening met de efficiency van de circulatiepomp, gebruikmakend 

van criteria die zijn gedefinieerd in EN 14511-3. Zodra de COP en de EER van de 

bodemwarmtepomp zijn berekend, moet worden gecontroleerd of de compressor kan 

werken bij de gedefinieerde temperaturen Tc en Te; zo niet, dan is de compressor niet 

geschikt en moet hij worden gewijzigd. Een voorbeeld van een venster met het resultaat van 

de optimale selectie is te zien in Figuur 4.2-6. Zoals te zien is, biedt de tool gedetailleerde 

informatie over de energieprestaties van de warmtepomp, de kosten van de technologie, de 

economische resultaten voor een langdurige bedrijfsperiode, de invloed op het milieu en een 

laatste weergave van de optimale keuze. Het jaarlijkse prestatieresultaat wordt uitgedrukt in 

termen van SCOP berekend conform EN14825.  In Figuur 4.2-7 worden de resultaten van de 

prestaties van de geselecteerde technologie met verschillende typen compressoren getoond. 

De COP van de CO2-warmtepomp wordt ook weergegeven om de efficiency van een 

transkritische warmtepomp te vergelijken met een standaard warmtepomp met dezelfde 

uitlaatwatertemperatuur aan de gebruikerszijde. In Figuur 4.2-8wordt een voorbeeld van de 

kostenvergelijking als functie van de verschillende in de warmtepomp geïnstalleerde 

componenten getoond. Figuur 4.2-9 toont een screenshot van de economische analyse in 

termen van Net Present Value (NPV) om een vergelijking van de verschillende 

warmtepomptechnologieën (COP en EER) mogelijk te maken. In Figuur 4.2-10 zijn de 

eindresultaten vanuit milieuperspectief samengevat. In het bijzonder worden de resultaten 

in termen van TEWI-index gerapporteerd voor de verschillende typen koudemiddel die in de 

simulatietool in aanmerking worden genomen. 
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Figuur 4.2-6 Resultatenpagina van de tool 

 

Figuur 4.2-7 Screenshot van de prestaties met het SCOP-diagram 
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Figuur 4.2-8 Vergelijking van de prestaties en NPV-analyse voor andere opstelling van de 
optimale oplossing 

 

Figuur 4.2-9 Economische resultaten verstrekt door de tool 
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Figuur 4.2-10 Resultaten van de gevolgen voor het milieu 

4.3. COMBINATIE VAN ONDIEPE GEOTHERMISCHE 

ENERGIESYSTEMEN MET ANDERE HERNIEUWBARE 

ENERGIESYSTEMEN 

In deze paragraaf wordt de combinatie van bodemwarmtepompen met andere duurzame 

technologische oplossingen behandeld, rekening houdend met verschillende mogelijkheden, 

verschillende systeemindelingen en mogelijke synergieën met andere systemen (systemen 

met meerdere bronnen) en/of andere hernieuwbare energiebronnen. 

De hernieuwbare (en niet-hernieuwbare) systemen die in beschouwing worden genomen 

zijn:  

 Hybride systeem (bodemwarmtepomp gecombineerd met andere verwarmings-
/koelbronnen) 

 Fotovoltaïsch systeem  

 Tank (buffer)  

 Thermische zonnecollectoren 

 Windturbine  

4.3.1. Combinatie van verschillende hernieuwbare energiesystemen 

4.3.1.1. Hybride systeem: Bodemwarmtepomp met andere bron van 

verwarming/koeling 

In gebouwen met een overheersend koelenergieprofiel kan energie van de verdampers 

worden afgevoerd om beperkte temperaturen te bereiken in de gesloten waterlus en om 

oververhittingseffecten in de bodem te voorkomen. In de literatuur werd voor het eerst 

voorgesteld een koeltoren te gebruiken om de overtollige hitte uit de condensator af te 

voeren. In dit geval kan het bodemwarmtewisselaarveld zo worden gedimensioneerd dat de 
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warmtevraag van het gebouw en een deel van de koelenergievraag zijn afgedekt. In recentere 

jaren is het concept van het hybride systeem in geval van gebouwen met een overheersend 

koelprofiel verschoven in de richting van gebruik van twee verschillende koelinstallaties: een 

omkeerbare bodemwarmtepomp om te voldoen aan de piek in verwarmingsvraag en 

daarnaast een lucht/waterkoeler om de piekvraag in de zomer af te dekken. 

In door verwarming gedomineerde klimaten kunt u de bodemwarmtepomp gebruiken voor 

het afdekken van de koellast of de basislast en een aanvullende verwarmingsgenerator 

gebruiken voor pieklasten; elk type verwarmingsgenerator kan worden gebruikt, maar het zal 

gewoonlijk een lucht/water-warmtepomp of een boiler zijn. 

4.3.1.2. GSHP gekoppeld met een fotovoltaïsch systeem 

Fotovoltaïsche systemen kunnen worden geïntegreerd in een geothermisch systeem om 

stroom te leveren aan de warmtepomp en aan hulpsystemen. 

Bij de dimensionering van een opwekkingssysteem wordt gewoonlijk het volgende in acht 

genomen:  

1) het gemiddeld vermogen dat vereist is of nodig is om aan een bepaalde 

energievraag te voldoen, of u bijvoorbeeld een deel van het stroomverbruik of het 

volledige stroomverbruik (kWh/jaar) wilt afdekken of een energie-overschot wilt 

produceren om dit met relatieve winst te kunnen verkopen;  

2) de isolatie-omstandigheden van de installatielocatie die strikt afhankelijk zijn van 

de breedtegraad, blootstelling, hellingshoek en beschikbaar oppervlak en van de 

gemiddelde bewolkingstoestand en van de verliezen (efficiency) van de 

omvormer.  

Op basis van al deze factoren kan het oppervlak voor fotovoltaïsche panelen worden 

gedefinieerd dat nodig is om de gewenste productie te realiseren. Dan kan een algemene 

inschatting van de kosten van de installatie worden gegeven, die vervolgens worden opgeteld 

bij de kosten van elektrische en elektronische componenten (kabels en omvormers) en de 

installatiekosten. 

4.3.1.3. Bodemwarmtepomp en tank  

Voor het ontwerp en de dimensionering van een verwarmings- en koelsysteem inclusief een 

warmtepomp is een opslagtank tussen de warmtepomp en de eindgebruiker nodig. De tank 

garandeert dat er een bepaalde hoeveelheid water in het systeem is en zorgt ervoor dat het 

in- en uitschakelen van de warmtepomp tot een minimum wordt beperkt.  

Een geringe hoeveelheid water betekent een geringe thermische inertie van het systeem. Als 

de thermische inertie gering is, start en stopt de compressor van een warmtepomp geregeld, 

en is de pomp steeds korte perioden actief. De hoeveelheid water in het systeem is van grote 

invloed op de COP van het systeem, waarbij een lagere energie-efficiency wordt bereikt als 

de hoeveelheid water in het systeem laag is. 
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4.3.1.4. Bodemwarmtepomp en thermisch zonne-energiesysteem  

Thermische zonnecollectoren zijn bekende warmtewisselaars die zonnestraling omzetten in 

de inwendige energie van het transportmedium. Het belangrijkste component van elk 

zonnesysteem is de zonnecollector. Dit is een apparaat dat de binnenkomende zonnestraling 

absorbeert, omzet in warmte en deze warmte overdraagt aan een vloeistof (gewoonlijk lucht, 

water of olie) die door de collector stroomt. De gewonnen zonne-energie wordt van de 

circulerende vloeistof rechtstreeks overgedragen op het warmwater- of klimaatsysteem, of 

op een opslagtank voor warmte-energie waarmee het gebruik van het warme medium kan 

worden uitgesteld. 

4.3.1.5. Bodemwarmtepomp gekoppeld aan een micro-windturbine 

Micro-windturbines kunnen op het dak van gebouwen of in de omgeving worden 

geïnstalleerd en hebben maar een kleine installatieruimte nodig. Ze maken het mogelijk 

elektrische energie op te wekken met behulp van wind. Windturbines op daken van huizen 

zijn tussen 90 en 140 cm hoog. Het kleine formaat vergemakkelijkt de installatie ervan zonder 

de efficiëntie op te offeren. Voor deze toepassingen kunnen windturbines stil zijn en zelfs bij 

lage windsnelheden elektriciteit produceren. 

De installatieplek van de windturbine hangt samen met de windsnelheid, een niet-

verwaarloosbare variabele. Als de windturbine wordt geïnstalleerd binnen de voetafdruk van 

het gebouw, moet worden gecontroleerd of het dak waarop de turbine wordt geïnstalleerd 

aan de minimumvereisten voor windbelasting voldoet, zodat de plaatsing van de micro-

windturbine economisch haalbaar is.  

4.3.2. Tools ontwikkeld voor gecombineerde systemen 

Elke technologie is diepgaand onderzocht om tot de beste procedure te komen die kon 

worden geïmplementeerd in het DSS. Er is rekening gehouden met twee cruciale punten. Het 

eerste punt was de procedure zo veel mogelijk te vereenvoudigen om snelle berekeningen in 

het DSS mogelijk te maken. Het tweede punt was consequente vergelijkingen en procedures 

te vinden om de juiste berekeningen in het DSS te verkrijgen. De uiteindelijk gekozen 

procedures waren het beste compromis om met deze twee cruciale punten rekening te 

houden. 

De procedures, de logica en de vergelijkingen die moeten worden gevolgd om tot de 

eindresultaten te komen zijn in het DSS ingevoerd om eindgebruikers de mogelijkheid te 

geven om een warmtepompsysteem te dimensioneren en hierbij ook andere hernieuwbare 

en niet-hernieuwbare energiesystemen te integreren. De kosten van de hierboven 

beschreven systemen zijn opgenomen in het DSS.  

4.3.3. Kostenanalyse  

De kosten van de technologieën voor de verschillende EU-landen die betrokken zijn bij het 

project (Italië, Spanje, Griekenland, België, Duitsland, Kroatië, Ierland, Roemenië, 

Zwitserland) zijn verzameld en uitgewerkt voor verdere integratie in het DSS.  
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4.3.3.1. Aardgas- en elektriciteitskosten 

De analyse voor aardgas en elektriciteitskosten is uitgevoerd met onderzoek naar de 

nationale tarieven door partners, rekening houdend met de Eurostat-publicatie [9].  

Naar aanleiding van de verdeling van de statistische EU-gegevens, is het gasverbruik verdeeld 

in 4 categorieën: 

 Huishoudelijk verbruik lager dan 525 Nm3  

 Huishoudelijk verbruik tussen 525 Nm3 en 5254 Nm3 

 Huishoudelijk verbruik boven 5254 Nm3  

 Industrieel verbruik lager dan 26000 Nm3 

Daarnaast is het verbruik van elektrische energie verdeeld in 7 categorieën: 

 Huishoudelijk verbruik lager dan 1000 kWh  

  Huishoudelijk verbruik tussen 1000 kWh en 2500 kWh 

  Huishoudelijk verbruik tussen 2500 kWh en 5000 kWh 

  Huishoudelijk verbruik tussen 5000 kWh en 15000 kWh 

  Huishoudelijk verbruik boven 15000 kWh  

  Huishoudelijk verbruik lager dan 20000 kWh 

  Industrieel verbruik tussen 20000 kWh en 500000 kWh 

In Tabel 4.3-1  staat een overzicht van de elektriciteitsprijzen (verbruik tussen 2500 kWh en 

5000 kWh) en de gasprijzen (verbruik tussen 524 Nm3 en 5254 Nm3) in de landen die bij het 

project zijn betrokken.  

Tabel 4.3-1 Gas- en electriciteitsprijzen in de betrokken Europese landen 

LANDEN 
Elektriciteitskosten 

[€/kWh] 
Gaskosten 
[€/kWh] 

ITALIË 

2500 ÷5000 kWh 

0.2042 

525 ÷5254 Nm3 

0.0807 

GRIEKENLAND 0.1843 0.0623 

BELGIË 0.2803 0.0800 

DUITSLAND 0.3060 0.6990 

KROATIË 0.2418 0.0580 

SPANJE 0.2370 0.0780 

IERLAND 0.2338 0.0678 

ROEMENIË 0.1285 0.0296 

ZWITSERLAND 0.1660 0.0760 

4.3.3.2. Kosten van hernieuwbare energie 

Om erachter te komen wat de andere kosten zijn voor hernieuwbare energietechnologieën, 

hebben de partners voor elke technologie gegevens verzameld van leveranciers. De 

belangrijkste door partners verzamelde eigenschappen en gegevens zijn: 
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  Turnkeyprijs van thermisch zonne-energiesysteem (zowel vlakke plaatcollector als 
geëvacueerde buiscollector) inclusief panelen, buizen, beugels, warmteopslag en 
installatie.  

  Turnkeyprijs van fotovoltaïsch systeem inclusief modules (zowel monokristallijn als 
polykristallijn), kabels, omvormers, schakelkasten, beugels en installatie. 

  Prijs (bijv. €/kWh) van accu’s, zowel lithium- als loodzuuraccu's. 

  Turnkeyprijs van windturbinesysteem (zowel horizontaal als verticaal) inclusief alle 
componenten en installatie. 

Uit alle verzamelde gegevens werd een vergelijking ontwikkeld voor opname in het DSS. Er is 

een vergelijking voor elke technologie en voor elk land ontwikkeld als functie van het formaat 

van het systeem. 

In Tabel 4.3-2 wordt een voorbeeld getoond van vergelijkingen voor de berekening van de 

kosten van fotovoltaïsche polykristallijne technologie in de verschillende landen die bij het 

project betrokken zijn. In deze vergelijkingen staat C voor de totaalkosten van het 

fotovoltaïsche systeem en P voor het vermogen in kilowatt van het fotovoltaïsche systeem. 

Tabel 4.3-2 Vergelijking voor de berekening voor de verschillende landen van het 
fotovoltaïsche systeem, samengesteld uit monokristallijne panelen 

LANDEN Vergelijking 

ITALIË 𝐶 =  −10.32 × 𝑃4 + 198.57 × 𝑃3 − 1276.5 × 𝑃2 +  4311.2 × 𝑃 

SPANJE 𝐶 =  1051.6 × 𝑃 

GRIEKENLAND 𝐶 = 2888 × 𝑃−0.7536 

BELGIË 𝐶 = 2.599 × 𝑃0.928 

DUITSLAND 𝐶 =  1489.2 × 𝑃 

KROATIË Niet beschikbaar 

IERLAND 𝐶 =  13.899 × 𝑃3 − 187.51 × 𝑃2 +  2263.3 × 𝑃 

ROEMENIË 𝐶 =  1.2672 × 𝑃 + 835.43 / Voor P<250 W, C=geen waarde 

ZWITSERLAND 𝐶 = −63.42 × 𝑃2 +  2451.4 × 𝑃 

 

4.4. ONTWIKKELING VAN EEN NIEUWE BODEMWARMTEPOMP MET 

HOGE TEMPERATUREN EN CO2 KOUDEMIDDEL (T4.4)  

De uitputting van fossiele brandstoffen vergroot de aandacht voor groene technologieën en 

componenten met een lage impact op het milieu. De warmtepompen maken gebruik van 

koelgas; de inerte aard van veel koudemiddelen, zoals halonen, chloorfluorkoolstoffen (CFK's) 

en chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's), en in het bijzonder CFK-11 en CFK-12, heeft ze tot 

voorkeursopties gemaakt vanwege het feit dat het niet-giftige koudemiddelen zijn. De 

stabiliteit van deze stoffen in de atmosfeer en het bijbehorende aardopwarmingsvermogen 

en ozonafbrekend vermogen deden vragen rijzen over het gebruik ervan. Dit had de 

vervanging van deze stoffen door HFK's (fluorkoolwaterstoffen en PFK’s (perfluorkoolstoffen) 
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tot gevolg, vooral R134a en R410A, die de ozon niet afbreken en een lager 

aardopwarmingsvermogen hebben. Deze koudemiddelen hebben echter nog steeds 

relevante aardopwarmingsvermogens. Daarom worden ze in de markt nu vervangen. De 

nieuwe vloeistoffen van de HFO-familie lijken zeer veelbelovend, omdat het 

aardopwarmingsvermogen hiervan dichter ligt bij dat van CO2 en natuurlijk koudemiddel.  

Derhalve is besloten in de nieuwe warmtepomp het natuurlijke koudemiddel R744 (CO2) en 

R1234ze(E) (HFO) te gebruiken, die een lage impact op het milieu hebben. 

Voor de hoge temperatuur moet de CO2 worden gebruikt in transkritsche cycli. Onderstaand 

Figuur 4.4-1 illustreert zo'n cyclus. 

 

Figuur 4.4-1 P-H diagram van transkritische cyclus 

Om de algemene prestaties van de warmtepomp te verbeteren is een tweede cascadecyclus 

geïntroduceerd op een lager niveau, gebaseerd op de vloeistof R1234ze(E), wat te zien is in 

het volgende Figuur 4.4-2. 

 

Figuur 4.4-2 P-H diagram van de HFO-cyclus 
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R1234ze(E) is een zeer goed koudemiddel, maar ASHRAE classificeert het als een in lichte 

mate ontvlambaar koudemiddel. Bij temperaturen beneden 30°C vormt het echter geen 

ontvlambare mengsels met lucht, en kan derhalve als niet-ontvlambaar worden beschouwd 

voor hantering en opslag. 

Bij temperaturen boven 30°C zijn de ontvlambaarheidseigenschappen lager dan die van 

andere koudemiddelen die in lichte mate ontvlambaar zijn, zoals R1234yf en R32 (Figuur 4.4-3 

en Figuur 4.4-4). In vergelijking met koolwaterstoffen heeft R1234ze(E) een tien maal hogere 

concentratie en 250.000 maal meer energie nodig om ontvlambaar te worden (Figuur 4.4-3). 

In geval van een vlam, zou het effect van deze vlam zeer mild zijn, omdat de zeer lage 

verbrandingswarmte (vijf maal lager dan propaan) geassocieerd met een lage 

verbrandingssnelheid, niet genoeg zou zijn om vuur te verspreiden (Figuur 4.4-4). 

 

Figuur 4.4-3 Ontvlammingseigenschappen van verschillende vloeistoffen 

 

Figuur 4.4-4 Ontvlammingseigenschappen van de verschillende vloeistoffen 
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De toxiciteitsniveaus van R1234ze(E) zijn gunstig en vergelijkbaar met die van R134a. 

HFO-1234ze(E) is het koudemiddel voor middelhoge druk dat een alternatief is voor 

traditionele koudemiddelen in luchtgekoelde en watergekoelde koelinstallaties voor 

supermarkten en bedrijfsgebouwen. Het zou ook kunnen worden gebruikt in andere 

toepassingen bij middelhoge temperatuur, zoals warmtepompen, koelkasten, 

verkoopautomaten, drankendispensers, luchtdrogers en CO2-cascadesystemen in 

bedrijfskoelingen. 

In het prototype is een sensor geïnstalleerd om op koudemiddellekkage te controleren; in 

geval van lekkage worden mogelijke ontstekingsbronnen uitgeschakeld om het risico op 

brand te verlagen. 

4.4.1. Prototype van de warmtepomp 

Het systeem bestaat uit twee eenheden: 

 De warmtepomp met een inwendig koudemiddelcircuit 

 De hydraulische module met inwendige pompen, ontkoppelende warmtewisselaar en 
de vierwegventielen voor omkeerbare modus 

De indeling van de warmtepomp wordt in het volgende Figuur 4.4-5 getoond. 

 

Figuur 4.4-5 Warmtepomp;  

gas koeler (gas cooler); electronische ontspanningsventiel (electronic expansion valve); 
verdamper (evaporator); ejector (ejector); veiligheidsventielen (safety valves); 

vloeistofafscheider (liquid separator); R1234ze kompressor (R1234ze compressor); CO2 
kompressor (CO2 compressor) 
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De technische gegevens van dit systeem zijn samengevat in de volgende Tabel 4.4-1. 

Tabel 4.4-1 Technische specificaties 

Verwarming bij 60/70°C;10/5°C;   

Warmtecapaciteit kW 30 

Waterdebiet gebruikerszijde l/h 3028 

Waterdrukval gebruikerszijde kPa 23 

Waterdebiet bronzijde l/h 3831 

Waterdrukval bronzijde kPa 11 

Totaal ingangsvermogen kW 11 

Totale geabsorbeerde stroomsterkte A 25.4 

COP  2.72 

   

Koeling bij 12/7°C;30/35°C;   

Koelcapaciteit kW 25 

Waterdebiet gebruikerszijde l/h 4759 

Waterdrukval gebruikerszijde kPa 17 

Waterdebiet bronzijde l/h 5847 

Waterdrukval bronzijde kPa 83 

Totaal ingangsvermogen kW 6.0 

Totale geabsorbeerde stroomsterkte A 11 

EER  4.12 

Er zijn tests uitgevoerd in het laboratorium om de bedrijfsomstandigheden en de juiste 

werking van het besturingssysteem te controleren. Zodra de juiste werking van de 

warmtepomp is gecontroleerd, is het systeem geïnstalleerd in het Nikola Tesla Museum in 

Zagreb. De functie van de waterpomp is een grote ruimte te verwarmen en te koelen met 

behulp van een bestaande oude installatie die werkt bij hoge temperatuur. Dit is een 

voorbeeld van een toepassing van een efficiënte hoge-temperatuur-warmtepomp die kan 

worden geïnstalleerd waar terminal units die bij hoge temperatuur werken niet kunnen 

worden gewijzigd. 
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Figuur 4.4-6 Installatieteam op locatie 
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5.1. INLEIDING 

De doelstelling van het Cheap-GSHPs-project is de investerings- en bedrijfskosten van een 

ondiep geothermisch systeem aanmerkelijk te reduceren, de veiligheid tijdens installatie en 

bedrijf te vergroten, en de bekendheid van deze technologie in Europa te vergroten. Deze 

doelen worden bereikt door middel van verbeterde boormachines en innovaties in het 

ontwerp en materialen van bodemwarmtewisselaars en door de ontwikkeling van software 

tools voor een holistische engineering van de systeemoptimalisatie als onderdeel van in 

gebouwen geïntegreerde systemen, stadsverwarming en koeltoepassingen in de 

verschillende bodem- en klimaatomstandigheden binnen de EU. 

In deze context is een gebruiksvriendelijke webapplicatie ontwikkeld die eindgebruikers in 

staat stelt te kiezen voor de geothermische technologie die het beste past bij hun faciliteiten 

en voorkeuren. Er is een op regels gebaseerd beslissingsondersteunend systeem (Decision 

Support System (DSS)) ontwikkeld voor het beoordelen van de geothermisch installaties. De 

DSS tool fungeert als een katalysator voor technische bureaus, eigenaars van gebouwen en 

investeerders om de nieuwe technologieën op de markt te introduceren die zijn ontwikkeld 

als onderdeel van het Cheap-GSHPs-project. 

Het DSS-tool kan geraadpleegd worden met volgende link op de internetsite van het project 

http://cheap-gshp.eu/; het adres van het tool is : http://dss.cheap-gshp.eu/App  

5.2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE 

De DSS-website stelt gebruikers in staat in te schatten wat de best mogelijke geothermische 

technologie voor hun faciliteiten is. De website is gericht op ondeskundige gebruikers en 

vereist basisinformatie over de faciliteiten en om het systeem in staat te stellen de 

energiebehoeften van de eindgebruiker in te schatten. Zodra deze zijn ingevoerd, definieert 

het systeem een set geothermische oplossingen die aan deze energiebehoeften voldoet. Elk 

van deze geothermische oplossingen omvat verschillende typen technologieën 

(boorgatwarmtewisselaars, warmtepompen en af en toe andere aanvullende 

energiebronnen) die worden geanalyseerd om de haalbaarheid en de dimensionering en 

basisconfiguratie van het systeem te bepalen. Vervolgens wordt de gebruiker gevraagd 

diverse criteria in te delen naar prioriteit (zoals de kosten van de installaties of de 

systeemefficiency) en op basis van de geselecteerde prioriteiten van de gebruiker bepaalt het 

systeem welk van de voorgestelde oplossingen het beste past bij de vereisten van de 

gebruiker. 

 

 

Figuur 5.2-1 Beschrijving van het proces van de DSS-website 
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Alle informatie die betrekking heeft op dit proces wordt gerangschikt in projecten. Daarbij 

bevat elk project de volgende informatie: 

  Beschrijving van de faciliteit (basisinformatie, zoals de locatie of het type gebouw) 

  Een set haalbare geothermische oplossingen, waarbij elk een combinatie is van: 

o Warmtewisselaar (type, afmetingen) 
o Warmtepomp 
o Aanvullende energiebronnen (indien nodig) 

  Voorkeuren op basis van selectiecriteria 

  Rangschikking van oplossingen op basis van de ingevoerde voorkeuren 

Elke geregistreerde gebruiker kan verschillende projecten hebben, waardoor het systeem kan 

worden gebruikt voor verschillende faciliteiten of bepaalde parameters kunnen worden 

gewijzigd, waarna het effect ervan op de resultaten kan worden bekeken. Tijdens het 

berekeningsproces kan de gebruiker ervoor kiezen uit te loggen en later terug te keren om 

het proces voort te zetten. 

De belangrijkste kenmerken van de website en de werking ervan worden in de navolgende 

paragrafen uitgelegd. Voor de duidelijkheid zijn de verschillende stappen van het proces 

onderverdeeld in vier scenario's: 

  Scenario 0: Inloggen en projectopzet 

  Scenario 1: Basisbeschrijving faciliteit 

  Scenario 2: Ophalen haalbare alternatieven 

  Scenario 3: Rangschikking van alternatieven 

5.2.1. Scenario 0: Inloggen en projectopzet 

Tijdens het eerste scenario worden gebruikers geregistreerd en het project opgezet. 

Eindgebruikers (bijvoorbeeld eigenaars van gebouwen of technische bureaus) kunnen zich 

hier registreren en inloggen op het systeem. Zodra een gebruiker is ingelogd kan hij een nieuw 

project maken of een bestaande selecteren. De projectmanager kan gebruikers uitnodigen 

voor het project of zelfs toegang bieden tot diverse middelen die gekoppeld zijn aan het 

project, zoals bestanden of andere documentatie. 
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Figuur 5.2-2 User Log in and Set up steps 

Stap 1: Registreren 

De gebruiker moet geregistreerd zijn in het systeem om de tool te kunnen gebruiken.  

Informatie die voor de registratie moet worden ingevoerd: 

  Volledige naam 

  E-mailadres 

  Wachtwoord 

 

Figuur 5.2-3 DSS-website - Registratiepagina 

Stap 2: Inloggen 

Zodra de gebruikers een geldige account hebben, kunnen zij inloggen. 

Informatie die benodigd is om te kunnen inloggen: 

  E-mailadres 

  Wachtwoord 

User Login and 
Project Set-Up

Register

Log In

My projects

New Project

Invite Users / 
Grant Access
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Figuur 5.2-4 DSS-website - Inlogpagina 

Stap 3: Mijn projecten 

Als er geen project gekoppeld is aan de gebruikersaccount, wordt de optie om een nieuw 

project te maken aan de gebruiker gepresenteerd. 

 

Figuur 5.2-5 DSS-website - Lege projectlijst 

Stap 4: Nieuw project 

Voor het maken van een nieuw project is de volgende informatie benodigd: 

  Projectnaam: Naam die wordt gebruikt om het project te identificeren.  

  Projectbeschrijving: Aanvullende informatie die het project beschrijft. 
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Wanneer ze de informatie opslaan, kunnen de gebruikers kiezen of ze andere gebruikers met 

wie zij het project willen delen rechtstreeks toegang verlenen. 

 

Figuur 5.2-6 DSS-website - Projectopzet 

Stap 5: Mijn projecten 

Op elk moment kunnen ingelogde gebruikers de link “Mijn projecten” aanklikken, hun huidige 

lijst met projecten bekijken (met de aanmaakdatum, projectnaam en beschrijving) en nieuwe 

projecten maken. 

 

Figuur 5.2-7 DSS-website – “Mijn projecten”-omgeving 
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5.2.2. Scenario 1: Basisbeschrijving faciliteit 

In dit scenario kunnen eindgebruikers (eigenaars van gebouwen en technische bureaus) de 

faciliteiten van een gebouw definiëren aan de hand van basisinformatie. De toepassing stelt 

de gebruiker in staat het type gebouw, het isolatieniveau van het gebouw, informatie over de 

momenteel geïnstalleerde systemen, de dimensionering van de faciliteiten en informatie over 

de locatie van het gebouw te definiëren. 

 

Figuur 5.2-8 DSS-website – Stappen ter beschrijving van het gebouw 

 

Figuur 5.2-9 DSS-website – Beschrijvingspagina faciliteit 
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Stap 1: Type gebouw 

 

Figuur 5.2-10 DSS-website - definitie van type gebouw 

De gebruiker moet het type gebouw definiëren. Vereiste informatie: 

 Type gebouw: Kies tussen residentiële of niet-residentiële gebouwen. 

 Subtype gebouw 

De subtypen van een gebouw worden gedefinieerd in de volgende tabellen: 

Residential building 

Non Residential building 

Figuur 5.2-11 DSS-website - Typen en subtypen van gebouwen 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

External view  
 

 

 

 

S/V ratio 0.86 0.40 0.35 0.43 

Net area (m2) 210 126 1330 681 

% glazed area 14% 12% 25% 14% 

No. storeys 2 4 6 6 

No. dwellings 1 1 20 10 

Urban structure stand alone contiguous stand alone stand alone 

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

External view 

  
 

 
 

S/V ratio 0.5 0.5 0.33 0.37 0.26 

Net volume (m3) 5700 5700 3951 3366 5713 

% glazed area 85% 50% 49% 45% 35% 

No. storeys 5 5 4 2 2 

No. people 100 100 454 201 50 

Building Use Administrativ
e 
Building 

Administrativ
e 
building 

Administrativ
e 
building 

Day care 
analyze 

Office 
building 
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Stap 2. Beschrijving van isolatieniveau en huidige systeem 

 

Figuur 5.2-12 DSS-website - Beschrijving van isolatie en momenteel geïsoleerde systemen 

Als tweede stap dient de gebruiker enkele basisgegevens over de huidige energie-efficiency 

van het gebouw in te voeren. Vereiste informatie: 

  Isolatieniveau: Kies uit drie isolatieniveaus (hoog/laag/geen). 

  Type verwarming: Beschrijf de momenteel geïnstalleerde verwarmingstechnologie. 
Kies uit radiator, stralingspaneel of ventilatorconvectoren. 

  Aanwezigheid van zonnecollectoren 

o Type collector: plaatcollector/geëvacueerde buiscollector/geen 
o Als de zonnepanelen worden gebruikt voor verwarming, kies dan ook de oriëntatie 

van de zonnepanelen (kies tussen west, zuid, oost en noord). 

Stap 3. Dimensionering van de faciliteiten 

Vervolgens dient de gebruiker informatie te verstrekken over de dimensionering van de 

faciliteiten. Vereiste informatie: 

  Aantal bewoners: het aantal mensen dat het huis/appartement bewoont. 

  Beschikbare ruimte voor geothermische installatie: breedte en lengte van het gebied 
waar de geothermische systemen kunnen worden geïnstalleerd (in meters). 

  Netto vloeroppervlak: Netto vloeroppervlak van het huis/appartement (in vierkante 
meters). 
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Stap 4. Definitie van de locatie 

 

Figuur 5.2-13 DSS-website - definitie van de locatie. Google maps zal de configuratie van de 
browers van de gebruiker overnemen 

De gebruiker moet de locatie van het te analyseren gebouw definiëren. Vereiste informatie: 

  Plaats 

  Breedtegraad 

  Lengtegraad 

Indien de gebruiker de breedtegraad en lengtegraad van de locatie niet kent, wordt een kaart 

weergegeven, waarop de gebruiker de locatie kan aanduiden. Het systeem haalt vervolgens 

de breedtegraad en lengtegraad op via de kaart.  

5.2.3. Scenario 2: Ophalen haalbare alternatieven 

Zodra de informatie is ingevoerd, dient de gebruiker op de knop “Berekenen” te klikken.  

Het systeem berekent dan het energieverbruik van de faciliteiten, evenals verschillende 

combinaties van geothermische technologieën. Op die manier berekent het systeem op basis 

van alle ingevoerde informatie de haalbare oplossingen op basis van het energieprofiel. De 

mogelijke alternatieven worden geanalyseerd wat betreft:  

  Aanbevolen boor/installatietechnologie  

  Type en aantal bodemwarmtewisselaars  

  Type bodemwarmtepomp, gedefinieerd door de warmtepomp selektietool 
beschreven in paragraaf  4.2 – 4.3. Het tool is in de DSS transparent voor de gebruiker.  

  Opties om hernieuwbare energiebronnen te integreren  

  Installatie- en exploitatiekosten  

  Technische haalbaarheid  

  Energiebesparing: vergelijking tussen de in het project voorgestelde 
bodemwarmtewisselaarsystemen en conventionele verwarmings-/koelsystemen 
vanwege de hogere energie-efficiency. 

  ROI  

  Gevolgen voor het milieu 
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Daarnaast worden ook de wettelijke beperkingen met betrekking tot het specifieke project 

van de gebruiker getoond. 

 

 

Figuur 5.2-14 DSS-website – Stappen voor het ophalen van haalbare alternatieven 

Deze complexe berekeningen nemen enige tijd in beslag. De gebruiker wordt tijdens het 

proces via verschillende berichten geïnformeerd over de diverse stappen die de tool 

doorloopt. 

5.2.4. Scenario 3: Rangschikking van alternatieven 

Door middel van dit laatste scenario kunnen eindgebruikers de in het vorige scenario 

geïdentificeerde haalbare alternatieven classificeren om het beste scenario te selecteren op 

basis van de volgende criteria:  

  Kosten 

  Risico 

  Levenscycluskosten (LCA) 

  Rendement op investering (ROI) 

 

 

Figuur 5.2-15 Scenario van het rangschikken van alternatieven 

Stap 1: Selecteer beslissingscriteria  

De gebruikers definiëren hun voorkeuren door steeds paarsgewijs beslissingscriteria met 

elkaar te vergelijken. De criteria worden weergegeven in paren, en de gebruiker moet het 

relatieve belang van elk koppel criteria afwegen (risico ten opzichte van kosten, kosten ten 

opzichte van cost versus levenscycluskosten, enz.). 

Het systeem gebruikt deze keuzes om de oplossingen te ordenen en te beslissen welke 

selectie het beste past bij de voorkeuren van de gebruikers. 
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Figuur 5.2-16 DSS-website - Selectie van beslissingscriteria;  

ROI vs Oppervlaktevereisten; ROI vs kosten; ROI vs Levenscyclusanalyse; 
Oppervlaktevereisten vs kosten; Oppervlaktevereisten vs Levenscyclusanalyse; kosten vs 

Levenscyclusanalyse 

Stap 2: Resultaten – oplossingen rangschikken 

Als laatste stap van het proces wordt de rangschikking van oplossingen – op basis van de 

eerder geselecteerde criteria – gepresenteerd aan de gebruiker. De oplossing die het beste 

past bij de criteria wordt weergegeven als oplossing waaraan het zwaarste gewicht wordt 

toegekend, gevolgd door de rest van de haalbare oplossingen. 
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Figuur 5.2-17 DSS-website – Restultaat van rangschikking van oplossingen 

De gekleurde kolom rapporteert de globale rangorde van alle mogelijke oplossingen door rekening 

te houden met alle selectiecriteria, terwijl in de andere kolommen de mogelijke oplossingen worden 

gerangschikt in termen van de individuele selectiecriteria. 

De volledige technische details van elk van de oplossingen worden ook weergegeven, evenals 

instructies over hoe de selectie van beslissingscriteria kan worden aangepast. 
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6.1. DOELSTELLINGEN VAN HET  CORRESPONDERENDE 

WERKPAKKET 

De doelstellingen zijn: 

 Demonstreren van de ontwikkelde technologie op zes locaties: spiraalvormige 
bodemwarmtewisselaar, coaxiale bodemwarmtewisselaar, boormachines en -
methoden, hoge-temperatuur-warmtepomp 

 Energieproductie van ontwikkelde spiraalvormige en coaxiale 
bodemwarmtewisselaars in verschillende klimaatomstandigheden evalueren door 
middel van metingen in pilotsystemen op zes locaties gedurende ten minste twaalf 
maanden 

 Evalueren van de werking van de hoge-temperatuur-warmtepomp: energieproductie, 
efficiency, betrouwbaarheid, temperatuurniveaus 

 Voorspelling van de werking van ontwikkelde systemen op lange termijn door middel 
van computersimulaties: virtuele cases 

 Vergelijking met standaardtechnologie 

De werkelijke demonstratielocaties zijn: 

 Campustestfaciliteit van de University Polytechnic of Valencia, Spanje 

 Bioklimatisch kantoorgebouw van CRES, Pikermi, Griekenland 

 Eco-woonhuis, Putte, België  

 REHAU testlocatie, Erlangen, Duitsland  

 Belfield House van University College Dublin, Ierland 

 Technisch Museum Nikola Tesla in Zagreb, Kroatie. 

Virtuele demonstratielocaties zijn bestaande gebouwen met verwarmings- en koelbehoeften, 

waar de toekomstige toepassing van de tijdens het project ontwikkelde technologieën is 

geëvalueerd met behulp van computersimulaties, waarbij rekening is gehouden met zowel 

het gebouw (energieverbruik) als de bodem (energietoevoer). Deze gebouwen zijn: 

 Gemeentebibliotheek Ballyoran, Dublin, Ierland  

 Woonhuis in Glencree, Wicklow, Ierland 

 Complex van Santa Croce, Firenze, Italië. 

 Ca' Rezzonico en Ca' Lupelli, Venetië, Italië. 

 Manens-Tifs SPA hoofdkantoor, Padova, Italië.  

 Grupo Ortiz kantoorgebouwen, Vallecas, Madrid, Spanje  

 Historisch woonhuis, Bucharest, Roemenië  

 Historisch Museum van Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.  

 Het Servisch-orthodoxe Bodjani-klooster, Bodjani, Servië. 

 Kantoorgebouw van Brogeda - Chiasso, Zwitserland 

In elke virtuele geval is informatie verzameld over de geometrie en verdeling van ruimten 

(tekeningen), gebouwgegevens (beschrijving of thermische eigenschappen van 

ondoorschijnende elementen en beglazingselementen), beschrijving van het gebruik van de 
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bezette ruimten (verlichting en schema's) en bodemeigenschappen. Voor elk gebouw is een 

gebouwmodel gemaakt voor de dynamische simulatie. 

6.2. CAMPUSTESTFACILITEIT VAN DE UNIVERSITY POLYTECHNIC OF 

VALENCIA, SPANJE 

 

Figuur 6.2-1 Aanzicht van de warmtepompruimte met elektromechanische apparatuur en 
controleapparatuur inclusief de warmte-opslagtank, de bodemluspomp, de verdeelunit die 

het boorgatwarmtewisselaarveld voedt en het schakelpaneel. 

De demonstratielocatie bestaat uit drie boorgatwarmtewisselaars (enkelvoudige U, coaxiaal 

en spiraalvormig) en een warmtepomp aangesloten op een opslagtank (500l). De afstand 

tussen de boorgatwarmtewisselaars is zes meter. Het besturingssysteem dat ter plaatse werd 

geïnstalleerd maakt de toevoer van in het ideale geval warm of koud medium met een 

constante temperatuur mogelijk met het doel thermische responstests (TRT's) uit te voeren 

of een thermisch profiel van een kenmerkend gebouw te simuleren. Er is meet- en 

dataloggingapparatuur voor online real-time bewaking geïnstalleerd. 

De nieuwe technologieën die ontwikkeld zijn door het Cheap-GSHPs consortium, die ter 

plaatse zijn gedemonstreerd/getest, zijn samengevat in Tabel 6.2-1, terwijl de lokale geologie, 

zoals geïdentificeerd door middel van boorwerkzaamheden, wordt gepresenteerd in Tabel 

6.2-2. Doorlopende tests die ter plaatse worden uitgevoerd zijn beschreven in Tabel 6.2-3. De 

technische indeling van de gebruikte mechanische installaties wordt getoond in Figuur 6.2-2. 

Tabel 6.2-1 Innovatieve boorinstallatie en materieel, coaxiale boorgatwarmtewisselaar en 
heimethode, spiraalvormige boorgatwarmtewisselaar en installatiemethode. 

Warmtewisselaar Boormethode Boorgatdiameter Diepte Grouting 

Coaxiaal Heien   74 mm 15 m geen 

Coaxiaal Traditioneel 127 mm 14.6 Cement / Bentonite 

Spiraalvormig Avegaar + Easy-drill 400 mm 15 m Siliciumzand 

Enkele U Traditioneel 127 mm 15 m Cement-bentoniet 
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Tabel 6.2-2 Geologie op de demonstratielocatie in Valencia. 

Diepte (m) Lithologie 

0.0 - 1.0 Bouwpuin 

1.0 - 2.0 Bruine kleiachtige slib 

2.0 - 7.8 Klei-slibklei 

7.8 - 26.0 Grind en zand 

6.2.1. Experimentele beoordeling van de nieuwe boorgatwarmtewisselaars 

Er zijn thermische responstests (TRT's) uitgevoerd om de experimentele warmtewisselaars te 

evalueren en om hun thermische gedrag en efficiëntieverbetering te controleren. Het doel 

van de analyse van gegevens die zijn verkregen uit de TRT is er de belangrijkste parameters 

uit af te leiden die de bodem (λ en Tg) en de thermische weerstand van het boorgat (Rb) 

kenmerken. Deze gegevens worden gebruikt voor het dimensioneren van het geothermische 

sondeveld op basis van de prestaties van de warmtepomp en het belastingsprofiel van de 

gebruiker. 

Bij de casestudie in Valencia was het doel de gebruikte analysemodellen (ILSM, FLSM en CSM) 

en het numerieke model (CaRM) met elkaar te vergelijken, teneinde te kunnen beoordelen 

of simulaties met een inverse numerieke aanpassingsbenadering tijdens de thermische tests 

passende gegevens kunnen opleveren met de gemeten temperatuurwaarden. Bovendien was 

een ander doel van het onderzoek de resulterende temperatuurprofielen te evalueren, 

teneinde het gedrag van de sondes van verschillende geometrieën te bestuderen en hun 

thermische prestaties te vergelijken op basis van een consequente, specifieke thermische 

belasting geïnjecteerd in elk van de drie boorgaten. 

Tijdens de eerste testfase werden de warmtepomp en de elektrische weerstanden in de tank 

uitgeschakeld om de ongestoorde bodemtemperatuur (Tg) te beoordelen. De 

warmtegeleidende vloeistof werd gecirculeerd met behulp van een pomp, en de 

temperaturen van de ingaande en uitgaande vloeistof bovenaan het boorgat werden 

gemeten en geregistreerd gedurende ten minste een half uur. Na deze eerste fase werd de 

warmtepomp ondersteund door de elektrische weerstand ingeschakeld, en werd met behulp 

van een driewegklep vanuit een buffervat een bepaalde hoeveelheid heet water toegevoegd 

aan de vloeistof die tijdens de TRT in het circuit circuleerde.  Dit werd gereguleerd door 

gebruik te maken van een PID-regelaar in de PLC, zodat een gelijkmatige warmte-

injectiesnelheid werd gerealiseerd. De volgende parameters zijn gedurende 5 dagen met 

intervallen van 180 seconden gemeten en geregistreerd: 

 De temperatuur van de buitenlucht. 

 De ingaande en uitgaande vloeistoftemperatuur bij het boorgat. 

 Het volumetrische vloeistofdebiet. 

Het is belangrijk te onthouden dat de apparatuur die is gebruikt om de TRT uit te voeren 

onconventioneel is. Bij het uitvoeren van een standaard TRT-test is de warmtebron 

gebruikelijk een elektrisch verwarmingselement. In dit geval werd een luchtwarmtepomp 
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gebruikt om de verwarmings-koelexperimenten uit te voeren.  Het systeem wordt 

gekenmerkt door een grotere complexiteit van de installatie en meer moeite bij het 

beheersen van de warmte-injectie. 

De temperaturen werden gemeten met Pt 1000 klasse A weerstandsensoren, en het 

volumetrische debiet werd gemeten met behulp van een elektromagnetische flowmeter. 

Een specifieke warmte-injectiesnelheid per lengte-eenheid van het boorgat van 80 W/m werd 

ingesteld voor elke boorgatwarmtewisselaar. Hierdoor konden de prestaties van de 

boorgatwarmtewisselaars met elkaar worden vergeleken. De warmtegeleidende vloeistof 

bestond uit zuiver water met een massadebiet ingesteld om een Reynoldsgetal (Re) van 2300 

te bereiken, resulterend in turbulente stromingsomstandigheden. 

De parameters van elk van de tests die zijn uitgevoerd volgens deze richtlijnen, worden 

gepresenteerd in Tabel 6.2-3. 

Tabel 6.2-3 De effectieve diepte en de parameters berekend voor elk boorgat 

Type 
Effect. 
diepte 

(m) 

Warmteverhouding 
[W/m] 

Totale 
geïnjecteerde 

hitte [W] 

Debiet 
[l/h] 

Ontwerp 
Reynolds 

Temperatuursprong 
[°C] 

Enkele-U 14.6 80 1168 187 2294 5.4 

Spiraal 9.4 80 752 146 2301 4.4 

Coaxiaal  
(conventioneel 
boren) 

14.2 80 1136 680 2022 1.4 

 

6.2.1.1. Resultaten en conclusies 

Error! Reference source not found. toont de ontwikkeling van de gemiddelde temperatuur in 

de boorgatwarmtewisselaars in de drie tests gedurende een periode van ongeveer 5 dagen. 

Terwijl de temperatuurverschillen in de boorgatwarmtewisselaars tussen de vloeistof en de 

bodem toenam tijdens de test met dezelfde warmtestroming per lengte-eenheid, werd het 

laagste verschil in gemiddelde temperatuur gemeten bij de spiraalvormige warmtewisselaar.  

Het resultaat toont duidelijk aan dat de spiraalvormige warmtewisselaar de hoogste warmte-

overdrachtscoëfficiënt heeft en de enkele-U de minst efficiënte. 
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Figuur 6.2-2 Ontwikkeling van de gemiddelde temperatuur tijdens de drie thermische tests 

Op basis van de uitgevoerde analyses kan worden geconcludeerd dat: 

- TRT-testgegevens een betere thermische efficiëntie hebben aangetoond van de 

geteste coaxiale sonde, met uniforme boorkosten die vrijwel overeenkomen met die 

van de standaard enkele-U-bodemwarmtewisselaar. Dit betekent dat de oplossing van 

de coaxiale warmtewisselaar, indien gecombineerd met de boorprocedure die is 

gebaseerd op de heimethode die is ontwikkeld door Cheap-GSHPs, technisch-

economisch betere prestaties kan leveren dan de standaard marktoplossing 

gebaseerd op enkele-U-boorgatwarmtewisselaars met grout. 

- De spiraalvormige warmtewisselaar de beste thermische prestaties per lengte-

eenheid van de geïnstalleerde collector levert.  In het geval van de testlocatie in 

Valencia lagen de boorkosten echter zeer hoog, wat het efficiëntievoordeel opheft. Er 

moet een verbeterde boorprocedure worden ontwikkeld voor het type bodem dat 

aanwezig is op de testlocatie in Valencia om van deze oplossing een vermarktbare 

optie te maken.at the Valencia test site to turn this solution into a market suitable 

option. 
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Figuur 6.2-3 Technisch schema van mechanische apparatuur op de demonstratielocatie in 
Valencia 
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6.3. BIOKLIMATISCH KANTOORGEBOUW VAN CRES, PIKERMI, 

GRIEKENLAND 

Op de CRES-locatie bestaat het demonstratiesysteem uit vier boorgatwarmtewisselaars 

(enkelvoudige-U, dubbele-U, coaxiaal en spiraalvormig) en een paar productie-

herinjectieputten die een waterbron-warmtepomp voeden met een zeer hoge energie-

efficiency, die het bioklimatisch kantoorgebouw van CRES verwarmt en koelt (Figuur 6.3-1). 

De warmtepomp met elektromechanische apparatuur, de verdeelunit en meetapparatuur 

zijn te zien in Figuur 6.3-2. De meetinterfaces en dataloggingapparatuur voor online real-time 

monitoring worden getoond in Figuur 6.3-3. 

Nieuwe technologieën ontwikkeld door het Cheap-GSHPs consortium die op locatie 

gedemonstreerd zijn, omvatten de innovatieve boorinstallatie en apparatuur, de coaxiale 

boorgatwarmtewisselaar en de heimethode, de spiraalvormige boorgatwarmtewisselaar en 

de bijbehorende installatiemethode (Figuur 6.3-4). De lokale geologie wordt gepresenteerd 

in Figuur 6.3-5 en de technische tekening van het systeem wordt getoond in Figuur 6.3-6. 

 

Figuur 6.3-1 Bioklimatisch kantoorgebouw van CRES 

      

Figuur 6.3-2 Aanzicht van de technische ruimte. (links) verdeelunit; (rechts): schakelpaneel, 
warmtepomp, bodempomp, open-lus-warmtewisselaar, buffertank, gebouwpomp 
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Figuur 6.3-3 Datalogging interfaces en pc 

    

Figuur 6.3-4 HYDRA-boorinstallatie tijdens avegaarbooroperatie 

 

Figuur 6.3-5 Stratigrafie bodem op de CRES-demonstratielocatie 

Diepte 
m

Klei met 
intercalatie 
van grind

Stratigrafie
Water 

producerend
e horizonnen

Grijze plastic 
klei met 
schalie-

afwisseling

Zandsteen

Water niveau
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Figuur 6.3-6 Technische tekening van de CRES demonstratieapparatuur inclusief meetpunten 
en parameters 
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Enkele-U en dubbele-U boorgatwarmtewisselaars 

 

Figuur 6.3-7 Bovenaanzicht van de enkele-U 
boorgatwarmtewisselaar in de schacht. 

 

Figuur 6.3-8 Detail van het bovenaanzicht 
van de dubbele-U boorgatwarmtewisselaar 

De boorgaten voor de enkele-U (Figuur 6.3-7) en dubbele-U boorgatwarmtewisselaars (Figuur 

6.3-8) zijn geboord met een roterende boorinstallatie met een hamerboorkop en een mengsel 

van lucht, water en zeep als boorvloeistof om het boorgruis te verwijderen. De einddiameter 

van beide boorgaten was 165 mm en de einddiepte van elke boorgatwarmtewisselaar was 

120 m. Na voltooiing van het boren zijn de boorgaten schoongemaakt met een mengsel van 

lucht, water en polymeer. 

De gebruikte buizen waren PE-RC 40x3,7 van REHAU voor de enkele-U en PE-RC duo 32x2,9 

voor de dubbele-U bodemwarmtewisselaar. Er zijn PE afstandshouders geplaatst om de 

buizen op een onderlinge afstand van 45 mm te houden en de nodige afstand ertussen te 

houden in de boorgaten. Elke 5 meter zijn er afstandshouders geplaatst. Door de binnenring 

van de afstandshouders is nog een trechterbuis van PE-RC 40x3,7 met openingen aan beide 

uiteinden in het boorgat aangebracht. Deze werd gebruikt om het boorgat volledig te kunnen 

vullen met grout. De U-buizen zijn gevuld met water en zijn getest onder een druk van 16 bar 

voordat ze in de boorgaten zijn geplaatst. Na de druktest werd een gewicht van 25 kg aan de 

voet van de U-buizen geplaatst om ze in het boorgat te kunnen laten zakken.  

Na het plaatsen van de U-buizen werden de boorgaten opgevuld met grout, te weten REHAU 

RAUGEO RED, een geprefabriceerde, thermisch versterkte grout op cementbasis met een 

thermische geleidbaarheid van 2 W/mK. Allereerst werd de grout in en mengtank geplaatst, 

waaraan water werd toegevoegd in overeenstemming met de specificaties van REHAU. 

Vervolgens werd de grout na deze gedurende een bepaalde tijd te hebben gemengd, van 

beneden naar boven in de boorgaten gepompt via de trechterbuis. 

Na voltooiing werden beide boorgatwarmtewisselaars aangesloten op de verdeelunit in de 

warmtepompruimte met behulp van 40 mm PE-RC 40x3,7 horizontale verbindingsleidingen. 

Alle verbindingen zijn gemaakt door middel van elektrolassen. De 4 dubbele-U-buizen zijn 

gereduceerd tot een paar 40 mm buizen door middel van een Y-vormige koppeling met de 

volgende diameters: 32-32-40. Alle verbindingsbuizen zijn in een 80 cm diepe goot geplaatst. 



 

Hoofdstuk 6 
Demonstratiecases en scenario’s 

 

162 

Ze zijn allemaal geïsoleerd met 13 mm isolatie beschermd met aluminiumfolie aan de 

buitenzijde, conform de Europese normen EN 12977-1:2012 en EN12977-2:2012. 

Alle lussen zijn gevuld met water, dat dient als warmtegeleidende vloeistof. 

Open lus 

 

Figuur 6.3-9 Aanzicht van de bovenkant van 
de productieput 

 

Figuur 6.3-10 Automatisch cycloonfilter 

De twee bestaande waterputten in de tuin van het bioklimatische kantoorgebouw zijn 

aangesloten op het warmtepompsysteem met gesloten lus om de pieklasten op te vangen en 

een hoge energie-efficiëntie voor de warmtepomp te behouden. De productieput (Figuur 

6.3-9) heeft een diepte van 60 m en een diameter van 200 mm.  Het statisch waterpeil in de 

put is 7 m. Op 28 m afstand, aan de andere kant van het gebouw, bevindt zich de 

herinjectieput.  Deze heeft een diepte van 52 m en een diameter van 200 mm en een statisch 

waterpeil van 10 m.  

Een RVS Wilo dompelpomp (model TWI-4.01-14-DM-CI) met een 101,6 mm koelschild en een 

nominaal debiet van 1,20 m³/h is in de productieput geïnstalleerd op 50 m diepte. De pomp 

werd opgehangen met behulp van een 5 mm RVS kabel, die is verankerd aan de putmond en 

met de oppervlakte is verbonden via een 50 mm HDPE verdeelleiding. Daarnaast werd een 

ontstekingselektrode geplaatst op 50 m diepte en een droogindicatie-elektrode op 45 m 

diepte als droogloopbeveiliging. Om het waterpeil in de put te controleren werd een 40 mm 

HDPE piëzometerbuis met open randen op een diepte van 44 m geplaatst.  
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Een zelfreinigende hydrocycloonfilter (Figuur 6.3-10) verwijdert de meegevoerde vaste 

deeltjes uit het geproduceerde grondwater. Het filter is van het merk DROP, model Κ, formaat 

2’’, 320 micron. Het filter wordt automatisch gereinigd door gebruik te maken van een 

drukschakelaar en een magneetventiel. De drukschakelaar werd geplaatst bij de afvoerbuis 

van de dompelpomp, stroomopwaarts van het filter, en het magneetventiel bij de 

reinigingsbuis, die zich aan de onderzijde van het filter bevindt. De drukschakelaar stuurt het 

magneetventiel aan wanneer deze een hoge druk meet door de ophoping van deeltjes in de 

filterzeef om de zelfreinigingsfunctie van het filter te activeren. 

De open lus biedt het bodemwarmtepompsysteem ook bescherming tegen bevriezing met 

behulp van een temperatuursensor die geplaatst is op de buitenzijde van het gebouw. 

Wanneer de sensor een temperatuur van 0ºC meet, stuurt deze de dompelpomp aan.  

Zoals hierboven reeds vermeld, fungeert de open lus als hulpsysteem voor het 

bodemwarmtepompsysteem, voor het opvangen van extreme piekbelastingen, met 4 kWth 

extra verwarmings-/koelcapaciteit. In verwarmingsmodus start de dompelpomp wanneer de 

temperatuur van het water dat door de boorgatwarmtewisselaars aan de warmtepomp wordt 

geleverd  beneden 9ºC zakt, terwijl de dompelpomp in koelmodus start wanneer de 

temperatuur van het water dat door de boorgatwarmtewisselaars  aan de warmtepomp 

wordt geleverd hoger is dan 31ºC.  

De open lus levert zijn warmte of kou aan de boorgatwarmtewisselaar via een titanium 

platenwarmtewisselaar met pakking. Deze warmtewisselaar scheidt het grondwater van het 

water in de open lus dat circuleert bij de plaatverdamper/condensator van de warmtepomp. 

Eventuele kalkafzettingen bevinden zich bij de warmtewisselaar met pakking, die indien nodig 

kan worden gedemonteerd en mechanisch kan worden gereinigd. 

Coaxiale bodemwarmtewisselaar 

 

Figuur 6.3-11 Bovenkant van de coaxiale 
bodemwarmtewisselaar 

 

Figuur 6.3-12 De binnenbuis van 

De coaxiale boorgatwarmtewisselaar (Figuur 6.3-11) bevat twee concentrische verticale 

buizen. De buitenbuis is gemaakt van roestvast staal 304L en heeft een diameter van 76 mm. 
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De binnenbuis (Figuur 6.3-12) is gemaakt van vernet polyethyleen (PEX) met een diameter 

van 32 mm en een 4 mm dikke isolatielaag van schuim aan de buitenzijde. De totale diepte 

(en lengte) van de coaxiale boorgatwarmtewisselaar is 50 m.  

Er zijn diverse boormethoden getest tijdens de aanleg. Deze omvatten luchtboren met een 

valhamer, lucht-water-zeepboren met een valhamer, en boren met polymeerhoudende 

boorspoeling en een boorkop met drie conische snijdelen (Tricone). De belangrijkste 

conclusies waren dat luchtboren alleen geschikt is voor droge grond, valhamers voor 

geconsolideerde formaties, een mix van lucht, water en zeep voor boren onder het 

grondwaterpeil met een valhamer, terwijl boren met een polymeerhoudende boorspoeling 

zeer grote hoeveelheden water vereist. 

Aan het einde van de boorwerkzaamheden zijn de buitenbuizen van de coaxiale 

boorgatwarmtewisselaar in het boorgat aangebracht. De buis bestond uit 6 m lange delen, 

die aan elkaar werden verbonden met behulp van schroefmoffen. Voordat twee delen aan 

elkaar werden geschroefd, werd de draad gecoat met LOCTITE borgmiddel Nr. 511 om de 

draadverbinding te dichten. Na het aanbrengen van de buitenbuis werd de binnenbuis 

aangebracht. Deze heeft een metalen fitting aan de onderzijde, zodat hij gemakkelijk kan 

worden geplaatst in de RVS buitenbuis. Vervolgens werd de bovenkant van de coaxiale 

boorgatwarmtewisselaar gemonteerd, waardoor de horizontale oppervlaktebuizen erop 

konden worden aangesloten. 

Vervolgens werd de boorgatwarmtewisselaar ter plaatse opgevuld met thermisch versterkte 

grout, bestaand uit een mengsel van bentoniet, fijn marmerzand en water, van de 

oppervlakte tot een diepte van 12 meter. Beneden de 12 m is de boorgatwarmtewisselaar 

niet opgevuld met grout, omdat tot daar het grondwater reikt, dat zal dienen als 

warmtewisselmedium, wat door de convectie zorgt voor een betere 

warmteoverdrachtsnelheid. 
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Spiraalvormige bodemwarmtewisselaar               

 

Figuur 6.3-13 Aanzicht van de spiraalvormige 
bodemwarmtewisselaar en het boorgat 

 

Figuur 6.3-14 Avegaarboren door HYDRA 

De spiraalvormige boorgatwarmtewisselaar (Figuur 6.3-13) werd geboord met de 

avegaarboormethode (Figuur 6.3-14) vanwege de cohesie van de geologische formaties. De 

totale diepte is 15 m en de boorgatdiameter 400 mm. Na het openen van het boorgat is de 

spiraalvormige REHAU buis van 25 mm erin aangebracht. De buis was van het type Universal 

Rautitan stabil PEXa/Al/PE 25x3,7 met een gewicht bevestigd aan het onderste gedeelte. Deze 

buis bestaat uit PEX bekleed met een aluminium laag en een buitenlaag van polyethyleen. 

Na de plaatsing ervan is het boorgat vanaf de bodem tot aan de oppervlakte opgevuld met 

grout. Er zijn twee verschillende soorten grout gebruikt. De onderste helft van het boorgat 

werd opgevuld met thermisch versterkte grout REHAU RAUGEO RED. De bovenste helft werd 

opgevuld met een groutmengsel bestaand uit bentoniet, fijn marmerzand en water dat ter 

plaatse is gemengd. De hogere thermische geleidbaarheid van het fijne marmerzand ten 

opzichte van die van bentoniet, maakt dat deze grout thermisch versterkt is. 
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Thermische responstests 

 
Figuur 6.3-15 Tekening van TRT-

apparatuur 

 

Geothermische responstests (GeRT's of TRT's) met 
mobiele apparatuur zijn vooral belangrijk voor de 
juiste dimensionering en installatie van 
geothermische 
boorgatwarmtewisselaarsystemen. Het 
belangrijkste voordeel van TRT's is dat direct (ter 
plaatse) gemeten wordt bij de 
boorgatwarmtewisselaar, in plaats van de 
conventionele bepaling van thermische 
bodemparameters op basis van monsters in een 
laboratorium. De ongestoorde 
bodemomstandigheden en andere factoren die 
variëren over de hele boorgatlengte (bijv. de 
invloed van grout of grondwater in het boorgat) 
worden in de TRT al opgenomen in de meting. Het 
basisconcept achter de theorie en de evaluatie 
van TRT is de lijnbronmethode van Kelvin. 
Onderstaande formule benadert deze theorie en 
wordt vaak gebruikt als basis voor de berekening 
van bodemparameters op basis van TRT-
metingen: 

𝛥𝛵(𝑟𝑏, 𝑡) =
𝑞

4𝜋𝜆𝛨
∫

𝑒−𝛽2

𝛽

∞

𝑝

𝑑𝛽                 𝑝 =
𝑟𝑏

2√𝑎𝑡
 

 

α= thermische diffusie [m²/s]  q = warmte-injectiesnelheid [W]  
β= integratieconstante ΔT = temperatuurverschil [K] 
H = lengte van het boorgat [m]  rb = radius van het boorgat [m]  
t = tijd vanaf het begin van de test [s] cV = warmtecapaciteit bij constant 

volume [J/K*m³] 
λ = thermische geleidbaarheid [W/mK]  

 

Voor de eigenlijke berekening tijdens de TRT-gegevensevaluatie, zoals uitgevoerd in het 

programma GeRT-CAL, dat werd gebruikt op de CRES-locatie, worden algoritmes gebruikt die 

zijn afgeleid van de bovenstaande formule. Deze methode gaat uit van zuivere 

warmtegeleiding in de bodem, hoewel andere warmtetransportprocessen in de bodem 

kunnen plaatsvinden (bijvoorbeeld convectief warmtetransport door grondwater). Daarom 

wordt als resultaat van de test de "gemiddelde schijnbare thermische geleidbaarheid" (λeff) 

over de hele boorgatlengte berekend. Deze thermische geleidbaarheidswaarde integreert de 

effecten van convectief warmtetransport en/of van andere lokaal specifieke eigenschappen. 
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Principe van een geothermische responstest  

Een gesloten verwarmingscircuit, dat werkt met een nauwkeurig gedefinieerd 

verwarmingsvermogen, verwarmt de bodem via een verticale boorgatwarmtewisselaar, zoals 

getoond in Figuur 6.3-15. De temperatuurstijgingen worden digitaal verzameld en continu 

vastgelegd. Op basis van deze gegevens worden de geothermische bodemparameters, zoals 

de thermische geleidbaarheid, berekend, evenals de specifieke waarde van de thermische 

weerstand van het boorgat (rb). 

Berekeningsregels 

De software die is gebruikt, werkt als volgt: 

Stap 1) Berekening van lagere tijdcriteria met geschatte thermische geleidbaarheid λest 

Berekening van thermische diffusie α 
(m2/s) 

𝑎 =
𝜆𝑒𝑠𝑡

𝜌𝑐𝜌
 

 
Lager tijdcriterium tb1 (s) 

𝑡𝑏1 =
5𝑟0

2

𝑎
 

 
λest=Geschatte thermische geleidbaarheid 
[W/(mK)] 
α=Thermische diffusie 
ρCρ=Warmteopslagvermogen (MJ/m3/K] 
r0= Radius van het boorgat (m) 
tb1=Lagere tijdcriteria (s) 

 

Stap 2) Samenstelling van regressielijn op logaritmische schaalverdeling voor elke 

temperatuursensor, om de gradiënt (k) van elke temperatuurcurve te berekenen. 

𝑘 =
∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)(𝑇𝑓𝑖

− �̅�𝑓)

∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)2
 

Tf=Vloeistoftemperatuur (oC) 
T=Tijd (sec), logaritmisch 
k=Gradiënt 

 

Stap 3) Berekening van thermische geleidbaarheid 

 

𝜆 =
𝑄

4𝜋𝛨𝑘
 

Q=Warmteafgifte (W) 
H=Lengte van de boorgatwarmtewisselaar (m) 
k=Gradiënt 
λ=thermische geleidbaarheid [W/(mK)] 

 

Stap 4) Controle van lagere tijdcriterium. Herberekening van thermische diffusie en lagere 

tijdcriteria, gebruikmakend van de berekende thermische geleidbaarheid. 

Als    tb1 calc λ  > tb1 est λ    herhaal dan stap 2 tot en met 4 met de nieuwe, lagere tijdwaarde. 

Stap 5) Berekening van thermische boorgatweerstand van elke tijdstap en sensor. 
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𝑅𝑏 =
𝐻

𝑄
(𝑇𝑓 − 𝑇0)

−
1

4𝜋𝜆
(ln(𝑡) + ln (

4𝑎

𝑟0
2 ) − 0,5772) 

Q=Warmteafgifte (W) 
H=Lengte van de 
boorgatwarmtewisselaar (m) 
T0=Ongestoorde bodemtemp. (oC) 
λ=Thermische geleidbaarheid 
[W/(mK)] 
α=Thermische diffusie (m²/s) 
r0= Radius van het boorgat (m) 
t=Tijd(sec) 
Tf=Vloeistoftemperatuur afgezet 
tegen de tijd (oC) 

TRT-resultaten 

De resultaten van de thermische responstests wat betreft de geschatte effectieve thermische 

geleidbaarheid van de bodem en de thermische weerstand van elke boorgatwarmtewisselaar 

die geïnstalleerd is op de demonstratielocatie van CRES worden gepresenteerd in Tabel 6.3-1.  

Tabel 6.3-1 Resultaten van thermische responstest op demonstratielocatie CRES 

Warmte-
wisselaar 

diepte, 
m 

belangrijkste 
geologie 

grondwater
-niveau, m 

effectieve 
thermische 

geleidbaarheid
,                          

W/mK 

thermische 
weerstand in 

boorgat,                 
mK/W 

Spiraalvormig 15 klei 15 4.129 0.115 

Coaxiaal 50 klei 8 2.643 0.050 

Enkele-U 119 
klei, 

zandsteen 
8 3.196 0.130 

Dubbele-U 121 
klei, 

zandsteen 
8 2.965 0.073 

 

De zeer hoge thermische geleidbaarheid die berekend is voor de spiraalvormige 

boorgatwarmtewisselaar, die hoger is dan de geleidbaarheid die correspondeert met droge-

vochtige klei (0.15-1.18 W/mK) duidt aan dat aanvullende warmteoverdrachtmechanismen 

doorslaggevend zijn voor warmtegeleiding bij geringe diepte tijdens warmte-injectie. 

Dergelijke mechanismen kunnen de verdamping van capillair water, of convectie in een 

nabijgelegen plooi omvatten. 

De effectieve thermische geleidbaarheid van de bodem gemeten langs de coaxiale 

boorgatwarmtewisselaar tot een diepte van 50 meter is ook hoger dan de gebruikelijke 

waarde van met water verzadigde klei (0.6-2.5 W/mK), wat aanduidt dat convectie van 

grondwater belangrijk is. 

De hoge thermische geleidbaarheidswaarden die zijn berekend voor de enkele- en dubbele-

U-boorgatwarmtewisselaars, die corresponderen met diepten tot 120 meter, zijn ook 

aanmerkelijk hoger dan de kenmerkende waarde van zandsteen (1.7 W/mK), wat aanduidt 

dat grondwaterconvectie het dominante warmteoverdrachtmechanisme is op dieper gelegen 
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niveaus. Op een afstand van 10 meter van deze boorgatwarmtewisselaars is een waterput 

geboord met een diepte van 100 m, die tot 6 m³ water per uur kan produceren. 

De thermische weerstand van het boorgat is een waarde die kenmerkend is voor elke 

boorgatwarmtewisselaar, en staat rechtstreeks in verband met de geothermische 

energieproductie. De berekende waarden voor de enkele- en dubbele-U-

boorgatwarmtewisselaars bevinden zich aan de onderkant van het verwachte bereik, wat 

betekent dat de boorgatwarmtewisselaars uitstekend zijn aangelegd en opgevuld. Het 

gebruik van de thermisch versterkte grout REHAU RAUGEO RED heeft ook bijgedragen aan 

deze uitstekende resultaten. Deze grout zorgt naast een verbeterde thermische 

geleidbaarheid ook voor een uitstekend contact met de bodem en verdrijft water of vocht uit 

zijn massa wanneer het bezinkt. 

De spiraalvormige boorgatwarmtewisselaar heeft ook een goede thermische 

boorgatweerstand, ondanks zijn grote diameter, en ligt tussen de berekende thermische 

weerstand van de enkele- en dubbele-U in. De coaxiale boorgatwarmtewisselaar heeft de 

laagste thermische boorgatweerstand, veel lager dan die van de dubbele-U, wat wordt 

toegeschreven aan de hoge geleidbaarheid van de buitenbuis (RVS), de kleine diameter, de 

thermisch versterkte grout aan de bovenzijde en het water als opvulmiddel in het 

hoofdgedeelte, wat convectiestromen in het boorgat mogelijk maakt. 

Prestaties van de bodemwarmtewisselaars in de praktijk 

De specifieke thermische energieproductiewaarden van de geïnstalleerde 

boorgatwarmtewisselaars op de CRES demonstratielocatie tijdens het verwarmen van het 

bioklimatische gebouw, zoals berekend door het geïnstalleerde datalogging- en 

beheersysteem, zijn gepresenteerd in Figuur 6.3-16. De grafiek toont het opstarten van het 

systeem in de ochtend en in totaal vier warmtepompcycli. De metingen corresponderen met 

de overgangswarmtestroming in de bodem, aangezien elke cyclus ongeveer 10 minuten 

duurt, met uitzondering van de eerste cyclus, die ongeveer 15 minuten duurt. 

Uit onderstaande grafiek kunnen we aflezen dat de coaxiale boorgatwarmtewisselaar een 

redelijke stabiele productie heeft van 80-100 W/m, dat de spiraalvormige 

boorgatwarmtewisselaar ook een hoge productie heeft in de eerste 8 minuten van de cyclus,  

fluctuerend tussen 60-120 W/m, terwijl zowel de enkele- als de dubbele-U-

boorgatwarmtewisselaars een redelijk stabiele productie hebben van elk ongeveer 50 W/m. 
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Figuur 6.3-16  Vermogen uit de grond getrokken per meteroutput of BHEs per meter 

Figuur 6.3-16 Warmteafgifte van boorgatwarmtewisselaars per meter diepte in kW/m als 

functie van tijd in de ochtend van 2 januari 2018. In overgangsmodus, waarin warmte-opslag 

in het boorgat overheerst ten opzichte van warmteoverdracht in de bodem, presteren de 

spiraalvormige en coaxiale boorgatwarmtewisselaars beter dan de enkele- en dubbele-U-

boorgatwarmtewisselaars. 

6.4. ECO-WOONHUIS, PUTTE, BELGIË 

Het woongebouw is een twee verdiepingen tellend eengezinswoning, een Nearly Zero Energy 
Building (nZEB) en ecologisch huis met een totale oppervlakte van 170 m2. Het heeft een 
houten structureel kader; de wanden zijn gemaakt van geperste strobalen met een dikte van 
35 cm. De externe bezetting is gemaakt van Kalk  om de strobalen tegen regen te beschermen 
en de interne bezetting is gemaakt van klei. De ramen bestaan uit driedubbel glas gevuld met 
Argon. Een 12 kW geothermische warmtepomp zorgt voor verwarming en koeling met vloer- 
en plafondpanelen (Error! Reference source not found.). 

Met deze nZEB-status is de totale jaarlijkse energievraag van het gebouw ongeveer gelijk aan 
de hoeveelheid duurzame energie die op de site wordt geproduceerd. De hernieuwbare 
energiebronnen naast de geothermische warmtewisselaars omvatten zonnecollectoren (6 
panelen van elk 2,2 m2) en fotovoltaïsche panelen (42 panelen van 250 W met een totaal 
geïnstalleerd vermogen van 10,5 kW). Het energiemonitoringsysteem zal in de loop van de 
tijd aantonen of deze infrastructuur de status van een positieve energiegebouw zou kunnen 
bereiken. 
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Figuur 6.4-1  Gevel van het gebouw 

 

Figuur 6.4-2 Zicht van de booroperatie op de demolocatie te Putte met de innovatieve 
HYDRA machine die tijdens het project ontwikkeld werd 

Het demonstratiesysteem bestaat uit zes boorgatwarmtewisselaars van elk 78 m diep (2 RVS 

coaxiaal van 48,30 mm, 2 dubbele-U van 32 mm en 2 RVS coaxiaal van 76,60 mm) die een 

waterbron-warmtepomp beleveren van 12 kWth met een zeer hoge energie-efficiëntie, die 

het gebouw verwarmt en koelt. Het systeem is uitgerust met meet- en dataloggingapparatuur 

voor online real-time monitoring. Het demonstratiesysteem bevindt zich in een residentieel 
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ecohuis in Noord-België (Figuur 6.4-1). Nieuwe technologieën ontwikkeld door het Cheap-

GSHPs consortium die op locatie gedemonstreerd zijn, zijn de innovatieve boorinstallatie en 

apparatuur, de coaxiale boorgatwarmtewisselaar en de heimethode (Figuur 6.4-2). De 

haalbaarheid van de heimethode in harde kleilagen (Boomse klei) is op de locatie aangetoond, 

waar een coaxiale boorgatwarmtewisselaar werd geïnstalleerd met een diepte van 80 meter 

bij een penetratiesnelheid van 2 meter/min. De lokale geologie is te zien in Figuur 6.4-3. De 

technische indeling van het systeem wordt getoond in Figuur 6.4-6. 

RVS coaxiale bodemwarmtewisselaar 48,3 mm 

De coaxiale boorgatwarmtewisselaar (Figuur 6.4-4 en Figuur 6.4-5) bestaat uit een RVS 

buitenbuis met een diameter van 48,3 mm en een wanddikte van 2 mm en een PE binnenbuis 

van 32 mm x 2 mm (SDR17). Hij heeft een totale diepte van 78 m en een boorgatdiameter van 

75 mm. De boorgatwarmtewisselaar werd opgevuld met kant-en-klare grout van het merk 

REHAU. 

Dubbele-U-bodemwarmtewisselaar 32 mm 

De dubbele-U-boorgatwarmtewisselaar heeft een totale diepte van 78 m en een 

boorgatdiameter van 125 mm. Hij is gemaakt van REHAU PEXa buizen met een diameter van 

32 mm. De grout die is gebruikt is RAUGEO RED van REHAU. Het boren werd uitgevoerd met 

de HYDRA JOY 3 machine, gebruikmakend van een Tricone boorkop en water. 

RVS coaxiale bodemwarmtewisselaar 76,60 mm 

Deze bestaat uit een RVS buitenbuis met een diameter van 76,6 mm en een PE binnenbuis 

met een diameter van 40 mm. De totale diepte is 78 m. Voor evaluatiedoeleinden werd een 

tweede RVS coaxiale boorgatwarmtewisselaar met dezelfde kenmerken geïnstalleerd, 

waarvan de binnenbuis werd geïsoleerd. 

De boorgatwarmtewisselaars werden geïnstalleerd met behulp van de heimethode die is 

ontwikkeld tijdens het project, met rotatie en waterinjectie. Vervolgens werd de traditionele 

methode gebruikt om twee nieuwe boringen te maken en de coaxiale warmtewisselaars 

werden vervolgens geinstalleerd. Beide boorgatwarmtewisselaars zijn opgevuld met RAUGEO 

REHAU grout. 
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Figuur 6.4-3 Stratigrafie van de 

demonstratielocatie in Putte 

 

 
Figuur 6.4-4 Bovenkant van een RVS 

coaxiale bodemtwarmtewisselaar 

 

 
Figuur 6.4-5 Coaxiale 

bodemtwarmtewisselaars  geïnstalleerd op 
de demonstratielocatie in Putte, 

aangesloten op de lokale verdeelinrichting 
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Figuur 6.4-6 Technisch schema van het demonstratiesysteem in Putte; zonnekollectorenveld 
(solar collector field), Sanitair Warm water tank (DHW tank), Technisch water tank (Solar 

tank), Vlakke platenwarmtewisselaar (Flat Plate Heat Exchanger), Warmtepomp (Heat 
Pump) 

 



Cheap-GSHPs trainingshandleiding 
 

 

175 Bewerkt in 2019 

 

TRT's en controleresultaten 

De resultaten van de thermische responstests (Figuur 6.4-7) die zijn uitgevoerd in Putte zijn 
weergegeven in  

Tabel 6.4-1. De berekende thermische geleidbaarheidswaarden van de bodem bevinden zich 

aan de bovenkant van het normale bereik dat wordt aangetroffen in met water verzadigde 

kleisoorten, wat inhoudt dat dit gunstige bodemomstandigheden zijn voor de 

warmteoverdracht. De berekende thermische weerstand van het boorgat duidt op betere 

energieprestaties van de coaxiale boorgatwarmtewisselaar dan de dubbele-U-

boorgatwarmtewisselaar.  

Soortgelijke resultaten werden verkregen tijdens normaal bedrijf van het 

verwarmingssystem, waarbij de grote coaxiale boorgatwarmtewisselaars de beste 

thermische onttrekkingsprestaties leveren in overgangsomstandigheden:  10 - 20% beter dan 

de dubbele-U en 10% beter dan de kleine coaxiale boorgatwarmtewisselaars. 

 

Figuur 6.4-7 Thermische responsapparatuur die gebruikt is in Putte. 

 

Tabel 6.4-1 Resultaten van thermische responstest op de demonstratielocatie in Putte 

BWW 
Boorgatweerstand 

[K/Wm] 

Warmtegeleiding 

[W/m*K] 

Coaxiale 76 mm met isolatie 0.036 2.06 

Coaxiaal 76mm zonder 

isolatie 
0.061 2.27 

Dubbele U 0.076 2.16 

Coaxiale 50 mm 0.048 2.31 
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6.5. REHAU TESTLOCATIE, ERLANGEN, DUITSLAND 

 

Figuur 6.5-1 Veld met boorgatwarmtewisselaars op de demonstratielocatie in Erlangen 

 

Figuur 6.5-2 Overzicht van de sensorconfiguratie van het testveld in Erlangen met 
temperatuursensoren (rood) en vochtsensoren (blauw). BWW (BHE), Avegaar (auger), 

boormethode (drilling method) 

Ze zijn geïnstalleerd op verschillende diepten voor evaluatiedoeleinden. TR staat voor 
temperatuursensoren die geplaatst zijn bij de inlaatbuis, TS voor temperatuursensoren die 
geplaatst zijn in het midden van het boorgat, en F voor vochtsensoren die geplaatst zijn in het 
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midden van het boorgat. TU staat voor sensoren die geplaatst zijn in het midden van boorgat 
Nr. 1 (B1), dat geen spiraalvormige buis bevat. 

Op de demonstratielocatie in Erlangen (Figuur 6.5-1) zijn vier nieuwe spiraalvormige 

bodemwarmtewisselaars geïnstalleerd met een boordiameter van 390 – 400 mm (Figuur 

6.5-2), waarbij twee boortechnieken zijn getest (avegaar en vergrote easy-drill). Nieuwe 

technologieën ontwikkeld door het Cheap-GSHPs consortium die op locatie gedemonstreerd 

zijn, omvatten de innovatieve boorinstallatie en de easy-drillmethode.  

De diepte van elke spiraalvormige warmtewisselaar was 8 m. Er zijn vier verschillende soorten 

opvulmateriaal gebruikt op de testlocatie (Figuur 6.5-2). Deze omvatten op zand gebaseerde 

grout met een uiteenlopend kleipoeder-, water- en bentonietgehalte, waaronder ter plaatse 

uit de boorgaten gewonnen materiaal (dat 70% zand en 30% kleipoeder bevat). Thermische 

geleidbaarheidsmetingen van de geïnstalleerde grouts die zijn uitgevoerd in het 

laboratorium, toonden een opmerkelijke toename van de geleidbaarheid, afhankelijk van het 

watergehalte van 1,5-3% in vergelijking met droge grouts (Figuur 6.5-3), maar verdere 

laboratoriumtests (met toenemend watergehalte) worden uitgevoerd om deze eerste theorie 

te valideren. 

 

Figuur 6.5-3 Ter plaatse geëvalueerde grouts, inclusief opgegraven bodemmateriaal (70% 
zand plus 30% kleipoeder) 

Er zijn sensoren geplaatst in alle boorgaten (Figuur 6.5-2 en Figuur 6.5-4) en elke minuut 

worden data gelogd. De gemeten parameters beslaan diepten tussen 0 en 8 m in de bodem 

en omvatten de ongestoorde bodemtemperatuur op zes niveaus, inlaat- en 

water inhoud [-]

Thermische geleiding - opvulmateriaal Erlangen
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uitlaattemperaturen van elke bodemwarmtewisselaar, evenals de bodemtemperatuur en het 

vochtgehalte in elke boorgatwarmtewisselaar op drie niveaus.  

De geologie van de locatie is te zien in Figuur 6.5-4. 

Thermische responstests die werden uitgevoerd met een warmte-injectie van 600 W 

gedurende 72 uur leverden te hoge temperaturen op. Bovendien is een tijdsduur van 72 uur, 

ook al is dit voldoende tijd voor andere typen boorgatwarmtewisselaars (enkele-U, dubbele-

U en coaxiale), niet genoeg voor spiraalvormige typen boorgatwarmtewisselaars, waarvoor 

tests van 144 uur lang worden aanbevolen. 

De testresultaten, gepresenteerd in de vorm van grafieken met temperatuurmetingen voor 

elke boorgatwarmtewisselaar tijdens en na de thermische responstests met elke minuut 

tijdregistraties, worden getoond in Figuur 6.5-5. 

 

Figuur 6.5-4 Geologieprofiel en sensorposities op de demonstratielocatie in Erlangen 
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Figuur 6.5-5 Temperatuur in de boorgatwarmtewisselaars geregistreerd door de 
geïnstalleerde sensoren in juli, augustus en september 2017. 

De temperatuurstijging en piekwaarde corresponderen met een warmte-injectie in de bodem 
van 600 W gedurende een thermische responstest van 72 uur. 
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6.6. . BELFIELD HOUSE VAN UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, IERLAND 

 

Figuur 6.6-1 Boormachine bij  aankomst op de site bij Belfield huis, UCD 

Het demonstratiesysteem bestaat uit drie boorgatwarmtewisselaars (1 RVS coaxiaal, 76 mm, 

1 bestaande enkele-U, 40 mm en 1 spiraalvormige, 325 mm) die een 

pekelwater/waterwarmtepomp van 5 kWth beleveren die het beheerkantoor verwarmt. Het 

systeem is uitgerust met meet- en dataloggingapparatuur voor online real-time monitoring. 

Nieuwe technologieën die ontwikkeld zijn door het Cheap-GSHPs-consortium, die zijn 

gedemonstreerd op deze locatie zijn: 

 Innovatieve boorinstallatie en -apparatuur,  

 Coaxiale boorgatwarmtewisselaar en  

 Spiraalvormige collector. 

De lokale geologie bestaat uit quaternaire keileem, bestaand uit zwarte klei en kalksteen 

kiezels en keien vanaf het oppervlak tot een diepte van 9 meter. Daaronder bevindt zich 

carboniumhoudende, schalieachtige kalkzandsteen. Er werd geen grondwater aangetroffen 

in de ter plaatse gemaakte boorgaten.  

De stratigrafie van de locatie wordt getoond in Figuur 6.6-2. 
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Figuur 6.6-2 Stratigrafie op de demonstratielocatie in Dublin 

 

Coaxiale warmtewisselaarcollector 

De coaxiale warmtewisselaar werd geïnstalleerd met behulp van de valhamermethode met 

perslucht. Het gebruik van de heimethode met Tricone boorkop werd overwogen.  De 

aanwezigheid van keien en stenen van wel 25 cm groot en grove grindlagen maakten het 

echter onmogelijk de nieuwe boortechnologie van het project met succes toe te passen. 

Depth 
(m)

Thermisch 

versterkte 

voeg

Coaxiale

3014L 76mm 

Warmtewisselaa
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Figuur 6.6-3 Foto's van het boren en de installatie van de coaxiale boorgatwarmtewisselaar. 

De boorgatdiameter was 135 mm en het boorgat werd gerealiseerd met behulp van de 

valhamer en 156mm verbuizing in het bovenste deel van het boorgat tot aan de 

onderliggende gesteentelaag.  Het onderste deel van het boorgat werd zonder verbuizing 

gerealiseerd met een diameter van 135 mm tot een diepte van 35 m onder het 

bodemoppervlak.  De buitenbuis van de coaxiale warmtewisselaar, gemaakt van 304L RVS 
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werd geïnstalleerd in stukken van 3 m lang met schroefverbinding.  De stukken werden 

afgedicht met behulp van Loctite 270 borgmiddel en Activator 7649 

Een suspensie van thermisch verbeterde  grout, gemengd met een cementmolen, is door een 

trechterbuis met een diameter van 25 mm gepompt vanaf de onderkant van het boorgat tot 

aan de oppervlakte, waar hij kon overlopen.  De grout is uitgehard voordat de geïsoleerde 

binnenbuis met een diameter van 32 mm en de bovenkant van de coaxiale collector zijn 

geïnstalleerd.   

Foto's die genomen zijn tijdens bovenstaande werkzaamheden zijn te zien in Figuur 6.6-3. De 

eigenschappen van de coaxiale boorgatwarmtewisselaar zijn opgenomen in Tabel 6.6-1. 

Spiraalvormige warmtewisselaarcollector 

De spiraalvormige warmtewisselaar is geïnstalleerd met behulp van een droge avegaar.  Een 

boorgat van 425 mm werd gerealiseerd tot een diepte van 9,2 m beneden bodemniveau tot 

de bovenkant van de gesteentelaag. Het avegaarboren verliep succesvol, met een totale 

boortijd van ongeveer 3 uur.  De keileem werd gekenmerkt door droge, zwarte, stijve klei met 

zand, stenen en keien (tot een diameter van 25 cm).  Het boorgat bleef open en stabiel na het 

boren. 

De spoed van de spiraalvormige warmtewisselaar werd vastgezet op een afstand van steeds 

50 cm met behulp van een stugge PE100 buis van 50 mm die fungeerde als frame, waaraan 

elke wikkeling van de collector werd bevestigd. De collector werd in het boorgat neergelaten. 

Er werd een mengsel van zand en water gebruikt om de kokervormige ruimte tot op 1,8 m 

van het oppervlak op te vullen.  De bovenkant van de collector werd opgevuld met de 

opgeboorde zwarte klei. 

Foto's die genomen zijn tijdens bovenstaande werkzaamheden zijn te zien in Figuur 6.6-4. De 

belangrijkste eigenschappen van de spiraalvormige boorgatwarmtewisselaar zijn opgenomen 

in Tabel 6.6-1. 
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Figuur 6.6-4 Foto's van het boren en plaatsen van de spiraalvormige bodemwarmtewisselaar 

Tabel 6.6-1 Technische specificaties van bodemwarmtewisselaars die zijn geïnstalleerd op de 
demonstratielocatie in Dublin 

 SPIRAALVORMIGE 
BOORGATWARMTEWISSELAAR 

COAXIALE 
BOORGATWARMTEWISSELAAR 

Diameter 325 mm 76 mm – 32 mm geïsoleerde 
binnenbuis 

Diepte  9.2 m 35 m 

Materiaal  PEX-a Roestvast staal 304L 

Einddiameter boorgat 400 mm 110 mm 

Boormethoden Avegaar tot 9,2 m Valhamer tot 35 m 

Opvulmateriaal  Zand tot 2m tot oppervlakte en 
opgegraven bodemmateriaal  

ThermoCem grout 

Opvulmethode Injectie – trechterbuis Injectie – trechterbuis 

Afwerking Betonnen voorgegoten ring met 
mangat 

Betonnen voorgegoten ring met 
mangat 

 

Het gebruik van de warmtepomp in de wintermaanden ving aan in de laatste week van 

oktober 2018.  Een schematisch overzicht van de meetapparatuur op de locatie wordt 

getoond in Figuur 6.6-5. De meetinstrumenten bevinden zich in de verdeelkamer buiten de 

machineruimte (Error! Reference source not found.).  

De eerste meetgegevens van het systeem tonen aan dat de enkele-U, coaxiale en 

spiraalvormige bodemwarmtewisselaars gelijktijdig werken.  Het initiële debiet van de drie 
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bodemwarmtewisselaars varieert tussen een maximum van 3,4 m3/h in de spiraalvormige, 7 

m3/h in de coaxiale en 7,7 m3/h in de enkele-U bodemwarmtewisselaar (Figuur 6.6-7). 

De collectortemperaturen van de drie bodemwarmtewisselaars varieert tussen 10,1oC en 

10,4oC voor de flow en 9,6oC en 10oC voor de retourleiding. Er werd geen verlaging van de 

temperatuur gedurende het verloop van de operationele fase van de spiraalvormige collector 

als gevolg van de afwezigheid van grondwater opgemerkt. 

De gemeten snelheden van warmte-onttrekking tijdens de eerste week van de operationele 

fase (Error! Reference source not found.), tonen de betere prestaties van de coaxiale 

warmtewisselaar van roestvast staal ten opzichte van de enkele-U en spiraalvormige 

collectoren aan.  Ook wordt een hoger dan verwachte onttrekkingssnelheid van de 

spiraalvormige collector gemeten. 

 

Figuur 6.6-5 Overzicht van meetapparatuur die is geïnstalleerd op de UCD-testlocatie 
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Figuur 6.6-6 Meetapparatuur geïnstalleerd op de UCD-testlocatie, geïnstalleerd in de 
verdeelkamer 

Verondersteld wordt dat dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van afvloeiend 

oppervlaktewater vanaf een helling nabij de spiraalvormige collector als gevolg van lekkende 

buizen, waardoor de systeemprestaties beter zijn. 

 

Figuur 6.6-7 Volumetrisch debiet in m3/h van de drie bodemwarmtewisselaars op de  UCD 

testlocatie SU- enkele-U; CX – coaxiale; HX – spiraalvormige 



Cheap-GSHPs trainingshandleiding 
 

 

187 Bewerkt in 2019 

 

 

Figuur 6.6-8 Volumetrisch debiet in m3/h van de drie bodemwarmtewisselaars op de  UCD 

testlocatie SU- enkele-U; CX – coaxiale; HX – spiraalvormige 

Een overzicht van de prestaties van de bodemwarmtewisselaars tot dusver wordt gegeven in 

Error! Reference source not found.. Gedurende de rest van het verwarmingsseizoen wordt 

het systeem verder gecontroleerd met aangepaste operationele parameters.  Het debiet van 

alle drie de collectoren is uitgebalanceerd om de prestaties en verkregen energie-

onttrekkingssnelheden beter met elkaar te kunnen vergelijken. 

Tabel 6.6-2 Overzicht van prestaties van de bodemwarmtewisselaars en meetgegevens van 
de UCD-locatie 

Bodemwarmtewisselaars Enkele-U (SU) Coaxiaal (CX) Spiraal (HX) 

Bedrijfstijd [hr] 169 169 169 

Gem. debiet [m3/h] 3.75 3.45 1.7 

Gem. debiet/temp.bereik [°C] 9.85-9.07 9.97 – 9.07 9.65 – 9.15 

Geleverde energie [kWh] 1360 970 770 

Gem. drukverschil [bar] 0.16 0.12 0.06 

GEBOUW (169 uur)    

Gem. debiet [m3/h] 0.468 

Gem. debiet/temp.bereik [°C] 32 – 29 

Geleverde energie [kWh] 2308 
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6.7. TECHNISCH MUSEUM NIKOLA TESLA IN ZAGREB 

 

Figuur 6.7-1 Aanzicht van het Nikola Tesla museum in Zagreb 

Het demonstratiesysteem bestaat uit zes boorgatwarmtewisselaars: twee coaxiale 

boorgatwarmtewisselaars van elk 100 m diep, een coaxiale boorgatwarmtewisselaar van 80 

m diep en drie dubbele-U-boorgatwarmtewisselaars van elk 100 m diep. De 

boorgatwarmtewisselaars beleveren een waterbron-warmtepomp die CO2 gebruikt als 

koudemiddel, die warmte en koeling levert aan het Technisch Museum Nikola Tesla in Zagreb. 

Het systeem is uitgerust met meet- en dataloggingapparatuur. 

Nieuwe technologieën ontwikkeld door het Cheap-GSHPs consortium die op de locatie 

gedemonstreerd zijn, zijn de innovatieve boorinstallatie en apparatuur, de coaxiale 

boorgatwarmtewisselaar, de heimethode en de CO2 warmtepomp. De CO2 warmtepomp kan 

hoge temperaturen leveren die geschikt zijn voor een hoge temperatuur-

verwarmingssysteem met radiatoren. Het innovatieve prototype van de warmtepomp dat 

tijdens het project werd geleverd heeft de volgende eigenschappen: 

  Gebruik van een dubbele cyclus: de ene met een natuurlijk koudemiddel en de andere 
met een synthetisch koudemiddel met een zeer laag aardopwarmingsvermogen [F-gas] 

  CO2 wordt ook bij een zeer klein temperatuurverschil aan de gebruikerszijde gebruikt 

  Verkrijgt warm water van meer dan 80°C voor toepassing in bestaande gebouwen 

  Bevat een geringe hoeveelheid van een tweede, synthetisch koudemiddel, R1234ze 
(E) 

  Er zijn geen temperaturen op meerdere niveaus vereist 

  Variabele snelheden kunnen worden toegepast 

 COP van 2.5 tijdens het verwarmen met hoge temperaturen en 3.1 tijdens het koelen 

 Goede flexibiliteit 



Cheap-GSHPs trainingshandleiding 
 

 

189 Bewerkt in 2019 

 

 

6.7.1. Wetenschappelijke resultaten 

Tijdens het koelseizoen absorbeert de warmtepomp warmte uit de tentoonstellingsruimte 

van het museum en geeft deze af aan de bodem. De temperatuur van de bodem is stabieler 

dan de temperatuur van de buitenlucht, waardoor een hogere EER kan worden verkregen dan 

bij een luchtbronsysteem. De ventilatieconvectoren worden door de warmtepomp op de 

juiste manier gevoed met water van 7°C. Voor de analyse van de prestaties van de 

warmtepomp tijdens het zomerseizoen zijn we uitgegaan van de gemiddelde dagwaarden van 

juli 2018. De eerste grafiek illustreert de temperatuur van het inlaatwater in de grond in 

combinatie met de gemiddelde koelcapaciteit. De thermische belasting van de bodem is een 

functie van de koelenergievraag van het gebouw. 

 

 

Figuur 6.7-2 Inlaattemperatuur in combinatie met de gemiddelde koelcapaciteit 

De koelvraag van het gebouw is afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht en de 

zonnestraling, maar in een museum wordt de koelvraag ook beïnvloed door andere factoren. 

De aanwezigheid van mensen in de ruimte zorgt bijvoorbeeld voor een grote variatie in de 

thermische vraag en in de niet-constante regelingslogica voor energiebesparing wanneer het 

museum is gesloten voor het publiek. In het volgende Figuur 6.7-3 worden de gemiddelde 

buitentemperatuur overdag en de gemiddelde koelvraagtemperatuur voor juli 2018 getoond. 
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Figuur 6.7-3 Gemiddelde dagelijkse temperatuur van de buitenlucht en gemiddelde 
koelcapaciteit. 

De koelvraag van het gebouw was niet zo hoog tijdens de geanalyseerde periode, dus de 

compressor werkte 46% van de tijd. 

De gemiddelde energie-efficiëntieverhouding (EER) ligt tussen 3.3 en 2.5. Dit grote bereik 

wordt veroorzaakt door het opgenomen vermogen van de hulpinstallaties. Bij een lage 

koelvraag is het stroomverbruikpercentage van de hulpinstallaties zelfs bepalend, en verlaagt 

dit de efficiëntie van het systeem. Een andere reden is het doorlopende in- en uitschakelen 

van het systeem, wat veel energie verbruikt, gezien de kleine cycli van de warmtepompen. 

Het volgende Figuur 6.7-4 illustreert de gemiddelde efficiëntie in juli 2018: 

 

Figuur 6.7-4 Gemiddelde efficiëntie tijdens juli 2018 

Tot slot kunnen we concluderen dat het systeem goed werkt en dat het ontwerp van de unit 

geschikt is en voldoet aan de totale koelvraag van het gebouw. Het is ook mogelijk om de 

efficiëntie te vergroten door de regelingslogica van de hulpinstallaties en de terminals te 

optimaliseren, waardoor het systeem minder vaak wordt in- en uitgeschakeld. 
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Tijdens het verwarmingsseizoen absorbeert de warmtepomp warmte uit de bodem en geeft 

deze af in de tentoonstellingsruimte van het museum. De ventilatieconvectoren worden door 

de warmtepomp op de juiste manier gevoed met water van 75°C. Voor de analyse van de 

prestaties van de warmtepomp tijdens het winterseizoen zijn we uitgegaan van de 

gemiddelde dagwaarden van december 2018. De eerste grafiek illustreert de temperatuur 

van het inlaatwater in de grond in combinatie met de gemiddelde koelcapaciteit. De 

thermische belasting van de bodem is een functie van de verwarmingsenergievraag van het 

gebouw. 

 

Figuur 6.7-5 Inlaattemperatuur in combinatie met de gemiddelde verwarmingscapaciteit 

Zoals eerder uitgelegd, is de verwarmingsvraag van het gebouw niet alleen afhankelijk van de 

buitentemperatuur, maar wordt deze ook beïnvloed door de aanwezigheid van mensen in de 

ruimte en door de niet-constante regelingslogica. In het volgende Figuur 6.7-6 worden de 

gemiddelde buitentemperatuur overdag en de gemiddelde verwarmingsvraagtemperatuur 

voor december 2018 getoond. 

 

Figuur 6.7-6 Gemiddelde temperatuur van de buitenlucht overdag en gemiddelde 
verwarmingscapaciteit 
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De verwarmingsvraag van het gebouw was hoog tijdens de geanalyseerde periode, en de 

compressor werkte 67% van de tijd. 

De gemiddelde prestatiecoëfficiënt (COP) is 2,05. Dit kan worden beschouwd als een goede 

waarde, rekening houdend met de temperatuur van het geproduceerde water (80°C) en het 

vermogen dat wordt opgenomen door de hulpinstallaties (bewakingssysteem, verlichting van 

de tentoonstelling, etc.). Tijdens werkuren vertoonde de efficiëntie geen grote wijzigingen, 

omdat de verwarmingsvraag hoog was en het percentage vermogen dat werd opgenomen 

door de hulpinstallaties niet relevant was. Het volgende Figuur 6.7-7 illustreert de gemiddelde 

efficiëntie in december 2018: 

 

Figuur 6.7-7 Gemiddelde efficiëntie tijdens december 2018 

We kunnen concluderen dat het systeem goed werkt en dat het ontwerp van de unit geschikt 

is en voldoet aan de totale verwarmingsvraag van het gebouw. Wat de koelmodus betreft, 

kan de efficiëntie worden vergroot door de regelingslogica van de hulpinstallaties en de 

terminals te optimaliseren, waardoor het systeem minder vaak wordt in- en uitgeschakeld. 

Zie ook de specifieke handleiding voor toepassingen in historische gebouwen [4 ]. 

6.8. COMPUTERSIMULATIES VAN BESTAANDE GEBOUWEN 

(VIRTUELE CASES) 

6.8.1. Ballyroan bibliotheek (Dublin, Ierland) 

De bibliotheek van Ballyroan bevindt zich in Rathfarnham, een voorstad ten zuiden van 

Dublin, in Ierland. De bibliotheek opende zijn deuren in februari 2013.  Het gebouw omvat 

een collegezaal, een tentoonstellingsruimte, een digitale trainingsruimte en een speciale 

onderzoeksruimte. 

De hoofdconstructie bestaat uit een geprefabriceerd frame met zichtbare vooraf afgewerkte 

betonelementen, een aan de buitenzijde geïsoleerde, luchtdichte constructie met 

driedubbele beglazing en een mix van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen, die 
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worden aangestuurd door een gebouwbeheersysteem. Het gebouw wordt via dakramen en 

ramen overspoeld door natuurlijk licht om optimaal gebruik te maken van het altijd 

veranderende Ierse daglicht.  

De verwarmingsstrategie voor de leesruimte en lezing-/personeelsruimten omvat het gebruik 

van 6 dubbele-U sondes van 32 mm met een lengte van 150 m en een zonneboilersysteem 

van 9 m2 met geëvacueerde buiscollectoren, gekoppeld aan een warmte-opslag, als 

belangrijkste warmtebron (indien beschikbaar). De secundaire reserve-warmtebron voor alle 

ruimten is een 115 kW gasgestookte ketel met rookgascondensor. Het 

gebouwbeheersysteem wordt gebruikt om alle verwarmingssystemen aan te sturen, 

waaronder de warmtepomp, om ervoor te zorgen dat er niet te veel energie wordt opgewekt. 

In Error! Reference source not found. worden de algemene gegevens van de bibliotheek van 

Ballyroan samengevat. Tabel 6.8-2 bevat een beschrijving van het beheersingssysteem van de 

airconditioning. Deze beheersingsstrategieën zijn gebruikt als grenscondities voor de 

dynamische energiesimulaties van de gebouwschil. De simulaties zijn uitgevoerd voor het 

hele gebouw, en de energieresultaten in termen van energievraag en thermische 

piekbelasting voor verwarming en koeling zijn samengevat in Tabel 6.8-3. Deze gegevens zijn 

handig voor het ontwerp van het warmtewisselaarveld van het bodemwarmtepompsysteem. 

Tabel 6.8-1 General Data of the Ballyroan Library virtual case 

Gebruik van het gebouw Gemeentebibliotheek 

Naam van het gebouw Ballyroan Library 

Adres Orchardstown Ave, Oldorchard, Dublin 14, D14 VY33, Ierland 

Breedtegraad 53° 17' 27" N 

Lengtegraad 6° 17' 57" W 

Hoogte 59 m boven zeeniveau 

Bouwjaar  2012 

Totaal bruikbaar 
vloeroppervlak  

1600 m2 (begane grond "BG”, eerste verdieping "1V” en 
opslagruimte "2V”) 

Type HVAC-systeem Radiatoren (BG, 1V, 2V), convectorputten (BG, 1V), 
vloerverwarming (BG) 

 

Tabel 6.8-2 Air-Conditioned System Management at the Ballyroan library 

Code Beschrijving 

H24 Het verwarmingssysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld, met een 
temperatuurinstelling van 21°C. 

D21N18 
 

Het verwarmingssysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld met een 
temperatuurinstelling van 21°C gedurende openingstijden en 18°C gedurende de 
nacht en op zondagen. 

D21N12 
 

Het verwarmingssysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld met een 
temperatuurinstelling van 21°C gedurende openingstijden en 12°C gedurende de 
nacht en op zondagen. 
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Tabel 6.8-3 Resultaten van de simulaties van de virtuele casus van de bibliotheek in 
Ballyroan 

 VERWARMINGSENERGI
EVRAAG [kWh/jaar] 

VERWARMINGSPIEKBE
LASTING [kW] 

KOELENERGIEV
RAAG 

[kWh/jaar] 

KOELINGSPIEKBEL
ASTING [kW] 

H24 97345 54.4 11151 33.3 

D21N
18 

69553 69.5 11150 33.3 

D21N
12 

48142 81.4 11156 33.3 

 

H verwijst naar het aantal uren dat het systeem “aan” staat, D verwijst naar de daginstelling 

in °C, N verwijst naar de nachtinstelling in °C. 

De belangrijkste resultaten van de dynamische energiesimulaties van het gebouw zijn 

gebruikt voor de evaluatie van de afmetingen en indeling van het warmtewisselaarveld. Voor 

het dimensioneren van het warmtewisselaarveld is gebruik gemaakt van de vereenvoudigde 

methode van de simulatietool, gebaseerd op de ASHRAE1-methode. De samenvatting van de 

resultaten van het ontwerp van het warmtewisselaarveld en de grenscondities die zijn 

gebruikt voor de berekening zijn gerapporteerd in Tabel 6.8-4. Deze gegevens kunnen handig 

zijn om een idee te geven van de belangrijkste afmetingen van het warmtewisselaarveld voor 

het gebouw dat is gebruikt in deze analyse. De kenmerken en thermische eigenschappen van 

de lokale bodem zijn gebruikt. 

Zoals te zien is, vertoont in alle gevallen de gemiddelde bodemtemperatuur een afkoelende 

thermische drift nadat het airconditioningsysteem tien jaar in bedrijf is geweest. De 

thermische drift heeft variabele waarden tussen -1,71°C en -0,72°C als functie van de 

beheersingsstrategieën. Zoals aangetoond in de resultaten kan dit fenomeen worden 

verminderd door verlaging van de binnentemperatuur gedurende de nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (Amerikaans instituut voor 
verwarming, koeling en airconditioning) 
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Tabel 6.8-4 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal 

  Resultaten van het ontwerp van het 
warmtewisselaarveld  

H24 D21N18 D21N12 

Ontwerppiekbelasting (verwarming) 
[kW] 

54.4 69.5 81.4 

Ontwerppiekbelasting (koeling) [kW] -33.3 -33.3 -33.3 

Energievraag (verwarming) [MWh] 97.3 69.6 48.1 

Energievraag (koeling) [MWh] -11.1 -11.1 -11.1 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

1233 1152 1107 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars (koeling) 
[m] 

181 196 208 

ΔTg van de bodem in tien jaar [°C] -1.71 -1.18 -0.72 

Totale lengte van elke sonde [m] 62 58 56 

Aantal sondes 20 20 20 

Afstand tussen 
boorgatwarmtewisselaars [m] 

7 7 7 

Zie ook de specifieke handleiding voor toepassingen in historische gebouwen [4 ]. 

6.8.2. Een residentieel verbouwt woonhuis in Glencree, (Wicklow, Ierland) 

Het gebouw is een woonhuis in Glencree, een vallei in het Wicklow-gebergte in het oosten 

van Ierland. De boerderij, die gedeeltelijk stenen muren heeft, werd oorspronkelijk gebouwd 

in de 19e eeuw, en is uitgebouwd 1982. De boerderij is sterk gemoderniseerd in 2014. Het 

gebouw bestaat nu uit twee delen. Het oudste deel heeft granieten muren, terwijl het 

nieuwste deel is gebouwd met holle bouwstenen. De muren zijn enkele jaren geleden bekleed 

met isolerend materiaal. In de serre zijn de muren niet bekleed met isolerend materiaal. De 

ramen zijn onlangs vervangen door ramen met dubbele beglazing. De verwarmingsstrategie 

voor het huis omvat het gebruik van een geothermische warmtepomp van 9 kW en een 

dubbele-U collector met een lengte van 160 m. 

In Tabel 6.8-5 worden de algemene gegevens van de virtuele casus van het gebouw in 

Glencree samengevat. Om het thermische belastingsprofiel van het gebouw te bepalen zijn 

twee simulaties uitgevoerd teneinde de energievraag van het gebouw te evalueren aan de 

hand van verschillende hypotheses. Er zijn twee verschillende airconditioned 

beheersingssystemen gedefinieerd en deze worden beschreven in Tabel 6.8-6. De simulaties 

zijn uitgevoerd voor het hele gebouw, en de energieresultaten in termen van energievraag en 

thermische piekbelasting voor verwarming en koeling zijn samengevat in Tabel 6.8-7. 
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Tabel 6.8-5 Algemene gegevens van de virtuele casus van het gebouw in Glencree 

Gebruik van het gebouw Woonhuis 

Naam van het gebouw Woning Glencree 

Adres Tonygarrow, Glencree, Enniskerry, Co. Wicklow 

Breedtegraad 53° 11' 32,41" N 

Lengtegraad 6° 15' 55,30" W 

Hoogte 266 m boven zeeniveau 

Bouwjaar  1809-1984 

Bruikbaar vloeroppervlak  210 m2 (begane grond "BG”, eerste verdieping "1V” en 
opslagruimte) 

Type HVAC-systeem Ventilatieconvectoren (BG) 
Radiatoren (1e verdieping) 

Tabel 6.8-6 Airconditioned beheersingssysteem in woning Glencree 

Code Uitleg 

Gewoonte
n 

Het verwarmingssysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld, met een 
temperatuurinstelling van 20°C voor verwarming en 25°C voor koeling. De 
interne warmtewinsten zijn gebaseerd op de gewoonten van de bewoners. 

Norm  Het verwarmingssysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld, met een 
temperatuurinstelling van 20°C voor verwarming en 25°C voor koeling. De 
interne warmtewinsten zijn gebaseerd op de ISO13790 norm. 

 

Tabel 6.8-7 Resultaten van de simulaties van de virtuele casus van het huis in Glencree 

 
VERWARMINGSENER
GIEVRAAG [kWh/jaar] 

VERWARMINGSPIEKB
ELASTING [kW] 

KOELENERGIE
VRAAG 

[kWh/jaar] 

KOELINGSPIEKBEL
ASTING [kW] 

Gewoo
nten 

22507 7.24 944 2.86 

Norm  19149 6.88 923 3.31 
 

De belangrijkste resultaten van de dynamische energiesimulaties van het gebouw zijn 

gebruikt voor de evaluatie van de afmetingen en indeling van het warmtewisselaarveld. Voor 

het dimensioneren van het warmtewisselaarveld is gebruik gemaakt van de vereenvoudigde 

methode van de simulatietool, gebaseerd op de ASHRAE2-methode. De samenvatting van de 

resultaten van het ontwerp van het warmtewisselaarveld en de grenscondities die zijn 

gebruikt voor de berekening zijn gerapporteerd in Tabel 6.8-8. Deze gegevens kunnen handig 

zijn om een idee te geven van de belangrijkste afmetingen van het warmtewisselaarveld voor 

het gebouw dat is gebruikt in deze analyse. De resultaten van het ontwerp van het 

warmtewisselaarveld vertonen een geringe koelende thermische drift van de bodem van -

                                                           
2 American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (Amerikaans instituut voor 
verwarming, koeling en airconditioning) 
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0,47°C tot -0,51°C voor het beheer van het airconditiontingsysteem volgens het Normprofiel 

en volgens het Gewoontenprofiel.  

Tabel 6.8-8 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal 

  Resultaten van het ontwerp van het 
warmtewisselaarveld 

Gewoonten Norm 

Ontwerppiekbelasting (verwarming) [kW] 7.24 6.88 

Ontwerppiekbelasting (koeling) [kW] 2.86 3.31 

Energievraag (verwarming) [MWh] 22.51 19.15 

Energievraag (koeling) [MWh] 0.94 0.92 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

147 133 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars 
(koeling) [m] 

9 13 

ΔTg van de bodem in tien jaar [°C] - 0.51 - 0.47 

Totale lengte van elke sonde [m] 74 67 

Aantal sondes 2 2 

Afstand tussen boorgatwarmtewisselaars [m] 7 7 

 

6.8.3. Het historische complex van Santa Croce (Florence, Italië) 

Het museum “Opera di Santa Croce” bevindt zich in het historische stadscentrum van 

Florence in het noordwesten van midden Italië, in de regio Toscane. Het museum bevindt zich 

een kilometer ten zuiden van de kathedraal “Santa Maria del Fiore” en een kilometer ten 

oosten van de “Ponte Vecchio”. 

Het museum maakt deel uit van het complex “Basilica di Santa Croce” en bevindt zich in de 

voormalige refter en het cenakel. Deze zijn sinds 1900 in gebruik als museum onder leiding 

van Guido Carocci en zijn uitgebreid in 1959. 

In 1969 liep het museum door een overstroming in de stad veel schade op. Zowel het gebouw 

als de uitgestalde kunst raakten beschadigd. Hierna werd het gebouw langdurig gerenoveerd. 

In 1975 werd het weer heropend.  De kunstwerken werden echter pas in 2009 weer 

tentoongesteld. 

Tegenwoordig omvat het museum vijf ruimtes in de oude “Cappella Cerchi”, die o.a. fresco's, 

muurschilderingen, reliëfs en sculpturen bevatten en de cenakel. De laatste is een grote, 

rechthoekige ruimte met een spantenplafond, en wordt gebruikt als een ruimte voor 

congressen, als tentoonstellingsruimte en soms als concertzaal. 

Tegenwoordig worden er belangrijke werken van beroemde kunstenaars tentoongesteld, 

zoals de “Crocifisso di Cimabue” en Giorgio Vassari’s “Tavola dell’ultima cena”, die jaarlijks 

duizenden bezoekers trekken. Het afgelopen jaar heeft de organisatie interesse getoond in 

een onderzoek naar verbetering van de duurzaamheid en efficiëntie van de installaties. 



 

Hoofdstuk 6 
Demonstratiecases en scenario’s 

 

198 

In Tabel 6.8-9 zijn de algemene gegevens over de virtuele casus van het historische complex 

van Santa Croce samengevat. In Figuur 6.8-1 worden een aanzicht van de stad Florence en 

een uitvergroting van het historische complex van Santa Croce getoond. 

Er zijn drie verschillende airconditioned beheersingssystemen overwogen voor de 

energiesimulaties. De beschrijvingen hiervan zijn samengevat in Tabel 6.8-10. De simulaties 

zijn uitgevoerd voor het hele gebouw, en de energieresultaten in termen van energievraag en 

thermische piekbelasting voor verwarming en koeling zijn samengevat in Tabel 6.8-11. 

Tabel 6.8-9 Algemene gegevens van het historische complex van Santa Croce 

Gebruik van het 
gebouw 

Museum 

Naam van het gebouw Opera di Santa Croce 

Adres Florence, Piazza Santa Croce 16, Italië 

Breedtegraad 43° 46' 8'' N 

Lengtegraad 11° 15' 41'' E 

Hoogte 50 m boven zeeniveau 

Bouwjaar 1450 

Bruikbaar 
vloeroppervlak 

1459 m2 (kelder "KE”, begane grond "BG”, zolder "ZO”) 

Type HVAC-systeem Ventilatieconvectoren en radiatoren (BG), ventilatieconvectoren 
(ZO) 

 

Figuur 6.8-1 Aanzicht van de stad Florence en uitvergroting van het historische complex van 
Santa Croce 
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Tabel 6.8-10 Beheer van  het bodemwarmtepompsysteem in het operagebouw Sante Croce 

Code Uitleg 

WD Het airconditioningsysteem is tijdens werkuren op maandag tot en met vrijdag 
en ook tijdens het weekend ingeschakeld. 

H24YWE Het airconditioningsysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld, met 
een temperatuurinstelling van 20°C. 

H24YWE18 Het airconditioningsysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld met 
een temperatuurinstelling van 20°C gedurende werktijden en een instelling van 
18°C gedurende de rest van de dag. 

 

Tabel 6.8-11 Resultaten van de simulaties van het historische complex van Santa Croce 

 
VERWARMINGSENER

GIEVRAAG 
[kWh/jaar] 

VERWARMINGSPIEKB
ELASTING [kW] 

KOELENERGIE
VRAAG 

[kWh/jaar] 

KOELINGSPIEKBEL
ASTING [kW] 

WD 145310 164 6500 48.7 

H24YWE 216700 97.6 6530 48.7 

H24YWE
18 

189250 113.6 6500 48.7 

 

De belangrijkste resultaten van de dynamische energiesimulaties van het gebouw zijn 

gebruikt voor de evaluatie van de afmetingen en indeling van het warmtewisselaarveld. Voor 

het dimensioneren van het warmtewisselaarveld is gebruik gemaakt van de vereenvoudigde 

methode van de simulatietool, gebaseerd op de ASHRAE-methode. De samenvatting van de 

resultaten van het ontwerp van het warmtewisselaarveld en de grenscondities die zijn 

gebruikt voor de berekening zijn gerapporteerd in Tabel 6.8-11 en Tabel 6.8-12. Deze 

gegevens kunnen handig zijn om een idee te geven van de belangrijkste afmetingen van het 

warmtewisselaarveld voor het gebouw dat is gebruikt in deze analyse. Het ontwerp van het 

veld met boorgatwarmtewisselaars is zo gedefinieerd dat het past in de tuin van het complex. 

In dit geval biedt de tuin veel ruimte voor de installatie. De afstand tussen de boorgaten is 

vastgesteld op 12 meter. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om meer boorgaten met 

een kortere lengte te installeren. Gewoonlijk wordt een afstand van meer dan 6-7 meter 

tussen de boorgaten aanbevolen om thermische interferentie tussen de 

bodemwarmtewisselaars te voorkomen of te beperken. 
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Tabel 6.8-12 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal 

  Resultaten van het ontwerp van het 
warmtewisselaarveld  

WD H24YWE H24YWE18 

Ontwerppiekbelasting (verwarming) 
[kW] 

164.01 97.62 113.59 

Ontwerppiekbelasting (koeling) [kW] -48.70 -48.70 -48.70 

Energievraag (verwarming) [MWh] 145.3 216.7 189.3 

Energievraag (koeling) [MWh] -6.5 -6.5 -6.5 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

2507 2327 2316 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars (koeling) 
[m] 

323 264 285 

ΔTg van de bodem in tien jaar [°C] -0.29 -0.47 -0.41 

Totale lengte van elke sonde [m] 132 122 122 

Aantal sondes 19 19 19 

Afstand tussen 
boorgatwarmtewisselaars [m] 

12 12 12 

Zie ook de specifieke handleiding voor toepassingen in historische gebouwen [4 ]. 

6.8.4. De historische gebouwen Ca’ Rezzonico en Ca’ Lupelli (Venetië, 

Italië) 

Het complex bevindt zich in het historische stadscentrum en bestaat uit het hoofdgebouw Ca’ 

Rezzonico (het museumblok), een kleiner gebouw Ca’ Lupelli Wolf Ferrari (waarin de 

directiekantoren zijn gevestigd) en een tuin die is opengesteld voor het publiek. Het 

hoofdgebouw werd gebouwd in 1649. Het aangebouwde blok is gebouwd voor de 

negentiende eeuw. Ca’ Rezzonico is een van de bekendste paleizen van Venetië.  Halverwege 

de achttiende eeuw werd het door enkele van de beroemdste schilders van die tijd 

gedecoreerd. De bekendste van hen was Giambattista Tiepolo, die fresco's schilderde op twee 

grote plafonds in het “piano nobile” (hoofdverdieping) en twee grote doeken schilderde die 

ook te zien zijn op het plafond. In 1935 werd het gekocht door de gemeente Venetië en 

getransformeerd tot een Venetiaans museum van de achttiende eeuw. Er worden belangrijke 

schilderijen tentoongesteld, en er is een uitgebreide collectie meubels, achttiende-eeuwse 

lampen, meubels met schilderingen en houtsnijwerk, Chinese en Venetiaanse porseleinen 

vazen, terracotta, lakwerken en tapijten. Tegenwoordig staat het gebouw ook bekend om het 

buitengebied, dat werd ontdekt in de achttiende eeuw en werd gebruikt als theater en tuin 

en een van de weinige tuinen is die men kan bezoeken in een historisch paleis.  

Ca’ Lupelli - Wolf Ferrari is een minder belangrijk historisch gebouw, met drie verdiepingen, 

waarin kantoren, educatieve ruimten en een fondsenwervende stichting gevestigd zijn. 
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In Tabel 6.8-13 zijn de algemene gegevens over de virtuele cases van de historische gebouwen 

Ca’ Rezzonico en Ca’ Lupelli samengevat. In Figuur 6.8-2 wordt een aanzicht van de historische 

gebouwen Ca’ Rezzonico en Ca’ Lupelli getoond. 

Er zijn vijf verschillende airconditioned beheersingssystemen overwogen voor de 

energiesimulaties. Een overzicht hiervan is te vinden in Tabel 6.8-14 en in Tabel 6.8-15 voor 

respectievelijk Ca’ Rezzonico en Ca’ Lupelli. De simulaties zijn uitgevoerd voor het hele 

gebouw in het geval van Ca’ Lupelli, en voor het hele gebouw en voor drie van de verdiepingen 

voor Ca’ Rezzonico. De energieresultaten in termen van energievraag en thermische 

piekbelasting voor verwarming en koeling zijn samengevat in Tabel 6.8-16 en 

. 

Tabel 6.8-13 Algemene gegevens van de historische gebouwen Ca’ Rezzonico en Ca’ Lupelli 

Ca’ Rezzonico 

Gebruik van het gebouw Museum 

Naam van het gebouw Ca’ Rezzonico Museum 

Adres Dorsoduro 3136, Venetië (Italië) 

Breedtegraad 45° 26’ 0,8’’ N 

Lengtegraad 12° 19’ 36,6’’ E 

Hoogte 2 m boven zeeniveau 

Bouwjaar 1649 

Bruikbaar vloeroppervlak 5646 m2 (begane grond "BG”, tussenverdieping “TV”, 1e 
verdieping "1V”, 2e verdieping "2V”, 3e verdieping "3V", zolder 
"ZO”) 

Type HVAC-systeem Ventilatieconvectoren en radiatoren (BG), 
ventilatieconvectoren (TV), ventilatieconvectoren (1V), 
ventilatieconvectoren (2V), luchtverwarmingsunits (3V), 
luchtverwarmingsunits (ZO) 

Ca’ Lupelli Wolf Ferrari 

Gebruik van het gebouw Kantoren 

Naam van het gebouw Ca’ Lupelli Wolf Ferrari 

Adres Dorsoduro 3139, Venetië (Italië) 

Breedtegraad 45° 26’ 0,8’’ N 

Lengtegraad 12° 19’ 36,6’’ E 

Hoogte 2 m boven zeeniveau 

Bouwjaar 1450 

Bruikbaar vloeroppervlak 694 m2 (begane grond “BG”, 1e verdieping “1V”, 2e verdieping 
“2V”, zolder “ZO”) 

Type HVAC-systeem Ventilatieconvectoren en radiatoren (1V), 
Ventilatieconvectoren (2V) 
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Figuur 6.8-2 Aanzicht van de stad Venetië en uitvergroting van de historische gebouwen Ca’ 
Rezzonico en Ca’ Lupelli 

 

 

 

 

 

 

 

Ca’ Rezzonico 

Ca’ Lupelli 
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Tabel 6.8-14 Airconditioned beheersingssysteem in historisch gebouw Ca’ Rezzonico 

Code Uitleg 

WD Het airconditioningsysteem is ingeschakeld tijdens werkuren op maandag tot en 
met vrijdag en tijdens het weekend, maar niet op sluitingsdagen. 

H24YWE Het airconditioningsysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld, met 
een temperatuurinstelling van 20°C. 

H24YWE18 Het airconditioningsysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld met 
een temperatuurinstelling van 20°C gedurende werktijden en een instelling van 
18°C gedurende de rest van de dag. 

H24NWE Het airconditioningsysteem is van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag 
ingeschakeld met een temperatuurinstelling van 20°C, terwijl het tijdens het 
weekend en op sluitingsdagen is uitgeschakeld. 

H24NWE18 Het airconditioningsysteem is van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag 
ingeschakeld met een temperatuurinstelling van 20°C gedurende werktijden en 
een instelling van 18°C gedurende de rest van de dag. Het systeem is tijdens het 
weekend en op sluitingsdagen uitgeschakeld. 

  

Tabel 6.8-15 Airconditioned beheersingssysteem in historisch gebouw Ca’ Lupelli 

Code Uitleg 

WD Het airconditioningsysteem is ingeschakeld tijdens werkuren op maandag tot 
en met vrijdag en tijdens het weekend, maar niet op sluitingsdagen. 

H24YWE Het airconditioningsysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld, met 
een temperatuurinstelling van 20°C. 

H24YWE18 Het airconditioningsysteem is de hele week 24 uur per dag ingeschakeld met 
een temperatuurinstelling van 20°C gedurende werktijden en een instelling 
van 18°C gedurende de rest van de dag. 

H24NWE Het airconditioningsysteem is van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag 
ingeschakeld met een temperatuurinstelling van 20°C, terwijl het tijdens het 
weekend en op sluitingsdagen is uitgeschakeld. 

H24NWE18 Het airconditioningsysteem is van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag 
ingeschakeld met een temperatuurinstelling van 20°C gedurende werktijden 
en een instelling van 18°C gedurende de rest van de dag. Het systeem is 
tijdens het weekend en op sluitingsdagen uitgeschakeld. 
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Tabel 6.8-16 Resultaten van de simulaties van het historische gebouw Ca’ Rezzonico 

 
ENERGIEVRAAG VAN HET HELE 

GEBOUW 
THERMISCHE PIEKBELASTING VAN 

HET HELE GEBOUW 

 VERWARMING 
[MWh] 

KOELING 
[MWh] 

VERWARMING 
[kW] 

KOELING 
[kW] 

WD 319.5 67.3 416.1 205.0 

H24YWE 403.6 67.3 186.6 205.0 

H24YWE18 361.7 67.3 250.0 205.0 

H24NWE 385.1 67.3 318.3 205.0 

H24NWE18 350.1 67.3 307.1 205.0 

 ENERGIEVRAAG VAN DE 1e, 2e EN 3e 
VERDIEPING 

THERMISCHE PIEKBELASTING VAN DE 
1e, 2e EN 3e VERDIEPING 

VERWARMING 
[MWh] 

KOELING 
[MWh] 

VERWARMING 
[kW] 

KOELING 
[kW] 

WD 198.8 57.5 271.4 180.5 

H24YWE 249.8 57.5 124.3 180.5 

H24YWE18 223.1 57.5 166.0 180.5 

H24NWE 239.2 57.5 204.1 180.5 

H24NWE18 216.8 57.5 203.6 180.5 

 

Tabel 6.8-17 Resultaten van de simulaties van het historische gebouw Ca’ Lupelli 

 ENERGIEVRAAG THERMISCHE PIEKBELASTING 

 VERWARMING 
[MWh] 

KOELING 
[MWh] 

VERWARMING 
[kW] 

KOELING 
[kW] 

WD 67.1 5.06 131.1 32.8 

H24YWE 101.4 5.06 41.5 32.8 

H24YWE18 90.2 5.06 54.3 32.8 

H24NWE 88.1 5.06 105.7 32.8 

H24NWE18 80.3 5.06 100.1 32.8 

 

De belangrijkste resultaten van de dynamische energiesimulaties van het gebouw zijn 

gebruikt voor de evaluatie van de afmetingen en indeling van het warmtewisselaarveld. Voor 

het dimensioneren van het warmtewisselaarveld is gebruik gemaakt van de vereenvoudigde 

methode van de simulatietool, gebaseerd op de ASHRAE3-methode. De samenvatting van de 

resultaten van het ontwerp van het warmtewisselaarveld en de grenscondities die zijn 

gebruikt voor de berekening zijn gerapporteerd in Tabel 6.8-11, Tabel 6.8-18 en Tabel 6.8-19 

en Tabel 6.8-20. Deze gegevens kunnen handig zijn om een idee te geven van de belangrijkste 

afmetingen van het warmtewisselaarveld voor de gebouwen die zijn gebruikt in deze analyse. 

In sommige gevallen zijn de bodemwarmtewisselaars erg lang. Dit komt doordat ervoor is 

gekozen om de velden met bodemwarmtewisselaars voor beide gebouwen te installeren in 

de binnentuin van het gebouwencomplex. Om een andere oplossing te laten zien, waarbij de 

lengten van de boorgaten is gereduceerd, is een veld met boorgatwarmtewisselaars voor 

                                                           
3 American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (Amerikaans instituut voor 
verwarming, koeling en airconditioning) 
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airconditioning van drie verdiepingen van Ca’ Rezzonico gedefinieerd. Bij deze keuze worden 

zowel de energievraag van het gebouw als de piekbelastingen (voor koelen en verwarmen) 

gereduceerd. Zoals te zien is in de resultaten, is de afstand tussen de boorgaten slechts 4 

meter. Deze afstand kon niet worden vergroot, vanwege de beperkte bruikbare ruimte in de 

tuin. De thermische interferentie tussen de bodemwarmtewisselaars is ten gevolge daarvan 

niet verwaarloosbaar. 

Tabel 6.8-18 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld  
boorgatwarmtewisselaars voor de airconditioning van het hele Ca’ Rezzonico gebouw 

  Resultaten van het ontwerp van het 
warmtewisselaarveld  

WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Ontwerppiekbelasting 
(verwarming) [kW] 

416.13 318.25 186.56 250.01 307.12 

Ontwerppiekbelasting (koeling) 
[kW] 

-204.99 -205.01 -205.02 -204.98 -204.98 

Energievraag (verwarming) 
[MWh] 

319.48 385.11 403.61 361.67 350.09 

Energievraag (koeling) [MWh] -67.28 -67.33 -67.33 -67.30 -67.28 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

9941 10007 8747 8757 9219 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars 
(koeling) [m] 

1951 1854 1799 1863 1891 

ΔTg van de bodem in tien jaar 
[°C] 

-1.60 -2.08 -2.54 -2.18 -1.97 

Totale lengte van elke sonde [m] 255 257 224 225 236 

Aantal sondes 39 39 39 39 39 

Afstand tussen 
boorgatwarmtewisselaars [m] 

5 5 5 5 5 
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Tabel 6.8-19 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal voor de airconditioning van de 1e, 2e en 3e 

verdieping van het Ca’ Rezzonico gebouw 

  Resultaten van het ontwerp van het 
warmtewisselaarveld  

WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Ontwerppiekbelasting 
(verwarming) [kW] 

271.4 204.1 124.3 165.9 203.6 

Ontwerppiekbelasting (koeling) 
[kW] 

-180.5 -180.5 -180.5 -180.5 -180.5 

Energievraag (verwarming) 
[MWh] 

198.8 239.2 249.8 223.1 216.8 

Energievraag (koeling) [MWh] -57.5 -57.5 -57.5 -57.5 -57.5 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

6970 7287 6610 6394 6667 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars 
(koeling) [m] 

1738 1654 1609 1663 1687 

ΔTg van de bodem in tien jaar 
[°C] 

-2.03 -2.68 -3.17 -2.72 -2.48 

Totale lengte van elke sonde [m] 139 146 132 128 133 

Aantal sondes 50 50 50 50 50 

Afstand tussen 
boorgatwarmtewisselaars [m] 

4 4 4 4 4 
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Tabel 6.8-20 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal voor de airconditioning van het Ca’ Lupelli 

gebouw 

  Resultaten van het ontwerp van het 
warmtewisselaarveld  

WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Ontwerppiekbelasting 
(verwarming) [kW] 

131.13 105.69 41.5  54.34  100.06 

Ontwerppiekbelasting (koeling) 
[kW] 

-32.77 -32.77 -32.77 -32.76 -32.76 

Energievraag (verwarming) 
[MWh] 

67.09 88.13 101.41 90.19 80.34 

Energievraag (koeling) [MWh] 5.07 5.07 5.06 5.06 5.06 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

3178 3391 3282 3007 3133 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars 
(koeling) [m] 

261 238 222 232 245 

ΔTg van de bodem in tien jaar 
[°C] 

-2.1 -2.67 -3.23 -3.09 -2.6 

Totale lengte van elke sonde [m] 159 170 163 150 157 

Aantal sondes 20 20 20 20 20 

Afstand tussen 
boorgatwarmtewisselaars [m] 

4 4 4 4 4 

Zie ook de specifieke handleiding voor toepassingen in historische gebouwen [4 ]. 

6.8.5. Het hoofdkantoor van Manens-Tifs S.p.A. (Padua, Italië) 

Manens-Tifs s.p.a. ontstond in 2010 door de fusie van twee toonaangevende Italiaanse 

advies- en ingenieursbureaus, die samen al meer dan veertig jaar actief zijn in de markt: 

Manens Intertecnica en TiFS ingegneria. Het hoofdkantoor bevindt zich in de stad Padua, nabij 

Venetië, in het noorden van Italië. Het is een gebouw met vier verdiepingen, met een totaal 

vloeroppervlak van 2.200 m2. Drie verdiepingen bevinden zich bovengronds en één verdieping 

bevindt zich ondergronds. Er werken ongeveer 90 mensen in het gebouw. De noordelijke en 

zuidelijke gevel bestaan volledig uit glas. De bouw werd voltooid in 2003, en het hele gebouw 

is in gebruik sinds 2004. 

In Tabel 6.8-21 worden de algemene gegevens van de virtuele casus van het hoofdkantoor 

van Manens-Tifs S.p.A. samengevat. In Figuur 6.8-3 wordt een aanzicht van het gebouw 

getoond. 

De beschrijving van het airconditioned beheersingssysteem is gerapporteerd in Tabel 6.8-22. 

De simulaties zijn uitgevoerd voor het hele gebouw. De energieresultaten in termen van 

energievraag en thermische piekbelasting voor verwarming en koeling zijn samengevat in 

Tabel 6.8-23. 
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Tabel 6.8-21 Algemene gegevens van het hoofdkantoor van Manens-Tifs S.p.A. 

Gebruik van het gebouw Kantoor 

Naam van het gebouw Hoofdkantoor Manens-Tifs S.p.A. 

Adres Corso Stati Uniti, 56, 35127 Padua PD 

Breedtegraad 45° 23' 26,8" N 

Lengtegraad 11° 56' 44,2" E 

Hoogte 13 m boven zeeniveau 

Bouwjaar 2004 

Bruikbaar vloeroppervlak 2131 m2 (kelder "KE”, begane grond "BG”, eerste verdieping 
"1V”, tweede verdieping "2V”) 

Type HVAC-systeem Ventilatieconvectoren, primaire lucht, TABS, splitsysteem (KE), 
ventilatieconvectoren, primaire lucht, radiatoren, TABS, 
splitsysteem (BG), ventilatieconvectoren, primaire lucht, TABS, 
splitsysteem (1V), ventilatieconvectoren, primaire lucht, 
radiatoren, TABS, splitsysteem (2V) 

 

 

Figuur 6.8-3 Aanzicht van het hoofdkantoor van Manens-Tifs S.p.A. 

 

Tabel 6.8-22 Airconditioned beheersingssysteem van het hoofdkantoor van Manens-Tifs 
S.p.A. 

WERKELIJK 
Het airconditioningsysteem wordt beheerd in overeenstemming met de 

werkelijke gebruiksvoorwaarden. 
 

 

 



Cheap-GSHPs trainingshandleiding 
 

 

209 Bewerkt in 2019 

 

Tabel 6.8-23 Resultaten van de simulaties van het hoofdkantoor van Manens-Tifs S.p.A. 

 ENERGIEVRAAG THERMISCHE PIEKBELASTING 

 VERWARMING 
[MWh] 

KOELING 
[MWh] 

VERWARMING 
[kW] 

KOELING 
[kW] 

WERKELIJK 103.2 177.4 92.8 111.0 

De belangrijkste resultaten van de dynamische energiesimulatie van het gebouw zijn gebruikt 

voor de evaluatie van de afmetingen en indeling van het warmtewisselaarveld. Voor het 

dimensioneren van het warmtewisselaarveld is gebruik gemaakt van de vereenvoudigde 

methode van de simulatietool, gebaseerd op de ASHRAE4-methode. De samenvatting van de 

resultaten van het ontwerp van het warmtewisselaarveld en de grenscondities die zijn 

gebruikt voor de berekening zijn gerapporteerd in Tabel 6.8-23 en Tabel 6.8-24. Deze 

gegevens kunnen handig zijn om een idee te geven van de belangrijkste afmetingen van het 

warmtewisselaarveld voor de gebouwen die zijn gebruikt in deze analyse. 

Tabel 6.8-24 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal voor de airconditioning van het hoofdkantoor 

van Manens-Tifs S.p.A. 

  Resultaten van het ontwerp van 
het warmtewisselaarveld 

WERKELIJK 

Ontwerppiekbelasting (verwarming) [kW] 92.8 

Ontwerppiekbelasting (koeling) [kW] -111.0 

Energievraag (verwarming) [MWh] 103.2 

Energievraag (koeling) [MWh] -177.4 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars (verwarming) 
[m] 

616 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars (koeling) [m] 1301 

ΔTg van de bodem in tien jaar [°C] 2.84 

Totale lengte van elke sonde [m] 81 

Aantal sondes 16 

Afstand tussen boorgatwarmtewisselaars [m] 7 
 

6.8.6. Het kantoorgebouw van Grupo Ortiz (Vallecas – Madrid, Spanje) 

Het hoofdkantoor van “Grupo Ortiz” is onderdeel van een groep van drie gebouwen die tussen 

2008 en 2010 zijn gebouwd in de wijk Vallecas in Madrid. De gebouwen zijn gebouwd in een 

tijd waarin al veel belang werd gehecht aan energiebesparende maatregelen, het verlagen 

van de uitstoot van broeikasgassen, respect voor natuurlijke hulpbronnen en optimalisatie 

van het winnen en omzetten ervan. 

De gebouwen van de Grupo Ortiz zijn ontwikkeld met speciale aandacht voor milieu en 

maatschappij: op basis van het concept van duurzame bouw en ook met speciale aandacht 
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voor toegankelijkheid, comfort en veiligheid. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit 

ontwerp was hoge energieprestaties te verkrijgen, wat het ontwerp in veel opzichten heeft 

beïnvloed, zoals de verwarmingsinstallaties, de verlichting en het passieve ontwerp. 

Uniek aan de gebouwschil is het gebruik van opeenvolgende grote betonnen frames die de 

mate van zonnestraling selectief regelbaar maken en verblinding door de zon tegengaan. Het 

hele gebouw wordt verticaal verbonden door twee communicatie- en installatiekernen, 

uitgevoerd in voorgefabriceerde betonnen panelen. Het airconditioningsysteem in het 

kantoor is flexibel, met de mogelijkheid om delen van het gebouw onderling eenvoudig van 

elkaar te scheiden. Met behulp van de gevel en zonneschermen in de gevel wordt een prettig 

visueel comfort verkregen. 

In Tabel 6.8-25 worden de algemene gegevens van de virtuele casus van het kantoorgebouw 

van Grupo Ortiz samengevat. In Figuur 6.8-4 wordt een aanzicht van het gebouw getoond. 

Er zijn twee verschillende airconditioned beheersingssystemen overwogen voor de 

energiesimulaties. De beschrijvingen hiervan zijn samengevat in Tabel 6.8-26. De simulaties 

zijn uitgevoerd voor het hele gebouw. De energieresultaten in termen van energievraag en 

thermische piekbelasting voor verwarming en koeling zijn samengevat in Tabel 6.8-27. 

Tabel 6.8-25 Algemene gegevens van het kantoorgebouw van Grupo Ortiz 

Gebruik van het gebouw Kantoren, vergaderruimten 

Naam van het gebouw Sede Central de Grupo Ortiz 

Adres Av del Ensanche de Vallecas, 44, Madrid 

Breedtegraad 40° 22' 1'' N 

Lengtegraad 3° 36' 29'' W 

Hoogte 630 m boven zeeniveau 

Bouwjaar 2010 
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Figuur 6.8-4 Aanzicht van de stad Madrid en uitvergroting van het kantoorgebouw van 
Grupo Ortiz 

 

Tabel 6.8-26 Airconditioned beheersingssysteem in het kantoorgebouw van Grupo Ortiz 

WERKELIJK, GEEN 

WARMTETERUGWINNING 

Het airconditioningsysteem wordt beheerd in 
overeenstemming met de werkelijke 

gebruiksvoorwaarden. 

WERKELIJK, MET 

WARMTETERUGWINNING 

Het airconditioningsysteem wordt beheerd in 
overeenstemming met de werkelijke 

gebruiksvoorwaarden. Daarnaast is warmteterugwinning 
in het ventilatiesysteem overwogen. 
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Tabel 6.8-27 Resultaten van de simulaties van het kantoorgebouw van Grupo Ortiz 

 ENERGIEVRAAG THERMISCHE 
PIEKBELASTING 

 VERWARMING 
[MWh] 

KOELING 
[MWh] 

VERWARMING 
[kW] 

KOELING 
[kW] 

WERKELIJK, GEEN 
WARMTETERUGWINNING 

204.2 204.7 446.5 424.1 

WERKELIJK, MET 
WARMTETERUGWINNING 

116.8 191.7 446.4 362.0 

De belangrijkste resultaten van de dynamische energiesimulatie van het gebouw zijn gebruikt 

voor de evaluatie van de afmetingen en indeling van het warmtewisselaarveld. Voor het 

dimensioneren van het warmtewisselaarveld is gebruik gemaakt van de vereenvoudigde 

methode van de simulatietool, gebaseerd op de ASHRAE5-methode. De samenvatting van de 

resultaten van het ontwerp van het warmtewisselaarveld en de grenscondities die zijn 

gebruikt voor de berekening zijn gerapporteerd in Tabel 6.8-28. Deze gegevens kunnen 

handig zijn om een idee te geven van de belangrijkste afmetingen van het 

warmtewisselaarveld voor de gebouwen die zijn gebruikt in deze analyse. 

Tabel 6.8-28 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal voor de airconditioning van het 

kantoorgebouw van Grupo Ortiz 

  Resultaten van het ontwerp van het 
warmtewisselaarveld  

WERKELIJK, GEEN 
WARMTETERUGWINN

ING 

WERKELIJK, MET 
WARMTETERUGWINNIN

G 

Ontwerppiekbelasting (verwarming) 
[kW] 

446.5 446.4 

Ontwerppiekbelasting (koeling) [kW] -424.1 -362.0 

Energievraag (verwarming) [MWh] 204.2 116.8 

Energievraag (koeling) [MWh] -204.7 -191.7 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

2981 2565 

Totale lengte 
boorgatwarmtewisselaars (koeling) 
[m] 

3720 3393 

ΔTg van de bodem in tien jaar [°C] 1.06 1.82 

Totale lengte van elke sonde [m] 76 70 

Aantal sondes 49 49 

Afstand tussen 
boorgatwarmtewisselaars [m] 

7 7 
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6.8.7. Een historisch gebouw in Roemenië (Boekarest, Roemenië) 

De Roemeense virtuele casestudie betreft een woonhuis dat op de lijst van nationale 

historische monumenten van Roemenië is geplaatst en dat tussen 1918 en 1920 is gebouwd 

in opdracht van een Franse zakenman met het doel de commerciële activiteit in het hart van 

Boekarest te ontwikkelen. Het gebouw heeft twee ondergrondse verdiepingen (tot 7 meter 

diep), een open begane grond en een tussenverdieping met een commerciële functie. De 

andere verdiepingen waren in gebruik als kantoren en als woning van het gezin van de Franse 

eigenaar. Bovenop het gebouw staat een beeldengroep gemaakt door een van de 

belangrijkste Roemeense beeldhouwers, Dimitrie Paciurea. Momenteel wordt het gebouw 

gerestaureerd met toestemming van Roemeense Monumenten (d.d. oktober 2012), waarbij 

een vloerverwarmingssysteem wordt aangelegd voor het woongedeelte en traditionele 

radiatoren worden geplaatst in de andere ruimten van het gebouw. 

In Tabel 6.8-29 worden de algemene gegevens van de virtuele casus van het Roemeense 

historische gebouw samengevat. In Figuur 6.8-5 wordt een aanzicht van het gebouw getoond. 

Er zijn twee verschillende airconditioned beheersingssystemen overwogen voor de 

energiesimulaties. De beschrijvingen hiervan zijn samengevat in Tabel 6.8-30. De simulaties 

zijn uitgevoerd voor het hele gebouw, en de bezette ruimten zijn verdeeld in diverse 

thermische zones die gekenmerkt worden door de twee verschillende  beheersingstypen van 

de HVAC-systemen. De energieresultaten in termen van energievraag en thermische 

piekbelasting voor verwarming en koeling zijn samengevat in Tabel 6.8-31. 

Tabel 6.8-29 Algemene gegevens van het Roemeense historische gebouw 

Gebruik van het gebouw Woonhuis + kantoor 

Naam van het gebouw Woonhuis - Pietre Edil 

Adres 2 Slanic Street, Sector 3, Boekarest, Roemenië 

Breedtegraad 44° 26' 2" N 

Lengtegraad 26° 6' 16" E 

Hoogte 58 m boven zeeniveau 

Bouwjaar  1922 

Bruikbaar vloeroppervlak  427 m2 (kelder "KE”, 1e verdieping "1V”, 2e verdieping "2V”, 3e 
verdieping "3V", zolder "ZO”) 

Type HVAC-systeem Airconditioningsysteem (1F, 2F, 3F, ZO) 
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Figuur 6.8-5 Foto van het Roemeense historische gebouw 

 

Tabel 6.8-30 Airconditioned beheersingssysteem in het Roemeense historische gebouw 

Kantoor 
Het airconditioning- en verwarmingssysteem is tijdens werkuren en van 

maandag tot en met vrijdag ingeschakeld. 

Woonhuis 

Het airconditioning- en verwarmingssysteem is de 24 uur per dag 
ingeschakeld, ook tijdens het weekend, met een temperatuurinstelling van 

22°C. 
 

Tabel 6.8-31 Resultaten van de virtuele casus van het Roemeense historische gebouw 

 
KOELENERGIE

VRAAG 
[kWh/jaar] 

KOELINGSPIEKBEL
ASTING [kW] 

VERWARMINGSENERG
IEVRAAG [kWh/jaar] 

 

VERWARMINGSPIEK
BELASTING [kW] 

Kantoor 3609 5.49 14740 12.28 

Woonhuis 3042 7.83 23096 23.36 

Totaal 6651 13.32 37836 35.64 

 

De belangrijkste resultaten van de dynamische energiesimulatie van het gebouw zijn gebruikt 

voor de evaluatie van de afmetingen en indeling van het warmtewisselaarveld. Voor het 

dimensioneren van het warmtewisselaarveld is gebruik gemaakt van de vereenvoudigde 
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methode van de simulatietool, gebaseerd op de ASHRAE6-methode. De samenvatting van de 

resultaten van het ontwerp van het warmtewisselaarveld en de grenscondities die zijn 

gebruikt voor de berekening zijn gerapporteerd in Tabel 6.8-31 en Tabel 6.8-32. Deze 

gegevens kunnen handig zijn om een idee te geven van de belangrijkste afmetingen van het 

warmtewisselaarveld voor de gebouwen die zijn gebruikt in deze analyse. 

Tabel 6.8-32 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal 

  Resultaten van het ontwerp van 
het warmtewisselaarveld  
KANTOOR + WOONHUIS 

Ontwerppiekbelasting (verwarming) [kW] 35.64 

Ontwerppiekbelasting (koeling) [kW] 13.32 

Energievraag (verwarming) [MWh] 37.8 

Energievraag (koeling) [MWh] 6.7 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

562 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars 
(koeling) [m] 

90 

ΔTg van de bodem in tien jaar [°C] -0.84 

Totale lengte van elke sonde [m] 70.13 

Aantal sondes 8 

Afstand tussen boorgatwarmtewisselaars 
[m] 

7 

Zie ook de specifieke handleiding voor toepassingen in historische gebouwen [4 ]. 

6.8.8. Het Historisch Museum van Bosnië-Herzegovina (Sarajevo, Bosnië-

Herzegovina) 

Het gebouw van het Historisch Museum van Bosnië- Herzegovina is van groot belang en van 

historische waarde voor het stadsgezicht van Sarajevo en is aangemerkt als een nationaal 

monument. Het ontwerp van het gebouw is een van de belangrijkste voorbeelden van 

modern design uit de tweede helft van de 20e eeuw in Bosnië-Herzegovina en daarbuiten. 

Het gebouw werd gebouwd van 1959-1965, gekenmerkt door de ontwikkeling van de 

moderne architectuur in Bosnië-Herzegovina, een tijd van snelle economische groei, die zijn 

weerslag had op de cultuur en op architectonische ontwerpen.  

De belangrijkste taken van het Historisch Museum van Bosnië-Herzegovina liggen op het vlak 

van geschiedenis. Door onderzoek en verzamelen ontstond een collectie van ongeveer 

400.000 museale voorwerpen, documenten, foto's en kunstwerken van verschillende 

waarden voor de geschiedenis van Bosnië-Herzegovina, waaronder een groot aantal 

zeldzame voorwerpen. Dit is een van de belangrijkste instanties die werk verrichten op het 
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gebied van de geschiedenis van Bosnië-Herzegovina sinds de eerste vermelding ervan in 

historische bronnen tot nu. 

In Tabel 6.8-33 zijn de algemene gegevens over de virtuele casus van het Historische Museum 

van Bosnië-Herzegovina samengevat. In Figuur 6.8-6 wordt een aanzicht van het gebouw 

getoond. 

Er is een airconditioned beheersingssysteem in aanmerking genomen voor de 

energiesimulaties. Dit is beschreven in Tabel 6.8-35. De simulaties zijn uitgevoerd voor een 

deel van het gebouw. De energieresultaten in termen van energievraag en thermische 

piekbelasting voor verwarming en koeling zijn samengevat in Tabel 6.8-36. 

Tabel 6.8-33 Algemene gegevens van het gebouw van het Historisch Museum van Bosnië-
Herzegovina 

Gebruik van het gebouw  

Naam van het gebouw Historisch museum van Bosnië-Herzegovina 

Adres Zmaja od Bosne 5, Sarajevo 71000, Bosnië-Herzegovina 

Breedtegraad 43° 51' 33,84" N 

Lengtegraad 18° 25' 30,36" E 

Hoogte 550 (hoogteligging van Sarajevo) 

Bouwjaar  1963 

Bruikbaar vloeroppervlak  131,2 m2 

Type HVAC-systeem verwarming: convectorverwarming met natuurlijke 
luchtcirculatie, koeling: geen 

 

Figuur 6.8-6 Historisch Museum van Bosnië-Herzegovina 

Tabel 6.8-34 Management van het conditioneringssysteem in het Historisch Museum in 
Bosnia Herzegovina 

Norm 

Tijdens de verwarmingsperiode is uitgegaan van een temperatuurinstelling 
van 21°C tijdens de openingstijden van het museum, en een gereduceerde 
temperatuur van 12°C tijdens de nacht. In de koelperiode is de ingestelde 
temperatuur 24°C, en is de relatieve luchtvochtigheid ingesteld op 50%. 
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Tabel 6.8-35 Resultaten van de virtuele casus van het gebouw van het Historisch Museum 
Bosnië-Herzegovina 

 
KOELENERGIEV

RAAG 
[kWh/jaar] 

KOELINGSPIEKBEL
ASTING [kW] 

VERWARMINGSENERGI
EVRAAG [kWh/jaar] 

VERWARMINGSPIEKBE
LASTING [kW] 

Nor
m 

11282 17,74 23395 21,8 

De belangrijkste resultaten van de dynamische energiesimulatie van het gebouw zijn gebruikt 

voor de evaluatie van de afmetingen en indeling van het warmtewisselaarveld. Voor het 

dimensioneren van het warmtewisselaarveld is gebruik gemaakt van de vereenvoudigde 

methode van de simulatietool, gebaseerd op de ASHRAE7-methode. De samenvatting van de 

resultaten van het ontwerp van het warmtewisselaarveld en de grenscondities die zijn 

gebruikt voor de berekening zijn gerapporteerd in Tabel 6.8-35 en Tabel 6.8-36. Deze 

gegevens kunnen handig zijn om een idee te geven van de belangrijkste afmetingen van het 

warmtewisselaarveld voor de gebouwen die zijn gebruikt in deze analyse. 

Tabel 6.8-36 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal 

  Resultaten van het ontwerp 
van het warmtewisselaarveld  

Norm 

Ontwerppiekbelasting (verwarming) [kW] 21.8 

Ontwerppiekbelasting (koeling) [kW] 17.74 

Energievraag (verwarming) [MWh] 23.4 

Energievraag (koeling) [MWh] 11.3 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

342 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars (koeling) [m] 125 

ΔTg van de bodem in tien jaar [°C] -0.14 

Totale lengte van elke sonde [m] 50 

Aantal sondes 7 

Afstand tussen boorgatwarmtewisselaars [m] 7 
Zie ook de specifieke handleiding voor toepassingen in historische gebouwen [4 ]. 

6.8.9. Het Servisch-orthodoxe klooster van Bodjani (Bodjani, Servië) 

Het Servisch-orthodoxe klooster van Bođani ligt in de gemeente Bač, op de linkeroever van 

de Donau, en wordt gekenmerkt door de continue aanwezigheid van nederzettingen sinds 

prehistorische tijden, en een opmerkelijke culturele diversiteit. Het complex bestaat uit een 

kerk, een woonkwartier gebouwd in een U-vorm en bijbehorende boerderijen. Het eerste 

klooster werd gebouwd in 1478. De huidige kloosterkerk, de vierde die gebouwd is op de 

locatie, werd gebouwd in 1722. De plattegrond van de kerk is kruisvormig, met een koepeldak 

                                                           
7 American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (Amerikaans instituut voor 
verwarming, koeling en airconditioning) 
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met een diameter van 5,5 m dat uittorent boven het middenschip en een dwarsschip haaks 

daarop. Het huidige woonkwartier is na een brand tussen 1786 en 1810 gebouwd. De 

gedeelten aan de noord- en zuidzijde bestaan uit twee verdiepingen, terwijl het gedeelte aan 

de westzijde alleen een begane grond heeft. De binnenmuren zijn voorzien van fresco's. Deze 

Bodani-schilderingen, daterend uit 1737, vertonen zowel Byzantijnse als barokke kenmerken 

en zijn belangrijk voor de Servische kunst. Ze omvatten enkele van de meest waardevolle 

fresco's van de eerste helft van de 18e eeuw in Zuidoost-Europa. 

In Tabel 6.8-37 worden de algemene gegevens van de virtuele casus van het klooster van 

Bodjani samengevat. In Error! Reference source not found. wordt een aanzicht van het 

gebouw getoond. 

Er is een airconditioned beheersingssysteem in aanmerking genomen voor de 

energiesimulaties. Dit is beschreven in Tabel 6.8-38. De simulaties zijn uitgevoerd voor de 

rechterzijde van het gebouw (dit deel van het gebouw is weergegeven in Figuur 6.8-7). De 

energieresultaten in termen van energievraag en thermische piekbelasting voor verwarming 

en koeling zijn samengevat in Tabel 6.8-39. 

Tabel 6.8-37 Algemene gegevens van het Servisch-orthodoxe klooster van Bodjani 

Gebruik van het gebouw Klooster 

Naam van het gebouw Servisch-orthodox klooster van Bodjani 

Adres Manastirska 12, Bođani, Servië 

Breedtegraad 45.396163° N 

Lengtegraad 19.102778°  

Hoogte 83 m boven zeeniveau 

Bouwjaar  1722 

Bruikbaar vloeroppervlak  1103 m2 (begane grond "BG”, eerste verdieping "1V”) 
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Figuur 6.8-7 Het Servisch-orthodoxe klooster van Bodjani 

 

Tabel 6.8-38 Airconditioned beheersingssysteem in het Servisch-orthodoxe klooster van 
Bodjani 

Norm 

De airconditioning en het verwarmingssysteem zijn gedurende de hele dag 
ingeschakeld. De ingestelde verwarmingstemperatuur is 20°C, terwijl de 

ingestelde koeltemperatuur 26°C is. De relatieve luchtvochtigheid tijdens de 
koelperiode wordt ingesteld op 50%. 

 

Tabel 6.8-39 Resultaten van de virtuele casus van het Servisch-orthodoxe klooster van 
Bodjani 

 KOELENERGIEV
RAAG 

[kWh/jaar] 

KOELINGSPIEKBEL
ASTING [kW] 

VERWARMINGSENERGI
EVRAAG [kWh/jaar] 

 

VERWARMINGSPIEKBE
LASTING [kW] 

Nor
m 

5561 9.98 38449 19.58 
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De belangrijkste resultaten van de dynamische energiesimulatie van het gebouw zijn gebruikt 

voor de evaluatie van de afmetingen en indeling van het warmtewisselaarveld. Voor het 

dimensioneren van het warmtewisselaarveld is gebruik gemaakt van de vereenvoudigde 

methode van de simulatietool, gebaseerd op de ASHRAE-methode. De samenvatting van de 

resultaten van het ontwerp van het warmtewisselaarveld en de grenscondities die zijn 

gebruikt voor de berekening zijn gerapporteerd in Tabel 6.8-39 en Tabel 6.8-40. Deze 

gegevens kunnen handig zijn om een idee te geven van de belangrijkste afmetingen van het 

warmtewisselaarveld voor de gebouwen die zijn gebruikt in deze analyse. Zie ook de 

specifieke handleiding voor toepassingen in historische gebouwen [4]. 

Tabel 6.8-40 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal 

  Resultaten van het ontwerp 
van het warmtewisselaarveld  

Norm 

Ontwerppiekbelasting (verwarming) [kW] 19.58 

Ontwerppiekbelasting (koeling) [kW] 9.98 

Energievraag (verwarming) [MWh] 38.4 

Energievraag (koeling) [MWh] 5.6 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

382 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars (koeling) [m] 67 

ΔTg van de bodem in tien jaar [°C] -0.75 

Totale lengte van elke sonde [m] 55 

Aantal sondes 7 

Afstand tussen boorgatwarmtewisselaars [m] 7 

6.8.10. Het kantoorgebouw van Brogeda (Chiasso, Zwitserland) 

Het plan van dit project was om twee douanegebouwen die zijn gebouwd in de jaren zestig 

te renoveren en te moderniseren. Het bestuurskantoor van de Zwitserse commerciële 

douane werd gebouwd in 2006, en bevindt zich nabij de grens in Chiasso - Brogeda. Het 

gebouw heeft een logistiek doeleinde binnen het douanecomplex, en is eigendom van de 

Zwitserse Bondsstaat. Het gebouw ligt in de plaats Chiasso, op een locatie die wordt 

gekenmerkt door verkeersopstoppingen, als gevolg van de nabijheid van de Zwitsers-

Italiaanse grens. Het gebouw respecteert de Minergie®-normen en wordt gekenmerkt door 

architectonische innovaties. Vanwege de locatie werd het gebouw ontworpen om vervuiling, 

lawaai en oververhitting in de zomer te beperken. De ontwikkeling van het gebouw is een 

voorbeeld van interdisciplinaire samenwerking tussen architecten en ontwerpers, met het 

doel de cliënt (DFF [het Federale Departement van Financiën] - UFCL [het Federale Kantoor 

voor Gebouwen en Logistiek]) tevreden te stellen en in elk opzicht de best mogelijke oplossing 

te bieden. De machinekosten zijn becijferd op 1,1 miljoen CHF, terwijl de totale kosten van 

het gebouw zijn geschat op 9,4 miljoen CHF. 

In Tabel 6.8-41 worden de algemene gegevens van de virtuele casus van het kantoorgebouw 

van Brogeda samengevat. In Figuur 6.8-8 wordt een aanzicht van het gebouw getoond. 
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De beschrijving van het airconditioned beheersingssysteem is gerapporteerd in Tabel 6.8-42. 

De simulaties zijn uitgevoerd voor het hele gebouw. De energieresultaten in termen van 

energievraag en thermische piekbelasting voor verwarming en koeling zijn samengevat in 

Tabel 6.8-43. 

Tabel 6.8-41 Algemene gegevens van het kantoorgebouw van Brogeda 

Gebruik van het gebouw Bestuursgebouw 

Naam van het gebouw Kantoorgebouw van Brogeda - Chiasso 

Adres Chiasso, via Brogeda 2 (Zwitserland) 

Breedtegraad 45° 50' 6,7" N 

Lengtegraad 9° 02' 10,4" E 

Hoogte Ongeveer 240 m boven zeeniveau 

Bouwjaar  2006 

Bruikbaar vloeroppervlak  2361 m2 

Type HVAC-systeem Thermisch Actieve Bouwlaag Systemen 
 

 

Figuur 6.8-8 Het kantoorgebouw van Brogeda 

Tabel 6.8-42 Airconditioned beheersingssysteem in het kantoorgebouw van Brogeda 

Werkelijk 
Het airconditioningsysteem wordt beheerd in overeenstemming met de 

werkelijke gebruiksvoorwaarden 

Tabel 6.8-43 Resultaten van de virtuele casus van het kantoorgebouw van Brogeda 

 KOELENERGIEVRAAG [kWh/y] 
(KOELINGSPIEKBELASTING [kW]) 

VERWARMINGSENERGIEVRAAG [kWh/y] 
(VERWARMINGSPIEKBELASTING [kW]) 

Werkelijk 23242 
(73.7) 

47109 
(72.8) 

De belangrijkste resultaten van de dynamische energiesimulatie van het gebouw zijn gebruikt 

voor de evaluatie van de afmetingen en indeling van het warmtewisselaarveld. Voor het 
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dimensioneren van het warmtewisselaarveld is gebruik gemaakt van de vereenvoudigde 

methode van de simulatietool, gebaseerd op de ASHRAE-methode. De samenvatting van de 

resultaten van het ontwerp van het warmtewisselaarveld en de grenscondities die zijn 

gebruikt voor de berekening zijn gerapporteerd in Tabel 6.8-40. Deze gegevens kunnen 

handig zijn om een idee te geven van de belangrijkste afmetingen van het 

warmtewisselaarveld voor de gebouwen die zijn gebruikt in deze analyse. 

Tabel 6.8-44 Grenscondities en resultaten van het ontwerp van het veld coaxiale 
boorgatwarmtewisselaars van roestvast staal 

  Resultaten van het ontwerp 
van het warmtewisselaarveld  

Norm 

Ontwerppiekbelasting (verwarming) [kW] 72.8 

Ontwerppiekbelasting (koeling) [kW] -73.7 

Energievraag (verwarming) [MWh] 47.1 

Energievraag (koeling) [MWh] -23.2 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars 
(verwarming) [m] 

1101 

Totale lengte boorgatwarmtewisselaars (koeling) [m] 614 

ΔTg van de bodem in tien jaar [°C] -0.24 

Totale lengte van elke sonde [m] 69 

Aantal sondes 16 

Afstand tussen boorgatwarmtewisselaars [m] 7 

 

6.9. EVALUATIE VAN DE HOGERE EFFICIËNTIE VAN DE NIEUWE 

TECHNOLOGIEËN 

Een algemene evaluatie werd gemaakt van de bodemwarmtewisselaars en hun 

installatietechnologien. Deze evaluatie is gebaseerd op de testen, op de gegevens van de 

monitoring verkregen tijdens het funktioneren ten velde alsook op de simulaties met de 

CaRM software. De resultaten tonen allereerst een uitstekende produktkwaliteit en 

vervolgens verhoogde prestaties van de coaxiale en helicoidale bodemwarmtewisselaars.  

Coaxiale bodemwarmtewisselaars vertonen in de meeste gevallen een zeer lage thermische 

boorgatweerstand in vergelijking met helicoïdale maar ook met de enkelvoudige U-vormige 

en dubbele U-vormige bodemwarmtewisselaars zoals bewezen door thermische 

reactietesten (TRT's) die op elke demonstratieplaats werden uitgevoerd. 

De installatiekosten van coaxiale bodemwarmtewisselaars zijn in het algemeen vergelijkbaar 

met deze van andere types van bodemwarmtewisselaars. Bovendien heeft de coaxiale 

bodemwarmtewisselaar een hoge energie output. In combinatie met de vergelijkbare of 

lagere installatiekosten leidt dit tot lagere kapitaalkosten per eenheid geleverd thermisch 

vermogen.  
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De nieuwe heimethode die op de demonstratieplaats in Putte werd toegepast om de coaxiale 

bodemwarmtewisselaars te installeren, vertoont een belangrijk lagere installatietijd en en 

hoeft de boring niet gecemnteerd te worden. De snelheden van penetratie liggen in de 

grootteorde van 1 meter / min voor zandlagen en 2 meter / min voor de harde kleilagen. Deze 

harde kleilagen zijn typisch voor de geologische condities in dat gebied en onmogelijk te 

perforeren met de stand van de techniek heimethode. De nieuwe coaxiale 

bodemwarmtewisselaars werden vervolgens met succes geïnstalleerd met behulp van de 

standaard boormethode en hebben uitstekende prestaties vertoont. 

Uit Figuur 6.9-1 en Tabel 6.9-1 blijkt duidelijk dat voor warmtepompcycli van 20 en 60 

minuten, representatief voor de werking van de GSHP in de winter, de co-axiale 

bodemwarmtewisselaar met de geïsoleerde REHAU-binnenbuis het hoogste thermisch 

vermogen uit de grond haalt. Devolgende konklusies kunnen bijgevolg getrokken worden 

wanneer deze prestatie vergeleken wordt met deze van de andere bodemwarmtewisselaars: 

 ongeveer 10% meer energie wordt gewonnen in vergelijking met de andere coaxiale 
warmtewisselaar met grote diameter maar met een HDPE binnenbuis. Deze laatste 
warmtewisselaar heeft een hogere boorgatweerstand vanwege de lagere 
vloeistofsnelheid in het ringvormige gedeelte tussen binnen- en buitenbuizen en 
dientengevolge een lagere convectieve warmteoverdrachtssnelheid, 

 ongeveer 15% meer energie wordt gewonnen in vergelijking met de coaxiale 
warmtewisselaar met kleinere diameter van de eerste generatie, en 

 ongeveer 20% meer energie wordt gewonnen in vergelijking met de dubbelvoudige U 

 

 

Figuur 6.9-1 Extractiesnelheid van thermische energie op 15/02/2018 in Putte (Belgie) 
gedurende warmtepomp cyclus van 20 minuten 
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Tabel 6.9-1 Totale thermische energie gewonnen uit de verschillende 
bodemwarmtewisselaars gedurende een warmtepompcyclus van 60 minuten 

Type van bodemwarmtewisselaar 

Energetisch rendement 
20 min warmtepomp 

cyclus 
kWh 

Dubbele-U 0.40 

Coaxiale 76.1 mm RVS geisoleerde binnenbuis 0.50 

Coaxialel 48.3 mm RVS 0.43 

Coaxiale 76.1 mm RVS HDPE binnenbuis 0.45 
 

De nieuwe helicoïdale bodemwarmtewisselaars vertoonden goede prestaties, een 

uitstekende productkwaliteit en een gemiddelde thermische boorgatweerstand. De 

helicoidale bodemwarmtewisselaars worden echter ook gekenmerkt door hoge 

installatiekosten. 

In het geval van de Erlangen demonstratiesite, waar 4 verschillende soorten samenstellingen 

werden gebruikt om de gemaakte boorgaten terug op te vullen.  De vermogensextractie 

(W/m) varieerde van laag (30 W/m) tot zeer hoog (102 W/m) op basis van de 

mengselsamenstellingmet . Bovendien is de energieoutput per meter behoorlijk hoger dan 

de helicoidale bodemwarmtewisselaars in andere demosites vanwege de kleinere afstand 

tussen de windingen. Er moet ook worden vermeld dat de kosten per eenheid geleverd 

thermisch vermogen vrij hoog zijn, maarze  variëren in funktie van de toeepaste 

opvullingmengsels. 

Het gebruik van de PE-Xa/Al/PE, het gecoextrudeerd buizenmaterial, werd in alle 

demonstratieplaatsen met helicoïdale bodemwarmtewisselaars gebruiksvriendelijk en 

eenvoudig ervaren. Beide componenten, namelijk de nieuwe boortechniek en de  helicoïdale 

bodemwarmtewisselaar, passen heel goed bij elkaar. De boortechniek biedt veel potentieel 

voor verdere ontwikkelingen. Voor zachte kleiachtige ondergrond, zoals in de Hydra-

testlocatie in Molinella (Italië), is deze techniek zeer goed haalbaar. In meer geconsolideerde 

ondergronden, bijvoorbeeld siltstenen of zandstenen, moet de boortechniek enigszins 

worden verbeterd om te kunnen concurreren met conventionele oplossingen. Een betere 

boorkop moet worden ontworpen  op basis van lokale geologische omstandigheden om 

grotere diepte te bereiken in meer complexe geologische omstandigheden. 

Bovendien moeten de heimethode en de eenvoudige (easy-drill) boortechniek worden 

verbeterd in funktie van de geologische omstandigheden van elke site. In Dublin bijvoorbeeld, 

vanwege de geologische omstandigheden op de site, bestond deze uit een grondlaag van 9,2 

m van droge glaciale materialen  boven kalksteengesteente, waardoor het niet geschikt was 

om de Easy-Drill- en heimethodieken te testen op basis van de ervaring in andere 

demonstratie sites (CRES, Griekenland; UPV, Spanje). De standaard boormethode met 

persluchthamer werd zodoende gebruikt. De installatie van beide bodemwarmtewisselaars 

zelf werd echter als zeer gemakkelijk beschouwd zonder problemen van voorbereiding of 
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inbrengen van de sondes na de booroperaties. Het aan mekaar schroeven van de buizen van 

de coaxiale warmtewisselaar werd verbeterd door het gebruik van Loctite 270-

draadafdichtmiddel. Het afdichtmiddel heeft bijgedragen aan het voorkomen van eventuele 

lekken aan de schroefdraadverbindingen. Beide BHE's zijn met succes onder druk getest na 

installatie en de hele GSHP-installatie heeft uitstekende prestaties. 

Samenvattend, beide boormethodes zijn zeer gepast om respectievelijk  coaxiale en 

helicoidale bodemwarmtewisselaars te installeren, maar moeten verder worden verbeterd in 

funktie van de specifieke geologie van elke demonstratieplaats. Dit is in overeenstemming 

met de thematische kaart die in het eerste hoofdstuk wordt gepresenteerd. 

De  warmtepomp, ontwikkeld voor hoge temperaturen met een dubbele cyclus CO2/HFO 

werkte zeer betrouwbaar en kon de verwarmings- en koelingsbehoeften volledig dekken tot 

grote tevredenheid van de gebruikers. De operationele COP was typerend voor andere HFC- 

of HFO-warmtepompen, maar aanzienlijk beter in vergelijking met andere CO2 

warmtepompen die in een vergelijkbaar temperatuurbereik werken. Verdere verbetering is 

mogelijk in de koelmodus. 

Over het algemeen biedt de coaxiale bodemwarmtewisselaar aanzienlijke voordelen 

vanwege de combinatie van hogere opbrengsten en lagere installatiekosten. Dit is een goede 

basis voor verdere marktpenetratie, met name in geologieën waar het boorgat tijdens het 

boren moet worden ondersteund om instorten te voorkomen. Tevens kunnen de helicoïdale 

bodemwarmtewisselaars toepassingen vinden wanneer autoriteiten de boordiepte beperken 

tot zeer kleine dieptes en er onvoldoende oppervlak beschikbaar is om horizontale 

warmtewisselaars te installeren. 

Ten slotte hebben zowel nieuwe coaxiale als helicoïdale bodemwarmtewisselaars die in het 

CHEAP-GSHPs-project zijn ontwikkeld, lage operationele kosten in vergelijking met 

conventionele systemen (gevoed met fossiele brandstof of aardgas, lucht-warmtepompen) 

dankzij de kostenloze geleverde geothermische energie. De coaxiale 

bodemwarmtewisselaars vereisen lagere tot vergelijkbare investeringen per eenheid 

geleverde geothermische energie dan de bestaande bodemwarmtewisselaars (enkele-U en 

dubbele-U).  De nieuwe bodemwarmtewisselaars en hun installatiemethoden, ontwikkeld in  

het CHEAP-GSHPs project kunnen dus belangrijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 

de ondiepe geothermische markt. 
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7.1. ONDERZOEKSBESCHRIJVING EN RESULTATEN 

De regelgevings- en vergunningsprocedures (met speciale nadruk op risicobeoordelingen en 

de gevolgen voor het milieu) en de normen voor het ontwerp en de realisatie van 

bodemwarmtewisselaars bepalen de mate waarin bedrijven op het gebied van hernieuwbare 

energie gebruikmaken van nieuwe technologieën die ontwikkeld worden door de 

onderzoeksgemeenschap. 

De wetgevende en regelgevende kaders voor casestudylocaties in Europa (Spanje, 

Griekenland, België, Ierland, Duitsland, Kroatië, Italië, Zwitserland, Roemenië, Bosnië-

Herzegovina en Servië) zijn onderzocht om het potentieel voor toepassing van de 

spiraalvormige en coaxiale warmtewisselaars die ontwikkeld zijn in het CHEAP-GSHPs-project 

te beoordelen. De resultaten worden beschreven in brochures voor elk land afzonderlijk. Deze 

brochures zullen beschikbaar zijn op de website van het project (www.cheap-gshp.eu). Een 

samenvatting van de wetgeving wordt getoond in Tabel 7.2-1. 

De implementatie van de wetgeving wordt gerealiseerd door middel van de lokale 

verordeningen die de installatie van bodemwarmtewisselaars regelen. Er zijn technische 

drempels van toepassing op de vergunnings- en registratieprocedures. De drempels hebben 

betrekking op de diepte van de bodemwarmtewisselaar, wijzigingen in de 

bodemtemperatuur, de snelheid van warmteonttrekking en het geïnstalleerd vermogen. 

Onder bepaalde drempels kan met een eenvoudig kennisgevingsproces worden volstaan. De 

gemiddelde tijd om een vergunning te krijgen ligt tussen 30 en 90 dagen. De 

vergunningskosten variëren, maar zijn lager dan €500 exclusief professionele honoraria. Een 

milieueffectbeoordeling is verplicht voor open lus-bodemwarmtewisselaars die grondwater 

onttrekken, terwijl gesloten lus-collectoren veelal zijn uitgesloten van een 

milieueffectbeoordeling. Het verkrijgen van goedkeuring van milieueffectbeoordelingen door 

regelgevende instanties duurt 3 tot 6 maanden. Het monitoren van systemen die grondwater 

onttrekken is verplicht – zie Tabel 7.2-1.  

Waar specifieke regelgeving voor bodemwarmtewisselaars ontbreekt, zijn water- en 

planningsvoorschiften van toepassing. Milieuvoorschriften beschermen grondwaterlagen 

onder de Kaderrichtlijn Water en verbieden het boren van ondiepe geothermische boorgaten 

in bepaalde omstandigheden. Waar het boren van ondiepe boorgaten is toegestaan zijn 

verbuizing en opvullen met grout verplicht. 

De Richtlijn betreffende de Energieprestaties van Gebouwen 2002/91/EC is vertaald in 

nationale en lokale voorschriften en verordeningen – zie Tabel 7.2-2. Er zijn weinig of geen 

voorschriften met betrekking tot de integratie van bodemwarmtewisselaarsystemen in 

historische gebouwen. In de meeste landen zijn voorschriften met betrekking tot 

verwarmings- en koelinstallaties van toepassing die in lijn zijn met de internationale ISO- en 

EN-normen.  

De meeste nationale beleidsdocumenten bevatten geen specifieke doelstellingen voor de 

bijdrage die bodemwarmtepompen moeten leveren aan hernieuwbare energie – zie Tabel 

7.2-3. Wat betreft de ISO- en EN-normen voor collectormaterialen, boorinstallaties, 

http://www.cheap-gshp.eu/
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bodemwarmtepompen en energielabels, zijn deze ofwel omgezet in lokale normen of zijn in 

geval van specifieke landen en regio's nationale normen van toepassing die veelal de EN- en 

ISO-specificaties volgen. Er is een samenvattende analyse uitgevoerd van normen die van 

toepassing zijn op warmtepompen, bodemwarmtewisselaars, boren en 

bodemwarmtepompen. In sommige landen zijn richtlijnen gepubliceerd om ervoor te zorgen 

dat aan de installatienormen wordt voldaan. Er zijn diverse aanbevelingen gedaan voor 

aanpassingen van bestaande normen om ervoor te zorgen dat de voorgestelde innovatieve 

technologieën onder de normen vallen. 

Er is training en certificering voor boorders en installateurs van 

bodemwarmtewisselaarsystemen beschikbaar via beroepsorganisaties, maar deze zijn er niet 

voor ontwerpers of besluitvormers, planners en andere niet-technische belanghebbenden – 

zie Tabel 7.2-4.  

Financiële steun voor de installatie van bodemwarmtesystemen is beperkt in de 

casestudygebieden. 

Er is een risicobeoordelingsmatrix gebruikt om de mogelijke sociaaleconomische effecten en 

milieueffecten te beoordelen die een voorgesteld bodemwarmtewisselaarsysteem kan 

hebben. Er is rekening gehouden met drie bodemmilieus: passieve, dynamische en gevoelige 

– zie Tabel 7.2-5. De risicobeoordelingsmatrix neemt het ontwerp, het boren, de installatie 

en exploitatie van bodemwarmtewisselaars voor elk van de drie bodemmilieus in overweging, 

levert informatie voor de milieueffectenbeoordeling, en aanbevelingen voor de 

technologiekeuze en voorschriften – zie Tabel 7.2-7.  De risicobeoordelingsmatrix neemt 

eveneens het ontwerp, het boren, de installatie en exploitatie van bodemwarmtewisselaars 

voor verschillende gebouwinfrastructuren in overweging – zie Tabel 7.2-6, Tabel 7.2-8 en 

Tabel 7.2-9. 

7.2. WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES 

De definitie van geothermische hulpbronnen in de primaire wetgeving en de differentiatie 

tussen ondiepe en andere geothermische systemen is beperkt tot enkele landen. Het gebruik 

van bodemwarmtewisselaars is geregeld door planningsvoorschriften en voorschriften op het 

gebied van watervoorziening en delfstoffenwinning, waarbij een definitie van geothermische 

hulpmiddelen ontbreekt in de primaire wetgeving.  

Er zijn meerdere vergunningsprocedures voor open lus-bodemwarmtewisselaarsystemen, die 

niet gestroomlijnd zijn en waarbij verschillende overheidsinstanties betrokken zijn. De 

bouwvoorschriften verwijzen naar de installatie van verwarmings- en koelsystemen met 

hernieuwbare energie, maar bodemwarmtewisselaars worden niet specifiek genoemd in 

nationale beleidsdoelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie. Er zijn geschikte 

normen van kracht voor ontwerp, materialen, apparatuur en de installatie van 

bodemwarmtewisselaarsystemen. Er zijn weinig financiële stimuleringsmaatregelen voor de 

installatie van bodemwarmtewisselaars. 

De risicobeoordelingsmatrix biedt aanbevelingen en een beslissingsondersteunend systeem 

voor toezichthouders en bedrijven op het gebied van energiebeheer in gebouwen.  
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Er zijn geen specifieke normen voor geothermische technologieën voor historische 

gebouwen, en de beschermingsvereiste moet in elk individuele geval worden beoordeeld. 

Tabel 7.2-1 Overzicht van toepasselijke wetgeving op locaties casestudies (deel I) 

WETGEVING Spanje Duitsland België Ierland Griekenland Kroatië 

GEOTHERMISCHE ENERGIE       

Geothermische energie 
gedefinieerd in wetgeving 

X √ √ X √ √ 

Definitie ondiepe geothermische 
energie 

X √ √ X √ √ 

Primaire wetgeving voor 
geothermische of ondiepe 
geothermische energie 

X √ √ X √  

Secundaire lokale/beleidspecifieke 
wetgeving 

X √ X X  X 

LICENTIES EN VERGUNNINGEN       

Vergunningssysteem voor installatie 
van bodemwarmtepompsystemen 

X √ √ X √ X 

Kennisgeving of registratie √ X  X  X 

Systeemdifferentiatie √ √ √  √ X 

Geïnstalleerd vermogen? √ - 70KW X √ - 
200kW 

X √ X 

Snelheid van warmteonttrekking 
tijdens koelen? 

X √ X X X X 

Overige X √ X X X X 

Verwerkingstijd vergunning voor 
gesloten lus of coaxiale 
warmtewisselaar 

X 1-3 maanden 3-6 
maanden 

X 1-3 
maanden 

X 

Vergunningskosten √  €100 – 500  X €100 X 

BOORVERGUNNINGEN √ √ X X √ X 

Wat zijn de kenmerkende 
vergunningskosten voor 
boor/graafwerkzaamheden? 

 √  X Incl. 
bovenstaand
e 

X 

Kenmerkende tijd voor indienen en 
goedkeuring 

 1-3 maanden  X 1-3 
maanden 

X 

PLANNING – 
BOUWVERGUNNINGEN verplicht 

X X √ X √ X 

Wat is de kenmerkende 
verwerkingstijd? 

   X  X 

Wat zijn de kenmerkende kosten?   Paar 
honderd? 

X €500 X 

EISEN M.B.T. MILIEUEFFECTBEOOR-
DELING & 
MILIEUEFFECTVERKLARING 

 √  √  √ 

Is geen milieueffectbeoordeling/ 
-verklaring vereist voor gesloten 
lussystemen en coaxiale 
warmtewisselaar? 

√ X √ √  √ 

Is milieueffectbeoordeling/ 
-verklaring vereist voor open 
lussystemen die werken met 
grondwater? 

√ √ √ √  √ 

Milieueffectbeoordeling/-verklaring 
goedkeuringstijd 

3-6 
maanden 

 Tot 6 
maanden 

3 
maanden 

  

CONTROLEVEREISTEN √  √ - OL √ - OL √ - OL √ - OL 

Controle voor gesloten lussystemen √ > 70KW  X X X X 

Controlefrequentie en 
indieningsvereisten? 

     Jaarlijks 
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Controleparameters Energie 
en 
vermogen 

Temp. en 
verw. 

vermogen of 
GW-peil en 

debiet 

(>50kW) 

Temp & 
debiet 

Temp & 
debiet 

Wateronttr. 
& -injectie 

Wateron
ttr. 

 

Tabel 7.2-1 Overzicht van toepasselijke wetgeving op locaties casestudies (deel II) 

WETGEVING Servië Bosnië-
Herzegovina 

Italië Roemenië Zwitserland 

GEOTHERMISCHE ENERGIE      

Geothermische energie gedefinieerd 
in wetgeving 

√ √ √ X √ 

Definitie ondiepe geothermische 
energie 

√ X √ X √ 

Primaire wetgeving voor 
geothermische of ondiepe 
geothermische energie 

√  √ X X 

Secundaire lokale/beleidspecifieke 
wetgeving 

X  √ X X 

LICENTIES EN VERGUNNINGEN      

Vergunningssysteem voor installatie 
van bodemwarmtepompsystemen 

√ √ √ Geen 
licentie voor 

systemen 
>50kW – 

Venetië regio 

X √ 

Kennisgeving of registratie   √ - Florence / 
Padua regio 

X X 

Systeemdifferentiatie X X √  X 

Geïnstalleerd vermogen? X X √ - 100kW X X 

Snelheid van warmteonttrekking 
tijdens koelen? 

X X X X X 

Overige √  √ - Temp X X 

Verwerkingstijd vergunning voor 
gesloten lus of coaxiale 
warmtewisselaar 

2 maanden & 
1 jaar 

 90 dagen X 2 maanden 

Vergunningskosten €500  €100 X CHF 100 – 
300  

BOUWRVERGUNNINGEN √ √ √ √ √ 

Wat zijn de kenmerkende 
vergunningskosten voor 
boor/graafwerkzaamheden? 

Incl. 
bovenstaande 

Geen kosten 30 dagen 30 dagen 2 weken 

Kenmerkende tijd voor indienen en 
goedkeuring 

2 maanden 30 dagen €100 €100 Gratis 

PLANNING – BOUWVERGUNNINGEN 
verplicht 

√ √ √ √ √ 

Wat is de kenmerkende 
verwerkingstijd? 

2 jaar voor 
gebruiks-
vergunning 

30 dagen 30 dagen 5 weken 2 maanden 

Wat zijn de kenmerkende kosten?  1% van de 
projectkosten 

 €100 Variabel 

EISEN M.B.T. 
MILIEUEFFECTBEOORDELING & 
MILIEUEFFECTVERKLARING 

    X 

Is geen milieueffectbeoordeling/ 
-verklaring vereist voor gesloten 
lussystemen en coaxiale 
warmtewisselaar? 

X  √ X √ 
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Is milieueffectbeoordeling/ 
-verklaring vereist voor open 
lussystemen die werken met 
grondwater? 

X  √ √  

Milieueffectbeoordeling/ 
-verklaring goedkeuringstijd 

2 maanden   30 dagen  

CONTROLEVEREISTEN   √ X X 

Controle voor gesloten lussystemen X  √>100kW X X 

Controlefrequentie en 
indieningsvereisten? 

√ alleen OL  Jaarlijks   

Controleparameters √ Geen 
specifieke 
monitoring bij 
gesloten lus, 
maar TRT bij 
boren vereist 

 Temp., 
rendement, 
stroom-
verbruik 

 Temp en 
debiet 

 

Tabel 7.2-2 Overzicht van toepasselijke voorschriften op locaties casestudies (deel I) 

VOORSCHRIFT Spanje Duitsland België Ierland Griekenland Kroatië 

GEOTHERMISCHE ENERGIE       

Definities vastgelegd in de voorschriften 
die bodemwarmtepompsystemen 
kenmerken 

X X √ X √ X 

Diepten X √ - tot 
400m 

√ - 100 tot 
150m 

√  X X 

Wettelijke limieten X √ √ X √ X 

Warmte-/koudeopslag (ATES) – 
Grondwater – Open lussystemen 

X √ √ X √ X 

Warmte-/koudeopslag in boorgaten 
(BTES) – gesloten lussystemen 

 √ √ X √ X 

Temperatuur X X √ - OL X √ X 

Geïnstalleerd vermogen/formaat? X √ - 30w √ - 200kW X √ X 

Snelheid van warmteonttrekking? X √ - 100 – 
150 kWh 

m/a 

√ - OL X X X 

MILIEU       

Restricties van toepassing m.b.t. boren 
in bodem 

√ √ - boven 
1e 

grondwater
-laag 

X X √ X – Zone 3 

Voorschriften voor boorgatconstructie – 
graafwerkzaamheden 

√ √ √ X √  

Belangrijkste beperking m.b.t. 
bodemwarmtepompcollectoren en 
grondwaterlagen 

 √ √ X   

Beperkingen voor 
bodemwarmtepompcollectoren in 
speciale beschermingszones, 
beschermde gebieden (Kaderrichtlijn 
Water) 

√ Milieu-
effect-

verklaring 

√ √ - 
Verboden 

X  √ - Zone 
1 

Beperkingen met betrekking tot de 
onttrekking en/of de injectie van warmte  

X √ √ - Hoofd-
zakelijk OL 

X X  

Wat zijn de voorschriften m.b.t. de 
volgende aspecten 

      

Injectie van warmte in de bodem? X √ √ - 
VLAREM 

X X  

Gebruik van grout X √ √ X X  

BOUWVOORSCHRIFTEN       
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Voorschriften voor de Implementatie 
van de EPBD 

3-6 
maanden 

√ √ √ √ √ 

Integratieniveaus van hernieuwbare 
technologie voor verwarming en koeling 

√ √ √ √ X √ 50% 
TED – 
Geo-

thermisch 

Nieuwe woonhuizen √ - 40 tot 
70% WW 

(warm 
water) 

√ - 50% 
verwarmin

g en 
koeling 

√ - 
10kWh/m2
/jaar 

√ - 
10kWh/
m2/jaar 

X X – n.v.t. 
indien 

4m2 ST 
aanwezig  

Nieuw niet-residentieel √ - 40 tot 
70% WW 

(warm 
water) 

√ - 50% 
verwarmin

g en 
koeling 

√ - 
10kWh/m2
/jaar 

 X X – n.v.t. 
indien 
4m2 ST 
aanwezig  

Openbare gebouwen √ - 40 tot 
70% WW 

(warm 
water) 

√ - 50% 
verwarmin

g en 
koeling 

√ - 
10kWh/m2
/jaar 

 X X – n.v.t. 
indien 
4m2 ST 
aanwezig  

Plaatsing achteraf √ - 40 tot 
70% WW 

indien 
>1,000m2 

√ - 15% 
verwarmin

g en 
koeling 

√ - 
10kWh/m2

/jaar 

X X √ 10% 
TED - RES 

Renovatie en behoud van historische 
gebouwen 

X  X X X  

Niveaus specifiek geoffreerd voor 
integratie bodemwarmtepomp? 

X √ - COP ≥4 √ - 85% 
van 
verwarmin
g met SPF 
≥4 

X - COP 
≥2.5 

X √ 

Voorschriften m.b.t. de renovatie en het 
behoud van historische gebouwen 

√ X X X √ √ 

Zijn er voorschriften m.b.t. het achteraf 
plaatsen van verwarmings- en 
koelsystemen in historische gebouwen 

X X X X √ √ 

 

Tabel 7.2-2 Overzicht van toepasselijke voorschriften op locaties casestudies (deel II) 

VOORSCHRIFT Servië Bosnië-
Herzegovina 

Italië Roemenië Zwitserland 

GEOTHERMISCHE ENERGIE      

Definities vastgelegd in de 
voorschriften die 
bodemwarmtepompsystemen 
kenmerken 

X  √ - UNI X X 

Diepten X  X X X 

Wettelijke limieten X  X X X 

Warmte-/koudeopslag (ATES) – 
Grondwater – Open lussystemen 

X  X X X 

Warmte-/koudeopslag in boorgaten 
(BTES) – gesloten lussystemen 

X  X X  

Temperatuur X  √ - UNI X √ <1.5° C 
ret 

Geïnstalleerd vermogen/formaat? X  X X X 

Snelheid van warmteonttrekking? X  √ - UNI  X 

MILIEU      

Restricties van toepassing m.b.t. 
boren in bodem 

X X   X 

Voorschriften voor boorgatconstructie 
– graafwerkzaamheden 

√ – er moet een 
verkennings-

√ √ - 30m 
diepte 

 X 
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vergunning 
worden 

verkregen 

Belangrijkste beperking m.b.t. 
bodemwarmtepompcollectoren en 
grondwaterlagen 

X X  √ 

Herinjectie 
√ <10% 
GW-
stroming 

Beperkingen voor 
bodemwarmtepompcollectoren in 
speciale beschermingszones, 
beschermde gebieden (Kaderrichtlijn 
Water) 

X X √  - 200 m 
van 

watertoevoer 

√ 

Milieueffec
t-verklaring 

√ 

Beperkingen met betrekking tot de 
onttrekking en/of de injectie van 
warmte  

X  X  √  > 4 
sondes 

Wat zijn de voorschriften m.b.t. de 
volgende aspecten 

X     

Injectie van warmte in de bodem? X  X  X 

Gebruik van grout X  √  X 

BOUWVOORSCHRIFTEN      

Voorschriften voor de Implementatie 
van de REPG 

√  √ √ √ 

Integratieniveaus van hernieuwbare 
technologie voor verwarming en 
koeling 

X  √ - 50% WW 
– 35% TED 

X √ - 20% 

Nieuwe woonhuizen X  √ - 50% WW 
– 35% TED 

X √ - 20% 

Nieuw niet-residentieel X  √ - 50% WW 
– 35% TED 

X √ - 20% 

Openbare gebouwen X  √ - 38,5% 
TED 

X √ - 20%  

Plaatsing achteraf X  √ - 50% WW 
– 35% TED 

X X 

Renovatie en behoud van historische 
gebouwen 

√ √ X X X 

Niveaus specifiek geoffreerd voor 
integratie bodemwarmtepomp? 

X  X X X 

Voorschriften m.b.t. de renovatie en 
het behoud van historische gebouwen 

√ √ √  X 

Zijn er voorschriften m.b.t. het 
achteraf plaatsen van verwarmings- 
en koelsystemen in historische 
gebouwen 

X  √  X 
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Tabel 7.2-3 Overzicht van beleidsmaatregelen die van toepassing zijn op de locaties van de casestudies 

BELEID Spanje Duitsland België Ierland Grieken-
land 

Kroatië Servië Bosnië-
Herzegovina 

Italië Roemenië Zwitserland 

Nationaal beleid            

Welke targets voor 
bodemwarmtepompen zijn 
vastgesteld in het nationale 
actieplan voor hernieuwbare 
energie (ktoe in 2020) 

40.5 521 X X 50 X   522   

Wat is de bijdrage in 2014 
(ktoe)? 

16 334 X X 151.7 X   71 8  

Zijn er targets voor 2030 
vastgesteld voor verwarming 
en koeling of voor 
bodemwarmtepompen? 

 X √ X X X   √  X 

Lokaal beleid            

Is er een actieplan voor 
hernieuwbare energie of 
duurzame energie ingevoerd? 

 X   X √     √ 

Bevat het document duidelijk 
vastgestelde targets voor 
bodemwarmtepompsystemen? 

X    X X     X 

Zijn lokale marktgegevens voor 
bodemwarmtepompen 
beschikbaar? 

X √  √ - 
zeer 

basaal 

X X     X 

Is er een beleid voor de 
planning van de ondergrondse 
ruimte in het gebied?  

 √ X X X X     X 

Bevatten de plannen een 
geothermisch/bodemwarmtep
ompelement? 

 X X X       X 
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Tabel 7.2-4 Overzicht van training en certificering op de locaties van de casestudies 

BELEID Spanje Duitsland België Ierland Griekenland Kroatië Servië Bosnië-
Herzegovina 

Italië Roemenië Zwitserland 

Training            

Nationale training voor ontwerpers √ X X X X X X √ X X √ 

Nationale training voor boorders en 
aannemers 

X √ √ X X X X √ X X √ 

Training voor installateurs X X √ √ X X √ √ X X √ 

Training voor besluitvormers X X  X   X X X X X 

Certificering            

Certificering vereist voor ontwerpers X X  X X √ √ √ √ X X 

Certificering vereist voor boorders en 
aannemers 

X √ √ X X √ X √ √ X √ 

Certificering vereist voor installateurs X X √ √ X X X √ X X X 

Certificering van 
bodemwarmtepompapparatuur 

X √  √ X X X √ X X √ 

 

Tabel 7.2-5 Milieuclassificaties voor risicobeoordelingsmatrix 

Type Klasse Beschrijving Voorbeeld 

M
IL

IE
U

 

A Passief Ingesloten omstandigheden boven de grondwaterspiegel 

B Dynamisch Actieve geologische en hydrogeologische omgeving – beneden de grondwaterspiegel 

C Gevoelig Grondwaterbeschermingsgebied, gebieden die zijn aangewezen als zeer gevoelig, Natura 2000 gebieden, 
speciale beschermingszones. 
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Tabel 7.2-6 Gebouwinfrastructuurclassificatie voor risicobeoordelingsmatrix 

Type Klasse Beschrijving   Voorbeeld 

IN
FR

A
ST

R
U

C
T

U
U

R
 G

EB
O

U
W

 

D 

 

Residentieel D1  Eengezinswoning Gebaseerd op gebouwschilstatus en raamtypen – Taak 
1.4 

D2  Flat of appartementencomplex 

E 

 

Bedrijfsgebouw E1  Kantoorgebouw Type bouwschil en ramen – lage verwarmingslast door 
interne warmtelasten – hoge koellasten 

E2  Gemeentelijk/openbaar gebouw 

E3  Gezondheidszorginstelling 

F Historisch/beschermd 
gebouw 

  Nationale erfgoedlocaties, monumentale gebouwen, 
historische gebouwen 
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Tabel 7.2-7 Risicobeoordelingsmatrix voor verschillende ondergrondse milieus met overwegingen voor het ontwerpen, boren, installeren en 
exploiteren van bodemwarmtepompen 

Ondergr. 
milieu-
klasse 

Bodem 

Bodemtypering Collectorontwerp & ruimte  

A 

 

 

 

 

 

Er moet een beoordeling ter 
plaatse worden uitgevoerd 

waarbij de exacte 
bodemomstandigheden 

worden vastgesteld op basis 
van de CHEAP-GHSPs 

bodemclassificatie (FAU-
PARMAT classificatie D1.4) 

De spiraalvormige en coaxiale 
collector zijn geschikt in 

bodemomstandigheden boven de 
grondwaterspiegel. Inachtneming 

van de specifieke thermische 
eigenschappen van de 

bodemomstandigheden om de 
collectorefficiency te optimaliseren 

en het ontwerpproces te 
vergemakkelijken. 

Voor een collector boven 
de grondwaterspiegel kan 
het beste gebruik worden 

gemaakt van 
avegaarboren 

(conventioneel of het 
verbeterde Easy-

Drillsysteem) of van de 
directe heimethode. 

De directe heimethode verstoort 
de bodem het minst, en beperkt de 
hoeveelheid benodigde materialen 

en boorapparatuur. 

Schat de potentiële thermische 
eigenschappen van de bodem in om 

het beste collectorformaat en -
configuratie in kaart te brengen 
m.b.v. het CHEAP-GSHP DSS of 
specialistische software. Het 

ontwerp van de collector moet 
passen bij de vastgestelde 

verwarmings- of koellast en een 
passend selectieproces 

vergemakkelijken. 

B 

 

Waar grondwater aanwezig kan zijn 
in de bodem op een gegeven locatie, 

moet in de vroege ontwerpfases 
rekening worden gehouden met de 

impact hiervan op de verwachte 
warmteonttrekkingssnelheden en de 

prestaties van het systeem. 

Waar grondwater 
aanwezig is in de bodem 
moet bij het aanleggen 
van de collector gebruik 

worden gemaakt van grout 
in overeenstemming met 

EN 17628:2015 voor zowel 
spiraalvormige als coaxiale 

collectoren. 

Waar grondwater wordt verwacht 
tijdens de aanleg van de collector 

moet een geschikt beheerssysteem 
voor afstromingswater van de 

boorinstallatie worden toegepast. 
Dit kan waterrecirculatie 

omvatten. 

Collectoren die geïnstalleerd 
worden op locaties met bestaande 

grondwaterlagen of in gebieden 
met een gevoelig milieu, moeten 

worden gerealiseerd in 
overeenstemming met de lokale 

voorschriften inzake de aanleg en 
voltooiing van 

bodemwarmtewisselaars. 

Waar coaxiale warmtewisselaars 
worden gepland, dient rekening te 
worden gehouden met elektrische 

stroom in de bodem en de noodzaak 
van kathodische/anodische 

bescherming.  Lokale normen en 
protocollen inzake anodische en 

kathodische bescherming. 

C Beoordeel beperkingen die gelden voor de realisatie van 
geothermische systemen in gevoelige gebieden - werk aan de hand 

van een gedetailleerde risicobeoordeling.  Waar systemen zijn 
toegestaan in gebieden waarin strenge 

milieubeschermingsmaatregelen van kracht zijn, moet een passende 
boormethode en aanlegstrategie voor collectoren worden overwogen.  
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Tabel 7.2-8 Risicobeoordelingsmatrix voor verschillende soorten gebouwen met overwegingen voor het ontwerpen, boren, installeren en 
exploiteren van bodemwarmtepompen 

Aanleg en gebruik van bodemwarmtepompen  

Boren en grondwerken Onttrekking en afvoer van warmte  

 

 

 

 

Bepaal de boorbaarheid van de formatie 
en de geschatte waarschijnlijke 

penetratiesnelheid. 

Waar een dikke deklaag of 
ongeconsolideerd materiaal wordt 
verwacht, kan voor het boren en de 

aanleg een enkele boormethode worden 
overwogen, waarbij avegaarboren of 

heien de voorkeur heeft.  Er moet 
aandacht worden besteed aan de 

eventuele aanwezigheid van lagen die 
minder gemakkelijk penetreerbaar zijn 

(grind, keileem) en waarbij wellicht 
water moet worden gebruikt om deze 

problemen het hoofd te bieden. 

Waar deze ongeconsolideerde 
sedimenten aanwezig zijn boven een 

harde gesteentelaag, kunnen meerdere 
technieken benodigd zijn, waarbij heien 
of avegaarboren wordt gebruikt in het 

 

 

 

 

 

Neem op basis van de 
eigenschappen van de bodem de 

juiste boortechnieken in 
overweging:  

 

Easy-drillsysteem met een brede 
diameter voor de installatie van 

een spiraalvormige collector.  
Meest geschikt voor 

ongeconsolideerde formaties en 
ondiepe collectoren. 

 

Roto-Vibroboren voor de installatie 
van coaxiale warmtewisselaars is 

het meest geschikt voor 
ongeconsolideerde materialen of 

Het gebruik van een spiraalvormige collector 
vereist de instandhouding van de afstand tussen de 

wikkelingen van de spiraal (spoed) om een goede 
werking te garanderen.  Het gebruik van 

afstandhouders op de spiraalbuis moet worden 
overwogen.  Het opvullen van het boorgat waarin 
de spiraal is geplaatst, moet worden uitgevoerd 

van beneden naar boven met behulp van een 
injectiepomp. 

De thermische bodemomstandigheden 
moeten worden beoordeeld om een 

goede levering van warmte en koeling 
te garanderen waar de voorgestelde 

collector zich boven de 
grondwaterspiegel bevindt.  De 

onmiddellijke vraag of piekvraak aan de 
collector is een kritieke 

ontwerpparameter die de werking op 
lange termijn beïnvloedt. 

Bij het gebruik van de verbeterde heitechnologie 
met waterinjectie moet rekening worden gehouden 
met het water ter plaatse. Dit kan worden bereikt 

d.m.v. een waterrecirculatiesysteem en pompput of 
d.m.v. een afzonderlijke watertoevoer met een 

geschikt debiet.  Bij de boorwerkzaamheden moet 
rekening worden gehouden met gebieden waar 
water kan wegzakken in de bodem, en moet de 

watertoevoer voldoende zijn om het effect hiervan 
te verminderen. 

 

Houd rekening met de hydrogeologische 
omstandigheden en de hoogte van de 

grondwaterspiegel.  Voorzie in een geschikte 
boormethode  - Alle CHEAP-GSHPs 

boortechnologieën kunnen geschikt zijn met een 
lager potentieel voor impact op het grondwater 

Er moet een beoordeling worden 
uitgevoerd om de locatiespecifieke 

hydrogeologische omstandigheden en 
de grondwaterstromingsgradiënt vast 

te stellen, omdat deze belangrijk zijn in 
het geval van de nabijheid van andere 

geothermische collectoren 
stroomopwaarts van uw locatie. 



 

Hoofdstuk 7  
Gevolgen voor het milieu, risicobeoordeling, normen en voorschriften 

 

240 

ondiepe gedeelte en de roterende 
triconeboor in de harde gesteentelaag. 

waarbij zo minimaal mogelijke 
uitgraving door het boren vereist 

is. 
In geval van gebruik van collectoren in 

gebieden met een gevoelig milieu, moet 
worden overwogen hoge 

temperatuurpieken in de operationele 
fase tot een minimum te beperken.  

Warmteonttrekking aan en warmte-
injectie in de bodem moeten worden 
overwogen in de context van lokale 

voorschriften die van toepassing zijn.  
Waar beperkingen gelden voor de 

onttrekking en injectie van warmte, kan 
een gedetailleerd operationeel model 

van de collector benodigd zijn om 
minimale invloed op het milieu aan te 

tonen. 

Ontwikkel een gedetailleerd boorprogramma dat 
de nadelige invloed op gebieden met een gevoelig 

milieu tot een minimum beperkt.  Dit moet 
rekening houden met het gebruik van een zeep- of 

polymeerhoudende boorspoeling, waarbij het 
gebruik van biologisch afbreekbare boormaterialen 

mogelijk is. 
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Tabel 7.2-9 Risicobeoordelingsmatrix voor verschillende soorten gebouwen met 
overwegingen met betrekking tot gebouwkenmerken en integratie-aspecten van het 

bodemwarmtepompsysteem 

Onder
gr. 

milieu
-

klasse 

Gebouw 

Kenmerken van het 
gebouw 

warmtepompintegratie 

D D1 Bij het gebruik van 
warmtepomp-
technologie in 
renovatiescenario's 
moet rekening 
worden gehouden 
met de gebouwschil 
en het potentieel 
van integratie van 
warmtepomp-
technologie met 
andere duurzame 
technologie. Waar 
het bodemwarmte-
pompsysteem een 
bestaande 
verwarmings- of 
koeltechnologie 
vervangt, moeten de 
voordelen van de 
installatie op basis 
van de 
exploitatiekosten 
van de installatie en 
de totale 
besparingen die 
worden gerealiseerd 
met de 
bodemwarmte-
systemen worden 
meegeteld.  

Bereken de 
verwachte 
warmtepomp-
last op basis van 
andere 
voorgestelde/ 
gebruikte 
technologieën, 
en zorg ervoor 
dat het gebruik 
van hybride 
systemen wordt 
gemaximali-
seerd en dat de 
warmtepomp 
wordt 
geïntegreerd 
met andere 
technologieën. 

Waar bij residentiële 
of niet-residentiële 
nieuwbouwprojecten 
het gebruik van 
bodemwarmte-
pomptechnologie 
wordt overwogen, 
moet het 
geselecteerde 
afgiftesysteem voor 
warmte en koeling 
rekening houden met 
het 
bodemwarmtepomp-
systeem en worden 
gerealiseerd in lijn 
met de lokale 
bouwvoorschriften en 
nieuwbouw-
specificaties. 

Bij de integratie van 
bodemwarmte-
pompen in 
gebouwen achteraf 
moet rekening 
worden gehouden 
met het 
voorgestelde 
afgiftesysteem voor 
warmte en koeling. 
De installatie moet 
plaatsvinden 
volgens de 
richtlijnen en 
voorschriften die 
gelden voor de 
renovatie van 
gebouwen en waar 
mogelijk rekening 
houden met 
optimalisatie van 
warmteafgifte bij 
een lagere 
temperatuur. Waar 
lagere 
ontwerpbinnen-
temperaturen niet 
haalbaar zijn, dient 
het gebruik van 
warmtepompen 
met een hogere 
temperatuur die 
zijn ontwikkeld als 
onderdeel van het 
CHEAP-GSHPs-
project worden 
overwogen. Deze 
kunnen 
gebruikmaken van 
twee afzonderlijke  
cycli (lage en hoge 

D2 

E E1 

E2 

E3 Beschrijf de 
dagelijkse en 
maandelijkse 
verwarmings- 
en koelprofielen 
voor een 
historisch 
gebouw – het 
gebruik van een 
hoge-
temperatuur-
warmtepomp 
kan beter 
geschikt zijn 
voor hogere 
temperatuur-
vereisten. Het 
gebruik van de 
Galletti 
transkritische 
CO2 

F Het totale 
isolatieniveau is 
veelal slechter dan 
bij nieuwbouw als 
gevolg van de 
monumentale/ 
historische status 
van een gebouw, 
waardoor de 
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bestaande afwerking 
van het gebouw 
behouden moet 
blijven. Het ontwerp 
van de 
bodemwarmtepomp
integratie moet 
gericht zijn op het 
potentieel voor de 
integratie van de 
Galletti-
warmtepomp die 
geschikt is voor 
hogere 
temperaturen. 

warmtepomp 
kan zowel 
tijdens koelen 
als verwarmen 
besparingen 
opleveren ten 
opzichte van 
bestaande of 
concurrerende 
technologieën 

temperatuur) en de 
efficiency van de 
warmtepomp 
verbeteren. 

Aspecten van 
monumentale 
historische 
gebouwen zoals 
ramen en andere 
maatregelen die de 
efficiency van een 
gebouw kunnen 
verbeteren (reductie 
van koudebruggen, 
verbeteren van de 
luchtdichtheid) 
kunnen 
waarschijnlijk niet 
worden gewijzigd. 
Het systeemontwerp 
moet er rekening 
mee houden hoe 
deze het algehele 
operationele profiel 
van een 
bodemwarmte-
pompsysteem 
kunnen 
beïnvloeden. 

Beoordeel de kenmerken van het gebouw 
en de bestaande infrastructuur van het 
verwarmings- en koelsysteem. Veel van de 
bestaande infrastructuur kan niet worden 
gewijzigd in het geval van historische 
gebouwen. De visuele impact van potentiële 
afgiftesystemen voor warmte en koeling 
moet in acht worden genomen, en er moet 
een eindontwerp worden voorgesteld aan 
de instanties die verantwoordelijk zijn voor 
het erfgoed. Het gebruik van een hoge-
temperatuur-warmtepomp helpt de soepele 
integratie van warmtepomptechnologie in 
historische gebouwen te vergemakkelijken. 

 

Er is een systematische evaluatie uitgevoerd van de gevolgen van de Cheap-GSHPs-

technologieën voor zowel de natuurlijke als de menselijke omgeving in elk van de werkelijke 

casestudielocaties.  Bovendien was dit onderzoek gericht op het vaststellen van de 

mitigatiemaatregelen die zijn geïmplementeerd als onderdeel van de bouwfase en 

operationele fase van de ontwikkelingen om de gevolgen te verminderen.  

De toegepaste methodologie van de millieueffectbeoordeling omvat de basis voor het 

beoordelen van de gevolgen en de risico's op de verschillende beoordeelde vlakken: Bodem 
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en geologie, Hydrologie en hydrogeologie [3], Luchtkwaliteit [4], Lawaai en trilling [5,6,7], 

Verkeer en transport en Landschap en visueel. 

De resultaten van de beoordeling van elk van de werkelijke casusstudielocaties zijn verkregen 

door rekening te houden met:  

 de definitie van de referentietoestand en de ontvangende omgeving; 

 de evaluatie van de potentiële risico's tijdens de bouw (boorfase en werkzaamheden 
aan de oppervlakte) en tijdens de operationele fase van de casusstudiesystemen; 

 een beoordeling van de mate waarin de bestaande omgeving zou worden beïnvloed of 
veranderd door de installatie en het gebruik van de voorgestelde ontwikkeling 
(scenario van ‘geen ontwikkeling’ vergeleken met ontwikkelingsscenario); 

 het vaststellen van de mitigatiemaatregelen die zijn geïmplementeerd als onderdeel 
van de bouwfase en operationele fase van de ontwikkelingen om de gevolgen te 
verminderen 

The methodology applied in the identification and assessment of the potential impacts in all 

the relevant topics included a qualitative risk assessment in which the probability of an impact 

occurring and the magnitude of the impact, if it were to occur, were considered.    

De methodologie die is toegepast voor het vaststellen en beoordelen van de potentiële 

gevolgen in alle relevante onderwerpen, omvatte een kwalitatieve risicobeoordeling, waarbij 

rekening is gehouden met de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis plaatsvindt en de 

omvang van de gevolgen, indien de gebeurtenis zou plaatsvinden.    

De volgende tabellen bevatten een algemeen overzicht van de resultaten van de 

milieueffectbeoordeling die is uitgevoerd (een voor elk van de werkelijke 

casusstudielocaties). 

Deze overzichtstabellen bieden inzicht in de potentiële gevolgen die zijn vastgesteld en in de 

geïdentificeerde mitigatiemaatregelen. De tabellen vormen een handig referentiemiddel voor 

personen die betrokken zijn bij de toekomstige toepassing van Cheap-GSHPs-technologieën. 
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Tabel 7.2-10 Demonstratielocatie nr. 1 (Spanje):  Universidad Politecnica (Valencia) 

Onderwerp 

milieueffectb

eoordeling 

Waarschijnlij

kheid van 

gebeurtenis 

Beschrijving van  

de gevolgen 

Significantie 

van de 

gevolgen 

Omvang en aard van de gevolgen 

Bodem en geologie Middelhoo

g 

Erosie/verwijdering van bodem en 

ondergrond tijdens bouw- en 

boorfase 

Gering Geen gevolgen voor of wijziging van bestaande geologische omgeving gezien de geringe diepte van de boorwerkzaamheden. 

Laag Vervuiling van bodem en 

ondergrond door verwijdering van 

ophogingsmateriaal om 

ondergrondse 

bodemwarmtewisselaars te maken 

Matig Er wordt geen impact verwacht van het vervuilingspotentieel voor bodem en ondergrond, aangezien er geen eerdere 

vervuiling is gedocumenteerd of geregistreerd op de locatie. 

Laag Lekkage van brandstoffen, etc. in 

bodem en ondergrond 

Matig Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie tijdens de duur van de 

boorwerkzaamheden. 

Hydrologie en 

hydrogeologie 

Hoog Stijging van 

grondwatertemperatuur tijdens 

operationele fase 

Matig Geen wijziging in grondwatertemperatuur, -stromingen of waterpeil; en geen vervuiling of wijziging in watersamenstelling van 

grondwater of oppervlaktewater. 

Laag Lekkage van brandstoffen door 

boorwerkzaamheden en lozing 

Matig Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie tijdens de duur van de 

boorwerkzaamheden. 

Laag Lekkage van collectorvloeistof Laag Er bestond geen kans op nadelige impact, aangezien de gebruikte collectorvloeistof water zonder glycol was 

Luchtkwaliteit Matig Verhoogde uitstoot van stof en 

emissies tijdens bouwfase 

Gering Geringe stofemissies en verbrandingsemissies, veroorzaakt door verkeer, alleen tijdens de bouwfase. 

Lawaai en trilling Matig Verhoogd geluidsniveau door 

machines tijdens bouwfase 

Beperkt 

(lawaai) 

 

Alleen hogere geluidsniveaus gegenereerd door de boormachine en graafwerkzaamheden tijdens tijdelijke bouwfase. 

Matig Toename van trillingen als gevolg 

van de boorwerkzaamheden 

Verwaarloosbaa

r 

Trillingen zouden net merkbaar kunnen zijn in gebouwen die zich in de nabijheid van de boorlocatie bevinden, maar zijn door 

de langere afstanden van potentiële receptoren op verdere afstanden niet merkbaar. 

Verkeer en 

transport 

Laag Tijdens de bouwfase is er sprake 

van toegenomen verkeer ten 

opzichte van het referentiepunt 

Beperkt/Verwa

arloosbaar 

Binnen ±10% van het referentiepunt voor verkeer op de locatie.  Tijdelijke impact als gevolg van het transport van machines 

en materialen naar de locatie. Verkeer bijna nihil in de operationele fase (hoofdzakelijk voor onderhoudsdoeleinden). Geen 

gevoelige receptoren. Geen gevolgen voor het wegennetwerk. Lage nulmeting van voetgangersverkeer. 

Landschap en 

visueel 

Laag Zeer gering verlies of geringe 

wijziging van een of meerdere 

belangrijke elementen/ kenmerken 

Beperkt/Verwa

arloosbaar 

Wijziging is nauwelijks merkbaar, en benadert ‘geen wijziging’ gezien de afstand van de receptoren, het gebrek aan direct zicht 

op de bouwlocatie en de tijdelijke aard van de werkzaamheden. 
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ten opzichte van de 

referentietoestand. 

 

Tabel 7.2-11 Demonstratielocatie nr. 2 (Griekenland): Bioklimatisch kantoorgebouw van CRES (Pikermi) 

Onderwerp 

milieueffect

beoordeling 

Waarschijnlijk

heid van 

gebeurtenis 

Beschrijving van de gevolgen 

Significantie 

van de 

gevolgen 

Omvang en aard van de gevolgen 

Bodem en 

geologie 

Middelhoog Erosie/verwijdering van bodem en 

ondergrond tijdens bouw- en boorfase 

Gering  Wat verlies van rots of bodem, zonder gevolgen op lange termijn als gevolg van de permanente verwijdering van 

boorgruis en deklaag. 

Middelhoog Vervuiling van bodem en ondergrond 

door verwijdering van 

ophogingsmateriaal om ondergrondse 

bodemwarmtewisselaars te maken 

Matig Er wordt geen impact verwacht van het vervuilingspotentieel voor bodem en ondergrond, aangezien er geen eerdere 

vervuiling is gedocumenteerd of geregistreerd op de locatie.  Tijdens de boorwerkzaamheden stuitte men echter op 

afval van voormalige bouw- en sloopwerkzaamheden. 

Middelhoog Lekkage van brandstoffen, etc. in bodem 

en ondergrond 

Matig Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie tijdens de duur 

van de boorwerkzaamheden. 

Hydrologie en 

hydrogeologie 

Hoog Stijging van grondwatertemperatuur 

tijdens operationele fase 

Mild Geen wijziging in grondwatertemperatuur of -stromingen.  Waterpeil kan variëren als gevolg van het gebruik van het 

open lussysteem.  Lage bedrijfstemperaturen van de collector en lage pompcapaciteit van het open lussysteem 

resulteren echter in lage impact. Een geringe wijziging in de chemische samenstelling (verzilting van het grondwater) 

is mogelijk. 

Laag Lekkage van brandstoffen door 

boorwerkzaamheden en lozing 

Matig Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie tijdens de duur 

van de boorwerkzaamheden.  De hydrogeologische impact van het insijpelen in boorgaten op de bodemgesteldheid 

kan niet worden bepaald. 

Laag Lekkage van collectorvloeistof Laag Er bestond geen kans op nadelige impact, aangezien de gebruikte collectorvloeistof water zonder glycol was 

Luchtkwaliteit  Matig Verhoogde uitstoot van stof en emissies 

tijdens bouwfase 

Gering Geringe stofemissies en verbrandingsemissies, veroorzaakt door verkeer, alleen tijdens de bouwfase.  De impact is 

waarschijnlijk alleen merkbaar in de woningen die direct uitkijken op de locatie. 

Lawaai en 

trilling 

Matig Verhoogd geluidsniveau door machines 

tijdens bouwfase 

Laag 

 

Alleen hogere geluidsniveaus gegenereerd door de boormachine en graafwerkzaamheden tijdens tijdelijke 

bouwfase.  De impact is waarschijnlijk niet significant door de aanwezigheid van potentieel luider achtergrondlawaai 

vanaf het bedrijventerrein. 

Matig Toename van trillingen als gevolg van de 

boorwerkzaamheden 

Verwaarloosbaar  Trillingen zouden net merkbaar kunnen zijn in gebouwen die zich in de nabijheid van de boorlocatie bevinden, maar 

zijn door de langere afstanden van potentiële receptoren op verdere afstanden niet merkbaar. 



 

Hoofdstuk 7  
Gevolgen voor het milieu, risicobeoordeling, normen en voorschriften 

 

246 

Verkeer en 

transport 

Laag Tijdens de bouwfase is er sprake van 

toegenomen verkeer ten opzichte van 

het referentiepunt  

Beperkt/Verwaar

loosbaar 

Binnen ±10% van de nulpuntmeting voor verkeer in de buurt van de locatie.  Tijdelijke impact als gevolg van het 

transport van machines en materialen naar de locatie. Verkeer bijna nihil in de operationele fase (hoofdzakelijk voor 

onderhoudsdoeleinden). Geen gevoelige receptoren. Geen gevolgen voor het wegennetwerk. Lage nulmeting van 

voetgangersverkeer. 

Landschap en 

visueel  

Hoog Zeer gering verlies of geringe wijziging 

van een of meerdere belangrijke 

elementen/ kenmerken ten opzichte van 

de referentietoestand. 

Laag Wijziging is nauwelijks merkbaar, en benadert ‘geen wijziging’ gezien de afstand van de residentiële receptoren die 

direct zicht hebben op de bouwlocatie.  De tijdelijke aard van de werkzaamheden sluit gevolgen voor de lange 

termijn echter uit. 

 

Tabel 7.2-12 Demonstratielocatie nr. 3 (België): Eco-woonhuis (Putte-Mechelen) 

Onderwerp 

milieueffectbeoordeling 

Waarschijnlijkheid 

van gebeurtenis 

Beschrijving van de 

gevolgen 

Significantie 

van de 

gevolgen 

Omvang en aard van de gevolgen 

Bodem en geologie Laag Erosie/verwijdering van bodem 

en ondergrond tijdens bouw- 

en boorfase 

Laag  Wat verlies van rots of bodem, zonder gevolgen op lange termijn als gevolg van de permanente 

verwijdering van deklaag. 

Laag Vervuiling van bodem en 

ondergrond door verwijdering 

van ophogingsmateriaal om 

ondergrondse 

bodemwarmtewisselaars te 

maken 

Laag Er wordt geen impact verwacht van het vervuilingspotentieel voor bodem en ondergrond, aangezien er 

geen eerdere vervuiling is gedocumenteerd. 

Middelhoog Lekkage van brandstoffen, etc. 

in bodem en ondergrond 

Matig Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie tijdens 

de boorwerkzaamheden, omdat de brandstofopslag tot een minimum werd beperkt en indien nodig 

alleen werd aangevoerd in dichte tanks. 

Hydrologie en hydrogeologie Hoog Stijging van 

grondwatertemperatuur tijdens 

operationele fase 

Mild Geen wijziging in grondwatertemperatuur of -stromingen.  Lage bedrijfstemperaturen van de collectoren 

in verwarmingsmodus zullen naar verwachting verwaarloosbare gevolgen hebben.  Een lichte verandering 

van de bodemtemperatuur kan mogelijk zijn tijdens het opladen van warmte bij gebruik van thermische 

zonnepanelen. 

Laag Lekkage van brandstoffen door 

boorwerkzaamheden en lozing 

Matig Er worden geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie 

tijdens de boorwerkzaamheden, omdat de brandstofopslag tot een minimum werd beperkt en indien 

nodig alleen werd aangevoerd in dichte tanks. 
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Laag Lekkage van collectorvloeistof Laag Er bestond geen kans op nadelige impact, aangezien de gebruikte collectorvloeistof water zonder glycol 

was 

Luchtkwaliteit  Matig Verhoogde uitstoot van stof en 

emissies tijdens bouwfase 

Gering Geringe stofemissies en verbrandingsemissies, veroorzaakt door verkeer, alleen tijdens de bouwfase.  De 

impact is waarschijnlijk alleen merkbaar in de woningen die direct uitkijken op de locatie. 

Lawaai en trilling Matig Verhoogd geluidsniveau door 

machines tijdens bouwfase 

Laag 

 

Alleen hogere geluidsniveaus gegenereerd door de boormachine en graafwerkzaamheden tijdens 

tijdelijke bouwfase.  De gevolgen zullen waarschijnlijk niet significant zijn door de aanwezigheid van 

schermen en natuurlijke vegetatie rond de casusstudielocatie en doordat de afstand van potentiële 

receptoren in de nabijheid meer dan 80 m bedraagt. 

Matig Toename van trillingen als 

gevolg van de 

boorwerkzaamheden 

Verwaarloosbaar  Trillingen zouden net merkbaar kunnen zijn in gebouwen die zich op de locatie bevinden, maar zijn verder 

niet merkbaar door de afstand waarop receptoren zich bevinden. 

Verkeer en transport Laag Tijdens de bouwfase is er 

sprake van toegenomen 

verkeer ten opzichte van het 

referentiepunt  

Beperkt Binnen ±10% van de nulpuntmeting voor verkeer in de buurt van de locatie.  Tijdelijke gevolgen door 

wegafsluiting en voor voetgangers, hoofdzakelijk als gevolg van het transport van machines en materialen 

naar de locatie. Verkeer bijna nihil in de operationele fase (hoofdzakelijk voor onderhoudsdoeleinden). 

Geen gevoelige receptoren. Geen gevolgen voor het wegennetwerk. Lage nulmeting van 

voetgangersverkeer. 

Landschap en visueel  Hoog Zeer gering verlies of geringe 

wijziging van een of meerdere 

belangrijke elementen/ 

kenmerken ten opzichte van de 

referentietoestand. 

Gering Wijziging is nauwelijks merkbaar, en benadert ‘geen wijziging’ gezien de afstand van de receptoren voor 

woonhuizen die direct uitkijken op de bouwlocatie en de korte duur van de werkzaamheden wat gevolgen 

op lange termijn uitsluit. 

 

Tabel 7.2-13 Demonstratielocatie nr. 4 (Duitsland): Testlocatie (Erlangen) 

Onderwerp 

milieueffectb

eoordeling 

Waarschijnl

ijkheid van 

gebeurtenis 

Beschrijving van de gevolgen 

Significantie 

van de 

gevolgen 

Omvang en aard van de gevolgen 

Bodem en 

geologie 

Laag Erosie/verwijdering van bodem en 

ondergrond tijdens bouw- en 

boorfase 

Laag  Wat verlies van rots of bodem, zonder gevolgen op lange termijn als gevolg van de permanente verwijdering van deklaag 

Laag Vervuiling van bodem en ondergrond 

door verwijdering van 

ophogingsmateriaal om 

Laag Er wordt geen impact verwacht van het vervuilingspotentieel voor bodem en ondergrond, aangezien er geen eerdere 

vervuiling is gedocumenteerd. 



 

Hoofdstuk 7  
Gevolgen voor het milieu, risicobeoordeling, normen en voorschriften 

 

248 

ondergrondse 

bodemwarmtewisselaars te maken 

Middelhoog Lekkage van brandstoffen, etc. in 

bodem en ondergrond 

Matig Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie tijdens de 

boorwerkzaamheden, omdat de brandstofopslag tot een minimum werd beperkt en indien nodig alleen werd aangevoerd 

in dichte tanks. 

Hydrologie en 

hydrogeologie 

Hoog Stijging van grondwatertemperatuur 

tijdens operationele fase 

Mild Geen wijziging in grondwatertemperatuur of -stromingen.  Lage bedrijfstemperaturen van de collectoren in 

verwarmingsmodus zullen naar verwachting verwaarloosbare impact hebben.  Lichte wijzigingen in de 

bodemtemperatuur zijn mogelijk als de warmtepomp in koelmodus werkt.  Er zijn gedetailleerde ontwerpen 

geïmplementeerd waarbij rekening is gehouden met de grenzen van de bodemtemperaturen.  

Laag Lekkage van brandstoffen door 

boorwerkzaamheden en lozing 

Matig Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie tijdens de 

boorwerkzaamheden, omdat de brandstofopslag tot een minimum werd beperkt en indien nodig alleen werd aangevoerd 

in dichte tanks. 

Laag Lekkage van collectorvloeistof Middelhoog Er is beperkte kans op impact door lekkage van glycol in het grondwater, aangezien de bodemwarmtewisselaars boven de 

grondwaterspiegel worden geïnstalleerd, en een laag kleisteen de grondwaterlaag eronder afdekt. 

Luchtkwaliteit  Matig Verhoogde uitstoot van stof en 

emissies tijdens bouwfase 

Verwaarloosbaar Geringe stofemissies en verbrandingsemissies, veroorzaakt door verkeer, alleen tijdens de bouwfase.  De impact is 

waarschijnlijk alleen merkbaar in het gebied direct rond de locatie. 

Lawaai en trilling Laag Verhoogd geluidsniveau door 

machines tijdens bouwfase 

Laag 

 

Alleen hogere geluidsniveaus gegenereerd door de boormachine en graafwerkzaamheden tijdens de bouwfase.  De 

impact wordt waarschijnlijk niet opgemerkt vanwege het verhoogde geluidsniveau van de hoofdweg en de afstand van de 

dichtstbijzijnde receptoren.  

Laag Toename van trillingen als gevolg van 

de boorwerkzaamheden 

Verwaarloosbaar  Trillingen worden waarschijnlijk niet opgemerkt door de lange afstanden tot receptoren en het gebruik van de 

avegaarmethode voor de boorwerkzaamheden. 

Verkeer en 

transport 

Laag Tijdens de bouwfase is er sprake van 

toegenomen verkeer ten opzichte van 

het referentiepunt  

Beperkt Binnen ±10% van de nulpuntmeting voor verkeer in de buurt van de locatie.  Onmerkbare impact op het lokale wegennet 

vanwege de grote hoeveelheid verkeer die al aanwezig is. Verkeer nagenoeg nihil in de operationele fase (hoofdzakelijk 

voor onderhoudswerkzaamheden). Geen gevoelige receptoren. Geen gevolgen voor het wegennetwerk. Hoge 

nulpuntmeting van verkeer op de wegen. 

Landschap en 

visueel  

Laag Zeer gering verlies of geringe wijziging 

van een of meerdere belangrijke 

elementen/ kenmerken ten opzichte 

van de referentietoestand. 

Gering Wijziging is nauwelijks merkbaar, en benadert ‘geen wijziging’ gezien de afstand van de receptoren voor 

kantoorgebouwen die niet direct uitkijken op de bouwlocatie en de korte duur van de werkzaamheden wat gevolgen op 

lange termijn uitsluit. 
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Tabel 7.2-14 Demonstratielocatie nr. 5 (Ierland): Belfield house - UCD (Dublin) 

Onderwerp 

milieueffectbeoordeling 

Waarschijnlijkheid 

van gebeurtenis 

Beschrijving van de 

gevolgen 

Significantie van de 

gevolgen 
Omvang en aard van de gevolgen 

Bodem en geologie Middelhoog Erosie/verwijdering van bodem en 

ondergrond tijdens bouw- en 

boorfase 

Gering  Wat verlies van rots of bodem, zonder gevolgen op lange termijn als gevolg van de permanente 

verwijdering van boorgruis en deklaag. 

Middelhoog Vervuiling van bodem en 

ondergrond door verwijdering van 

ophogingsmateriaal om 

ondergrondse 

bodemwarmtewisselaars te maken 

Laag Er wordt geen impact verwacht van het vervuilingspotentieel voor bodem en ondergrond, 

aangezien er geen eerdere vervuiling is gedocumenteerd of geregistreerd op de locatie.   

Middelhoog Lekkage van brandstoffen, etc. 

in bodem en ondergrond 

Matig Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie 

tijdens de duur van de boorwerkzaamheden. 

Hydrologie en hydrogeologie Middelhoog Stijging van 

grondwatertemperatuur tijdens 

operationele fase 

Mild Geen wijziging in grondwatertemperatuur of -stromingen.  In dit geval wordt geen impact verwacht, 

aangezien de collectoren zich boven de grondwaterspiegel bevinden. 

Laag Lekkage van brandstoffen door 

boorwerkzaamheden en lozing 

Laag Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie 

tijdens de duur van de boorwerkzaamheden.   

Laag Lekkage van collectorvloeistof Mild Er bestaat enige kans op impact, aangezien de collectorvloeistof uit een water-glycolmengsel staat.  

De afwerkingsspecificatie (aanwezigheid van grout of niet in de enkele–U-collector) is onbekend.  

Het gebruik van grout in de coaxiale warmtewisselaar vermindert het risico op lekkage significant.  

Het risico van de spiraalvormige collector is laag, aangezien deze boven de grondwaterspiegel 

wordt geïnstalleerd. 

Luchtkwaliteit  Matig Verhoogde uitstoot van stof en 

emissies tijdens bouwfase 

Gering Alleen geringe stofemissies door de boorwerkzaamheden en graafwerkzaamheden en door 

bouwverkeer tijdens de bouwfase.  De gevolgen zijn waarschijnlijk alleen merkbaar in de kantoren 

die direct uitkijken op de locatie. 

Lawaai en trilling Matig Verhoogd geluidsniveau door 

machines tijdens bouwfase 

Matig 

 

Alleen hogere geluidsniveaus gegenereerd door de boormachine en graafwerkzaamheden tijdens 

tijdelijke bouwfase.  De impact is waarschijnlijk matig vanwege de nabijheid van de receptoren in de 

kantoren naast de boorlocatie.   

Matig Toename van trillingen als 

gevolg van de 

boorwerkzaamheden 

Verwaarloosbaar  Trillingen zouden net merkbaar kunnen zijn in gebouwen die zich in de nabijheid van de boorlocatie 

bevinden, maar zijn door de langere afstanden van potentiële receptoren op verdere afstanden niet 

merkbaar. 
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Verkeer en transport Laag Tijdens de bouwfase is er sprake 

van toegenomen verkeer ten 

opzichte van het referentiepunt  

Beperkt/Verwaarloosbaar Binnen ±10% van de nulpuntmeting voor verkeer in de buurt van de locatie.  Tijdelijke impact als 

gevolg van het transport van machines en materialen naar de locatie. Verkeer bijna nihil in de 

operationele fase (hoofdzakelijk voor onderhoudsdoeleinden). Geen gevoelige receptoren. Geen 

gevolgen voor het wegennetwerk. Enige potentiële gevolgen voor het voetgangersverkeer langs de 

belangrijkste toegangsroute van UCD bij het mobiliseren en demobiliseren van het materieel. 

Landschap en visueel  Hoog Zeer gering verlies of geringe 

wijziging van een of meerdere 

belangrijke elementen/ 

kenmerken ten opzichte van de 

referentietoestand. 

Laag Wijziging is nauwelijks merkbaar, en benadert ‘geen wijziging’ gezien de afstand van de residentiële 

receptoren die direct zicht hebben op de bouwlocatie.  De tijdelijke aard van de werkzaamheden 

sluit gevolgen voor de lange termijn echter uit. 

 

Tabel 7.2-15 Demonstratielocatie nr. 6 (Kroatië): Technisch Museum (Zagreb) 

Onderwerp 

milieueffect

beoordeling 

Waarschijnlijk

heid van 

gebeurtenis 

Beschrijving van de gevolgen 

Significanti

e van de 

gevolgen 

Omvang en aard van de gevolgen 

Bodem en 

geologie 

Middelhoog Erosie/verwijdering van bodem en 

ondergrond tijdens bouw- en 

boorfase 

Gering  Wat verlies van rots of bodem, zonder gevolgen op lange termijn als gevolg van de permanente verwijdering van boorgruis en 

deklaag. 

Middelhoog Vervuiling van bodem en 

ondergrond door verwijdering van 

ophogingsmateriaal om 

ondergrondse 

bodemwarmtewisselaars te maken 

Laag Er wordt geen impact verwacht van het vervuilingspotentieel voor bodem en ondergrond, aangezien er geen eerdere vervuiling 

is gedocumenteerd of geregistreerd op de locatie.   

Middelhoog Lekkage van brandstoffen, etc. in 

bodem en ondergrond 

Matig Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie tijdens de duur van de 

boorwerkzaamheden. 

Hydrologie en 

hydrogeologie 

Middelhoog Stijging van 

grondwatertemperatuur tijdens 

operationele fase 

Mild Geen wijziging in grondwatertemperatuur of -stromingen.  Er kunnen lage tot milde temperatuurwijzigingen in de 

grondwaterlagen worden verwacht tijdens het gebruik van de bodemwarmtewisselaars op de locatie.  

Laag Lekkage van brandstoffen door 

boorwerkzaamheden en lozing 

Laag Er wordt geen impact verwacht, aangezien er geen brandstoffen werden opgeslagen op de locatie tijdens de duur van de 

boorwerkzaamheden.   

Laag Lekkage van collectorvloeistof Mild Er bestaat enige kans op impact, aangezien de collectorvloeistof uit een water-glycolmengsel staat.  Het gebruik van grout in de 

coaxiale warmtewisselaar vermindert het risico op lekkage significant.   

Luchtkwaliteit  Matig Verhoogde uitstoot van stof en 

emissies tijdens bouwfase 

Gering Alleen geringe stofemissies door de boorwerkzaamheden en graafwerkzaamheden en door bouwverkeer tijdens de bouwfase.  

De gevolgen zijn waarschijnlijk alleen merkbaar in de kantoren van het museum die uitkijken op de binnenplaats en de 
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boorlocatie.  De operationele impact van de verwarmings- en koelinstallaties in het museum wordt aanzienlijk verlaagd door 

de installatie van de warmtepomp en het uit bedrijf nemen van het conventionele systeem. 

Lawaai en 

trilling 

Matig Verhoogd geluidsniveau door 

machines tijdens bouwfase 

Matig 

 

Alleen hogere geluidsniveaus gegenereerd door de boorinstallatie en luchtcompressor en graafwerkzaamheden tijdens de 

tijdelijke bouwfase.  De impact is waarschijnlijk matig vanwege de nabijheid van de receptoren in de kantoren naast de 

boorlocatie.  De afwezigheid van schermen heeft deze verhoogde mate van impact tot gevolg voor receptoren in woonhuizen 

en kantoren rond de locatie 

Matig Toename van trillingen als gevolg 

van de boorwerkzaamheden 

Verwaarloosb

aar  

Trillingen zouden tijdens de boorwerkzaamheden net merkbaar kunnen zijn in gebouwen die zich in de nabijheid van de 

boorlocatie bevinden, maar zijn op verdere afstanden niet merkbaar als gevolg van de grote afstanden tot potentiële 

receptoren. 

Verkeer en 

transport 

Laag Tijdens de bouwfase is er sprake 

van toegenomen verkeer ten 

opzichte van het referentiepunt  

Beperkt/Ver

waarloosbaar 

Binnen ±10% van de nulpuntmeting voor verkeer in de buurt van de locatie.  Tijdelijke impact als gevolg van het transport van 

machines en materialen naar de locatie. Verkeer bijna nihil in de operationele fase (hoofdzakelijk voor onderhoudsdoeleinden). 

Geen gevoelige receptoren. Geen gevolgen voor het wegennetwerk. Enige potentiële impact op het voetgangersverkeer langs 

de toegangswegen bij het mobiliseren en demobiliseren van het materieel en bij het afvoeren van afval. 

Landschap en 

visueel  

Hoog Zeer gering verlies of geringe 

wijziging van een of meerdere 

belangrijke elementen/ kenmerken 

ten opzichte van de 

referentietoestand. 

Matig Wijzigingen zullen matig zijn en ‘gedeeltelijke wijziging’ van het visuele landschap benaderen door de receptoren met direct 

zicht op de binnenplaats van het museum, waar de warmtepomp wordt geïnstalleerd, en in de ruimte waarin de ventilatie-

units zich bevinden.  Er wordt echter wel een lichte tijdelijke impact verwacht op verhoogde receptoren van woonhuizen en 

kantoren die uitkijken op de bouw- en boorlocatie. 
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Enkele resultaten van de evaluatie kunnen als volgt worden samengevat, hoewel elk van de 

cases specifieke resultaten heeft; 

 Er wordt rekening gehouden met de waarschijnlijkheid en significantie van impact in 
de geologische en hydrogeologische context, vooral in de context van de potentiële 
vervuiling van grondwater tijdens de bouwfase en de totale impact op het milieu van 
de bedrijfsfase van het systeem. De Cheap-GSHPs-technologieën zijn geëvalueerd als 
technologieën met een lage impact, en de implementatie van passende 
mitigatiemaatregelen vermindert de resterende impact zowel tijdens de bouwfase als 
tijdens de operationele fase. 

Andere afwegingen kunnen worden toegepast op alle locaties, omdat er sterke 

overeenkomsten bestaan tussen de installatiemethoden die gebruikt worden op alle zes de 

locaties waar de technologieën van het project werden geïmplementeerd (bijv. het gebruik 

van de JOY4-boormachine en randapparatuur, soortgelijke boormethoden, dezelfde 

mobilisatiemethode voor materieel): 

 Uitlaatgassen van voertuigen en stofemissies van de boorinstallatie kunnen de 
kwaliteit van de lucht tijdelijk lokaal beïnvloeden. Vanwege de beperkte omvang van 
het te gebruiken materieel en de zeer korte duur van de werkzaamheden, is deze 
impact waarschijnlijk niet significant.  De gevolgen zijn waarschijnlijk alleen merkbaar 
bij de receptoren in de directe omgeving van de locatie. 

 Alleen hogere geluidsniveaus gegenereerd door de compressoren van de 
boorinstallatie en graafmachines tijdens tijdelijke bouwfase. De impact is waarschijnlijk 
matig vanwege de nabijheid van de receptoren in de kantoren naast de boorlocatie. 
De afwezigheid van schermen heeft een impact tot gevolg op verhoogde receptoren in 
woonhuizen en kantoren rond de locatie. 

 Verkeer en transport nemen toe als gevolg van het transport van machines en 
materialen naar de locatie binnen ±10% van de nulpuntmeting voor verkeer. Verkeer 
naar verwachting bijna nihil in de operationele fase (hoofdzakelijk voor 
onderhoudsdoeleinden). Het wegennet is niet beïnvloed door de aanleg.   

 De impact voor de visuele receptoren tijdens de bouwwerkzaamheden is waarschijnlijk 
hoog vanwege het directe zicht op de locatie. Gezien de hoogte van de mast van de 
JOY4-installatie en de korte aard van het voorgestelde werk, wordt de omvang van die 
impact echter als laag/verwaarloosbaar beschouwd. De operationele fase wordt 
beschouwd weinig of geen impact te hebben, aangezien de geïmplementeerde 
systemen zich gewoonlijk ondergronds en in een machineruimte (de warmtepomp) 
bevinden. 

7.2.1. Brochures inzake regelgeving 

Op de volgende pagina worden de voorpagina's van de brochures inzake regelgeving getoond 

die zijn opgesteld binnen het Cheap-GSHPs-project. De volledige documenten zijn 

beschikbaar op www.cheap-gshp.eu. 

 

http://www.cheap-gshp.eu/
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8.1. INLEIDING 

In dit deel van de  trainingshandleiding wordt uitgelegd hoe twee belangrijke activiteiten voor 

de exploitatie en marktintroductie van de bodemwarmtepompsystemen worden uitgevoerd: 

  SWOT-analyse 

  Bedrijfsmodellering 

Eerst wordt voor beide activiteiten de algemene te volgen methodologie geanalyseerd, en 

later wordt deze methodologie aangepast aan de bodemwarmtepomptechnologie aan de 

hand van praktijkactiviteiten en voorbeelden. 

8.2. SWOT-ANALYSE 

De SWOT-analyse [1] [3] is een veel gebruikt proces bij strategische planning. Het biedt een 

kader om een grote verscheidenheid aan technische, niet-technische, financiële parameters 

en marktparameters te categoriseren op een manier die de besluitvorming van deskundigen 

vergemakkelijkt. 

De SWOT-analyse is een gegevensbeoordeling georganiseerd in het SWOT-model, in een 

logische volgorde die helpt bij het verkrijgen van inzicht, bij de presentatie, de bespreking en 

de besluitvorming. De vier dimensies worden gebruikt om twee lijsten met voor- en nadelen 

te definiëren.  

Een beoordeling van de interne en externe omgeving maakt een belangrijk deel uit van het 

strategische planningsproces. Omgevingsfactoren (extern) voor het onderzochte systeem 

worden geclassificeerd als Opportunities (O, oftewel kansen) of Threats (T, oftewel 

dreigingen), terwijl de factoren die het systeem en de waardeketenkwaliteiten ervan 

betreffen (intern) worden geclassificeerd als Strengths (S, oftewel sterke punten) of 

Weaknesses (W, oftewel zwakke punten). 

De onderdelen van de SWOT-analyse bieden een goede basis voor het doornemen en 

beoordelen van een bedrijfsvoorstel m.b.t. een innovatief idee (technologie, apparatuur of 

project). 

 

Figuur 8.2-1 Schema van een SWOT-analyse 

ANALYSE VAN DE 
SITUATIE

ANALYSE VAN 
INTERNE 
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ELEMENTEN

Sterke 
punten

Zwakke 
punten

Kansen Bedreigingen
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8.2.1. Methodologie 

Op basis van de hiervoor genoemde principes wordt in de volgende paragrafen een 

uitgebreide SWOT-analyse uitgevoerd voor de innovatieve geothermische technologieën. 

Deze analyse is gericht op het herkennen van de voordelen en nadelen van elke technologie, 

die respectievelijk worden gecategoriseerd als sterke punten die kunnen worden verbeterd 

of als zwakke punten die moeten worden overwonnen.  

Verder worden externe factoren die betrekking hebben op de huidige marktsituatie en de 

vooruitzichten op toekomstige ontwikkelingen onderzocht om de te benutten kansen en de 

te vermijden dreigingen vast te stellen. 

De beoordeling van zowel sterke als zwakke punten wordt uitgevoerd op technische en 

kostengerelateerde basis, terwijl de identificatie van externe factoren, d.w.z. kansen en 

dreigingen, wordt uitgevoerd door afweging van niet-technische, regelgeving- en 

marktgerelateerde zaken, evenals financiële stimuleringsmaatregelen en wetgeving. 

DEEL I:   EXTERNE ANALYSE 

Kansen (opportunities) 
Marktsegment 

Milieu 
Kwetsbaar voor concurrentie 

Dreigingen (threats) 
Marktsegment 

Milieu 
Kwetsbaar voor concurrentie 

DEEL II:   INTERNE ANALYSE 

Sterke punten (strengths) 
Technische problemen 

Kostengerelateerde parameters 
Tijdgerelateerde parameters 

Zwakke punten (weaknesses) 
Technische problemen 

Kostengerelateerde parameters 
Tijdgerelateerde parameters 

Figuur 8.2-2 Interne en externe SWOT-analyse 

8.2.1.1. Deel 1: Interne analyse 

De interne analyse van uw organisatie zou moeten differentiëren tussen cultuur, ervaring, 

middelen en de unieke eigenschappen van de lokale markt. De mate waarin uw organisatie 

zich zou kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden is ook een belangrijke factor 

die moet worden overwogen. 

Sterke punten: 

Een ‘sterk punt’ is iets dat positieve gevolgen heeft. Het voegt waarde toe, of biedt uw 

organisatie een concurrentievoordeel. 

Het type vragen [3] dat u kunt stellen om te constateren wat uw sterke punten zijn, zijn: 

  Wat doen we goed? 

  Welke middelen hebben we tot onze beschikking? 

  Wat zien anderen als onze sterke punten? 

  Op welke vlakken worden we als deskundigen gezien? 

  Welke voordelen hebben we ten opzichte van onze concurrentie? 
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Zwakke punten (weaknesses): 

Zwakke punten zijn de eigenschappen van uw product of dienst die nadelig zijn voor de groei. 

Dit zijn de zaken die afbreuk doen aan de waarde van uw aanbod of die u in een nadelige 

positie plaatsen ten opzichte van uw concurrenten. 

Het type vragen [3] dat u kunt stellen en bespreken om uw zwakke punten vast te stellen is: 

  Wat kan er worden verbeterd of veranderd? 

  Wat doen we slecht? 

  Hoe doen we het in vergelijking met anderen? 

  Hoe presteren we in vergelijking met onze concurrenten? 

  Wat hebben onze klanten ons verteld? 

  Hoe hebben we gereageerd op deze feedback? 

  Wat zouden we moeten vermijden? 

  Hoe beoordelen derden onze prestaties of service? 

  Hebben we onszelf beperkingen opgelegd? 

8.2.1.2. Deel 2: Externe analyse 

Terwijl u deze externe analyse van het SWOT-proces doorwerkt, dient u zich ervan bewust te 

zijn dat wat in de ene markt of voor een bepaald product gezien wordt als een kans, in een 

andere markt of voor een ander product kan worden gezien als een dreiging. 

Kansen (opportunities) 

Kansen kunnen zich om uiteenlopende redenen voordoen en kunnen het gevolg zijn van 

veranderingen in de markt, veranderingen in overheidsbeleid of voorschriften, veranderingen 

in de levensstijl van klanten, technologische vooruitgang, nieuwe productiemethoden, etc. 

Dreigingen (threats) 

Het draait om het beoordelen van de externe risico's waarmee uw organisatie te maken krijgt. 

Dit worden dreigingen genoemd, en deze bestaan uit externe factoren die buiten uw macht 

liggen. 

Casestudie: Cheap-GSHPs-technologieën 

De belangrijkste conclusie is dat zodra de belangrijkste zwakke punten van de geothermische 

technologie (hoge initiële investering) worden overwonnen door gebruikmaking van de 

Cheap-GSHPs-technologieën, de ontwikkeling van technische en milieukundige normen en 

criteria nodig is om de toepassing ervan door ontwerpers en aannemers te vergemakkelijken. 

Aan de andere kant is het ook belangrijk dat er pilot- of demonstratielocaties zijn om de 

belangrijkste sterke punten van deze technologie wat betreft de commerciële toepasbaarheid 

en betrouwbaarheid ervan ten opzichte van luchtwarmtepomptechnologie aan te tonen. 

Deze sterke punten zijn dat ondiepe geothermische energie onafhankelijk is van 

klimaatomstandigheden, waardoor een stabiele prestatie door het jaar heen gegarandeerd 

is. 
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A1 Voorbeeld/activiteit: 

Activiteit 1: Voer een SWOT-analyse uit voor geothermische energie in uw land, en definieer 

daarbij de sterke en zwakke punten, kansen en dreigingen, zoals hierboven beschreven, die 

van toepassing zijn op die technologie en de markt in uw land. 

Mogelijke antwoorden: 

Sterke punten: 

S1 Hernieuwbare energiebron 

S2 Constante bron van energie, onafhankelijk van klimaatomstandigheden  

S3 Kan bijna overal worden geïnstalleerd  

S4 Energiezuinig systeem met lage emissies  

S5 Levert het hele jaar door stabiele prestaties  

S6 Voorziet in alle verwarmings-/koelingsbehoeften van het gebouw 

S7 Zeer lage visuele impact  

S8 Laag geluidsniveau 

S9 Lange economische levensduur 

S10 Zeer winstgevend op lange termijn  

S11 Lage onderhoudskosten 

Zwakke punten (weaknesses): 

W1 Hoge investeringskosten  

W 2 Middellange-lange terugbetalingsperiode  

W3 Weinig bekende hernieuwbare energie  

W4 Onvoldoende zichtbaarheid van de installatie voor het publiek 

W5 Wordt door de meeste monteurs beschouwd als een complexe installatie 

W6 Grote verscheidenheid aan deskundigen nodig voor de implementatie  

W7 Gebrek aan ontwerpnormen 

W8 Goed ontwerp essentieel om efficiënte werking op lange termijn te waarborgen  

W9 De operationele verantwoordelijkheid voor de installatie is niet gedefinieerd  

W10 Moeilijk te integreren bij het renoveren van gebouwen 

W11 Milieuoverwegingen voor projecten 

Kansen (opportunities) 
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O1 Groot onbenut potentieel 

O2 Draagt bij aan zowel targets op het gebied van hernieuwbare energie als energiezuinigheid 

O3 Lokale beschikbaarheid van extra middelen voor de lokale economie 

O4 Gunstig beleid voor energiebesparing in gebouwen 

O5 Ontwikkeling van technologieën die investeringen zullen verlagen 

O6 Groeiend bewustzijn onder vaklieden om de kwaliteit te waarborgen 

O7 Nieuwe ontwikkeling van normen, voorschriften en wetgeving 

O8 Financieringsmechanismen aangeboden door de  publieke sector 

O9 Publiek-private partnerschappen voor het implementeren van installaties 

Dreigingen (threats) 

T1 Onduidelijk wetgevings- en regelgevingskader 

T2 Gebrek aan kwaliteitscontrole van de installaties 

T3 Subsidieverlagingen 

T4 Mensen niet gewend aan het gebruik van openbare financieringsmechanismen 

T5 Gebrek aan training voor vaklieden 

T6 Teruglopende markt voor nieuwe woningen  

T7 Verscheidenheid aan energiezuinige alternatieven voor verwarmings-, ventilatie- en 

klimaatregelingssystemen 

T8 Weinig gespecialiseerde bedrijven in de sector 

T9 Subsidies voor andere alternatieve technologieën  

Verdiepingsactiviteit: bedenk eens hoe de SWOT-analyse beïnvloed zou kunnen worden door 

nieuwe boortechnieken die de boortijd verminderen of door efficiëntere GSHE? 

8.2.1.3. Overdraagbaarheidsbeoordeling 

De overdraagbaarheidsbeoordeling bestaat uit de volgende stappen: 

1) Het geven van een score aan elk onderdeel van de SWOT-analyse  

In de eerste stap is een specifieke lijst met beoordelingsonderdelen vastgesteld en 

gerangschikt onder sterke punten (S), zwakke punten (W), kansen (O) of dreigingen (T) voor 

elke technologiegroep. De sterke punten (S), de zwakke punten (W), de kansen (O) en de 

dreigingen (T) zijn geëvalueerd door technologie-experts en op basis van hun belangrijkheid 

is een score toegekend volgens het volgende patroon. 
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Tabel 8.2-1 Scorecriteria voor SWOT-analyses 

Score criteria 

3 Zeer belangrijk 

2 Belangrijk 

1 Weinig belangrijk 

 

2) Opdracht wegingsfactoren  

In de volgende stap zijn wegingsfactoren toegekend aan elke interne SW-parameter (sterk en 

zwak punt) gecorreleerd met elke externe OT-parameter (kans en dreiging) op basis van een 

gedefinieerde wegingsschaal. De interne SW-parameters zijn de afhankelijke variabelen, 

terwijl de externe OT-parameters de onafhankelijke zijn. 

De wegingswaarde is van tevoren gedefinieerd door deskundigen om de mate van 

overdraagbaarheid en de impact van elke parameter in te kunnen schatten. Elke 

wegingswaarde correspondeert met een ander overdraagbaarheidsniveau van interne 

parameters dat beïnvloed wordt door de externe omgevingsfactoren volgens het patroon dat 

is beschreven in Tabel 8.2-2 hieronder. Rekening houdend met de voordelen die ze zullen 

opleveren, is de volgende structuur van wegingsfactoren geselecteerd: 

Tabel 8.2-2 Wegingsfactoren voor de SWOT-analyse 

Wegingsfactoren 

  Gewicht   

Zeer hoge 
overdraag-
baarheid 

Goede 
overdraag-
baarheid: 

bovengem. 

Gemid. 
overdraag-
baarheid 

Slechte 
over-

draag-
baarheid: 
veroor-
zaakt 

enkele 
proble-

men 

Zeer 
slechte 
over-

draag-
baarheid: 

vereist 
veel 

aandacht 

- Als de sterke punten worden 
gebruikt om kansen aan te grijpen 

2 1 0 -1 -2 

- Als dreigingen een halt wordt 
toegeroepen met behulp van sterke 

punten 

- Als zwakke punten worden 
overwonnen door kansen aan te 

grijpen 

- Als zwakke punten worden 
overwonnen om dreigingen te 

vermijden 

 

Om de overdraagbaarheidsbeoordeling uit te voeren worden de wegingsfactoren van elke 

interne parameter (sterke en zwakke punten) vermenigvuldigd met de score ervan om een 

rangschikkingswaarde toe te kennen aan elke parameter. 

RW = WF x score 
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De genormaliseerde rangschikkingswaarden liggen tussen -6 en +6, corresponderend met 

respectievelijk een zeer belangrijke factor (score = 3) / een zeer slechte overdraagbaarheid 

(wegingsfactor = -2) en een zeer belangrijke factor (score = 3) / een zeer hoge 

overdraagbaarheid (wegingsfactor = 2). De tussenliggende waarden corresponderen met de 

verschillende combinaties van score en wegingsfactoren. 

Tot slot worden de kansen en dreigingen opgeteld in verhouding tot elk afzonderlijke sterke 

en zwakke punt om te komen tot een prioriteitsvolgorde van de parameters. Hierdoor kunnen 

de belangrijkere maatregelen worden gespecificeerd waarmee rekening moet worden 

gehouden in de verschillende strategieën. 

Er zijn 4 verschillende strategieën: 

- Agressieve strategie - S/O (maxi – maxi): strategieën die worden gegenereerd door na te 

denken over het gebruik van sterke punten van de verschillende technologieën om te 

profiteren van de kansen ervan. 

- Conservatieve strategie – S/T (maxi-mini): strategieën die worden gegenereerd als resultaat 

van nadenken over de sterke punten van technologieën als een manier om dreigingen te 

voorkomen. 

- Concurrerende strategie – W/O (mini-maxi): strategieën die worden ontwikkeld om te 

profiteren van kansen door zwakke punten te overwinnen. 

- Defensieve strategie - W/T (mini-mini): strategieën die worden beschouwd als defensieve 

strategieën zijn ontwikkeld om zwakheden tot een minimum te beperken en dreigingen te 

voorkomen. 

De totaalsom van alle sterke en zwakke punten maakt het mogelijk de te implementeren 

strategieën te classificeren. Na de uiteindelijke rangschikking worden de kansen en dreigingen 

afgestemd op de sterke en zwakke punten zoals in het volgende schema (Figuur 8.2-3). Deze 

methode helpt tot een dieper gaande analyse te komen van opties die het meest 

veelbelovend zijn. 
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Figuur 8.2-3 Type strategieën in een SWOT-analyse 

Casestudie: Cheap-GSHPs-technologieën 

Acties die corresponderen met parameters die zijn vermeld als Dreigingen met een hogere 

interactie tegen Zwakke punten moeten zorgvuldiger worden overwogen, teneinde de dreigingen 

weg te nemen en tegelijkertijd de Kansen met een hogere interactie tegen de Zwakke punten te 

benutten. Op dezelfde manier zouden de acties die corresponderen met parameters die vermeld 

zijn als Sterke punten met een hogere  interactie tegen Dreigingen dit voordeel moeten gebruiken 

om de potentiële dreigingen weg te nemen en om de Kansen te benutten waarmee ze een hogere 

coherentie hebben om meer winst te genereren. 

Het belangrijkste Sterke punt van de boortechnologie is de betrouwbare en veilige exploitatie 

van het systeem voor de cliënten. Deze kenmerkende parameter van een betrouwbare en 

veilige exploitatie moet worden benut om de marktprijsgevoeligheid weg te nemen die wordt 

veroorzaakt door de hoge installatiekosten en exploitatie- en beheerkosten van volwassener 

technologieën. Tegelijkertijd moet de betrouwbare en veilige exploitatie van de 

boortechnologie worden benadrukt gebruik te maken van een goede timing van continue 

bewustmakingsactiviteiten onder belanghebbenden van de nieuwe technologieën.  

Concluderend zijn op basis van de SWOT-analyse en de overdraagbaarheidsbeoordeling dit 

de vier prioritaire acties die genomen moeten worden:  

Actie 1: Financiële stimuleringsmaatregelen en subsidies (subsidies, leningen, 

exploitatiesteun en fiscale instrumenten). 

WO – Min-max 
Strategie

Strategieën die zwakke 
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Strategieën die zwakke 
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SO – Max-max 
Strategie
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Actie 2: Communicatiecampagne (communicatieplan, nieuwsbrief, pers, 

informatiedagen, technische bijeenkomsten, deelname aan congressen, demonstratie-

activiteiten, webpagina met informatie over de Cheap-GSHPs technologieën). 

Actie 3: Nationaal certificeringsprogramma en in het leven roepen van een QAPI-

systeem (certificeringsprogramma voor installatie en materialen, QAPI-systeem). 

Actie 4: Hervorming van het regelgevend kader en de markt. 

A2 Aanvullende activiteit (voorstel) 

Activiteit 2: Geef een score aan elk onderdeel van de SWOT-analyse die is gemaakt in Activiteit 

A1. Ken een gewicht toe aan de factoren en denk na over het volgende: 

  Wat zijn de interacties met hogere waarden?  

  Welk type strategieën dat we hierboven zien zou meer in lijn zijn met de resultaten? 

  Stel acties voor op basis van deze strategie. 

8.2.2. Speciale aanbevelingen voor historische gebouwen  

Speciale aanbevelingen om de nieuwe technologieën die zijn ontwikkeld in het Cheap-GSHPs-

project te introduceren op de markt voor historische gebouwen zijn noodzakelijk. Deze 

aanbevelingen leggen de fundamenten voor het overwinnen van de belangrijkste 

belemmeringen die gelden voor de cultureel erfgoedsector. Vooral op dit gebied is het 

culturele behoud van de gebouwen en van de tuinen en (binnen)plaatsen bij die gebouwen, 

een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Naast het architectonische aspect, vormt 

het behoud van het archeologische erfgoed een belangrijk aspect voor de introductie van 

geothermische technologieën op de markt.  

Wanneer deze aspecten op het gebied van ondiepe geothermische systemen voor historische 

gebouwen worden overwogen zonder dat er specifieke regelgeving voor is, vormt dit een 

extra probleem voor de “historische geothermische markt”. 

De resultaten van de overdraagbaarheidsbeoordeling van de SWOT-analyse onderstrepen het 

belang van het organiseren van trainingsprogramma's voor gespecialiseerde uitvoerders van 

de boorwerkzaamheden en de innovaties op het gebied van CO2-bodemwarmtepompen die 

zijn ontwikkeld door het project. De reden hiervan is dat in de cultureel erfgoedsector meer 

aandacht moet worden gegeven aan het historische behoud van de gebouwen (vanuit 

architectonisch opzicht) en tuinen en/of (binnen)plaatsen bij gebouwen (vanuit archeologisch 

opzicht). In de ruimte rond het historische gebouw kan archeologisch erfgoed aanwezig zijn. 

Dit moet in stand worden gehouden en er moet rekening mee worden gehouden tijdens de 

boorwerkzaamheden. Bovendien kunnen er door de aanwezigheid van 

tuinen/(binnen)plaatsen beperkingen zijn met betrekking tot de toegankelijkheid, waardoor 

er ook sprake kan zijn van operationele problemen. De CO2-bodemwarmtepomp is een 

belangrijke technologie die moet worden toegepast in de context van de renovatie van 

historische gebouwen waarin de terminal units bij hoge temperaturen werken.  Om deze 

technologie te gebruiken zijn gespecialiseerde uitvoerders nodig, en moet rekening worden 

gehouden met het architectonische belang van de gebouwen. 
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De oprichting van een nationaal certificeringsprogramma speelt een belangrijke rol bij de 

introductie van Cheap-GSHPs-technologieën in de markt voor historische gebouwen. Een 

kwaliteitssysteem en geaccrediteerde procedures voor zowel de boorwerkzaamheden als 

voor de installatie van de innovatieve technologieën zouden de belangrijkste ideologische 

belemmeringen voor renovaties in de culturele erfgoedsector kunnen helpen overwinnen.  

Het gebrek aan duidelijke voorschriften en de belangrijke rol van de bevoegde instanties wat 

betreft de toepasbaarheid van de technologieën in historische gebouwen, vormt een 

belemmering voor de ontwikkeling. Om deze reden zou een duidelijke actie kunnen zijn het 

verduidelijken/vereenvoudigen van de vergunningsprocedures met betrekking tot 

renovatiewerkzaamheden voor historische gebouwen. 

Tot slot spelen verschillende financiële prikkels en verschillende verspreidingsactiviteiten een 

zeer belangrijke rol bij de introductie van de Cheap-GSHPs-technologieën op de markt voor 

historische gebouwen. Zowel technische als niet-technische verspreidingsactiviteiten moeten 

worden georganiseerd en gericht op lokale en internationale overheden die zich bezighouden 

met de cultureel erfgoedsector. 

8.3. HET IMPLEMENTEREN VAN EEN BEDRIJFSMODEL 

De implementatie van een bedrijfsplan is noodzakelijk om een nieuwe ontwikkeling op de 

markt te introduceren. In dit geval is een bedrijfsmodelconcept nodig dat de beschrijving en 

discussie vergemakkelijkt en dat iedereen begrijpt. Het is belangrijk dat iedereen hetzelfde 

uitgangspunt heeft en over hetzelfde praat. De uitdaging is dat het concept eenvoudig, 

relevant en intuïtief begrijpbaar moet zijn, terwijl de complexiteit van hoe bedrijven 

functioneren niet te simplistisch moet worden benaderd.  

Het bedrijfsmodel Canvas dat is ontwikkeld door Osterwalder en Pigneour [2] moet worden 

gebruikt. 

Met deze methode kan een bedrijfsmodel het beste worden beschreven aan de hand van 

negen basisbouwstenen die de logica aantonen van hoe een bedrijf probeert geld te 

verdienen. De negen bouwstenen betreffen de vier belangrijkste factoren die van invloed zijn 

op een bedrijf: klanten, aanbod, infrastructuur en financiële haalbaarheid, te weten: 

1) Klantensegmenten: Een organisatie bedient een of meerdere klantensegmenten. 

2) Waardeproposities: Het streeft ernaar de problemen van klanten op te lossen en 

de klantenbehoeften te vervullen door middel van waardeproposities. 

3) Klantenrelaties: Er worden klantenrelaties aangegaan en onderhouden in elk 

klantensegment. 

4) Kanaalwaarde: klanten ontvangen proposities via communicatie-, distributie- en 

verkoopkanalen. 

5) Belangrijke activiteiten: om onze waardeproposities te doen en distributiekanalen 

en klantenrelaties te onderhouden is het nodig een aantal belangrijke activiteiten 

uit te voeren. 
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6) Belangrijke middelen: Belangrijke middelen zijn de hulpmiddelen die nodig zijn om 

de eerder beschreven elementen aan te bieden en te leveren. 

7) Belangrijke partnerschappen: Bepaalde activiteiten worden uitbesteed en 

bepaalde middelen worden buiten het bedrijf verworven. 

8)  Kostenstructuur: De elementen van het bedrijfsmodel resulteren in de 

kostenstructuur. 

9) Inkomstenstromen: Inkomstenstromen zijn het resultaat van waardeproposities 

die met succes zijn aangeboden aan klanten. 

Hoe deze bouwstenen moeten worden geanalyseerd staat beschreven in de 

trainingshandleiding. 

Allereerst moet de bouwsteen klantensegmenten worden geanalyseerd, die de verschillende 

groepen mensen of organisaties definiëren die het bedrijf probeert te bereiken en te 

bedienen. Door na te denken over deze vragen, helpt u de klanten te definiëren: 

Voor wie scheppen wij waarde? 

Wie zijn onze belangrijkste klanten? 

Er rekening mee houdend dat klantengroepen afzonderlijke segmenten vertegenwoordigen 

als:  

  hun behoeften een onderscheidend aanbod vereisen en rechtvaardigen 

  ze worden bereikt via verschillende distributiekanalen  

  ze verschillende soorten relaties vereisen  

  ze een substantieel andere winst opleveren  

  ze bereid zijn te betalen voor andere aspecten dan anderen 

De tweede bouwsteen is de waardepropositie.  Dit is de reden waarom klanten het ene bedrijf 

boven het andere verkiezen. Elke waardepropositie bestaat uit een geselecteerde bundel 

producten en/of diensten die gericht is op de vereisten van een specifiek klantensegment. 

Door na te denken over deze vragen, helpt u deze bouwsteen te definiëren: 

Welke waarde leveren wij aan de klant? 

Welk van de problemen van onze klant helpen wij op te lossen? 

Welke producten- en dienstenbundels bieden wij elk klantensegment aan? 

In welke klantenbehoeften voorzien wij? 

In de derde stap wordt nagedacht over de Klantenrelatie om de soorten relaties te beschrijven 

die een bedrijf opbouwt met specifieke klantensegmenten, terwijl rekening wordt gehouden 

met het volgende: 

Wat voor type relatie wenst elk van onze klanten? 

Welke segmenten verwachten dat wij een relatie met hen opbouwen en onderhouden? 
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Welke relaties hebben we opgebouwd? 

Hoe zijn deze geïntegreerd met de rest van ons bedrijfsmodel? 

Hoe kostbaar zijn deze? 

Zodra de klanten duidelijk zijn gedefinieerd, moet worden gedefinieerd hoe ze kunnen 

worden bereikt en hoe ons bedrijf met hen zal communiceren. Dit is de bouwsteen Kanalen. 

Communicatie-, distributie- en verkoopkanalen vormen de interface van een bedrijf met 

klanten. Nadenken over de onderstaande vragen helpt ze te definiëren: 

Via welke kanalen willen onze klantensegmenten worden bereikt?  

Hoe bereiken we ze nu? Hoe zijn onze kanalen geïntegreerd? 

Welke werken het beste? 

Welke zijn het meest rendabel? 

Hoe integreren we ze met klantenroutines? 

Onthoud dat kanalen diverse functies hebben, waaronder:  

  De bekendheid van de producten en diensten van een bedrijf onder klanten 
vergroten 

  Klanten helpen de waardepropositie van een bedrijf te evalueren  

  Klanten in staat stellen specifieke producten en diensten te kopen  

  Klanten een waardepropositie leveren  

  Klantenondersteuning bieden na de verkoop 

De volgende bouwsteen, Belangrijke activiteiten, beschrijft de belangrijkste acties die een 

bedrijf moet nemen om succesvol te kunnen opereren, dus de volgende vragen zijn belangrijk 

om deze te definiëren: 

Wat zijn de belangrijkste activiteiten die onze waardeproposities vereisen? 

Wat zijn de distributiekanalen? 

Wat zijn de klantenrelaties? 

Elk bedrijfsmodel heeft belangrijke middelen nodig, die worden beschreven in de volgende 

bouwsteen. Deze middelen stellen een bedrijf in staat een waardepropositie te creëren en 

aan te bieden, markten te bereiken, relaties te onderhouden met klantensegmenten en 

omzet te genereren. Er moet worden nagedacht over dezelfde vragen als de vragen die van 

toepassing zijn op de voorgaande bouwstenen voor de middelen die het bedrijf nodig heeft.  

Deze omvatten: 

Welke belangrijke middelen hebben onze waardeproposities nodig? 

Wat zijn onze distributiekanalen?  

Wat zijn de klantenrelaties? 
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De bouwsteen belangrijke partners is zeer belangrijk voor het bedrijf, en beschrijft het 

netwerk van leveranciers en partners dat ervoor zorgt dat het bedrijfsmodel werkt. Om deze 

te analyseren moet onderscheid worden gemaakt tussen vier verschillende soorten 

partnerschappen:  

  Strategische samenwerkingen tussen niet-concurrenten  

  Strategische partnerschappen tussen concurrenten  

  Samenwerkingsverbanden om nieuwe bedrijven te ontwikkelen  

  Koper-leveranciersrelaties om betrouwbare leveringen te waarborgen 

En het is ook belangrijk om over de volgende vragen na te denken: 

Wie zijn onze belangrijke partners?  

Wie zijn onze belangrijke leveranciers?  

Welke belangrijke middelen verwerven wij van partners?  

Welke belangrijke activiteiten voeren partners uit? 

Tot slot wordt het economische gedeelte van het bedrijf bestudeerd. Allereerst is het 

belangrijk om de kostenstructuur te verduidelijken, die alle kosten beschrijft die gemaakt 

worden om het bedrijfsmodel te laten functioneren. Dergelijke kosten kunnen relatief 

gemakkelijk worden berekend na het definiëren van belangrijke middelen, belangrijke 

activiteiten en belangrijke partnerschappen en het beantwoorden van de volgende vragen: 

Wat zijn de belangrijkste kosten die inherent zijn aan ons bedrijfsmodel? 

Welke belangrijke middelen zijn het duurst? 

Welke belangrijke activiteiten zijn het duurst? 

Aan de kern van het bedrijf liggen de inkomstenstromen. Deze bouwsteen vertegenwoordigt 

het geld dat een bedrijf genereert in elk klantensegment (kosten moeten worden afgetrokken 

van de omzet om de winst te berekenen) en een bedrijfsmodel kan twee soorten 

inkomstenstromen hebben:  

  Transactie-inkomsten die het resultaat zijn van eenmalige betalingen van klanten  

  Terugkerende inkomsten die het resultaat zijn van lopende betalingen om een 
waardepropositie te leveren aan klanten of om klanten ondersteuning te bieden na de 
aankoop 

 

Het beantwoorden van de volgende vragen kan helpen bij het definiëren van deze laatste 

bouwsteen: 

Welke waarde zijn onze klanten echt bereid te betalen? 

Voor welk product/welke diensten betalen ze momenteel? 

Hoe betalen ze momenteel? 



Cheap-GSHPs trainingshandleiding 
 

 

269 Bewerkt in 2019 

 

Hoeveel zouden ze bij voorkeur betalen? 

Hoeveel draagt elke inkomstenstroom bij aan de totale inkomsten? 

A3. Activiteit 

Casestudie: Cheap- GSHPs-technologieën 

Activiteit 3: Stel een bedrijfsmodel op op basis van de Canvas-methodologie voor een 

bodemwarmtepompsysteem aan de hand van het volgende sjabloon (een voorbeeld wordt 

hieronder getoond). 

Ben je het eens met alles wat wordt voorgesteld? 

 Zou je iets toevoegen of wijzigen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANVAS BEDRIJFSMODELSJABLOON (Osterwalder & Pigneur) 

Belangrijke 
partners 

SCHRIJF HIER 

Belangrijke 
activiteiten 
SCHRIJF HIER 

Waardepropositie 
SCHRIJF HIER 

Klantenrelaties 
SCHRIJF HIER 

Klantensegmenten 
SCHRIJF HIER 

Belangrijke 
middelen 
SCHRIJF HIER 

Kanalen 
SCHRIJF HIER 

Kostenstructuur 
SCHRIJF HIER 

Inkomstenstromen 
SCHRIJF HIER 
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CANVAS BEDRIJFSMODELSJABLOON (Osterwalder & Pigneur) (1/3) 

Klantenrelaties 

 Technische solvabiliteit 

 Prestigieus imago 

 Toegankelijkheid en gepersonaliseerde 
behandeling 

 Betrouwbaarheid 

 Optimale kwaliteit-prijsverhouding 

 Cursussen en webinars 

 Presentaties op beurzen, congressen, 
conferenties en andere evenementen 

Klantensegmenten 
Europese markt in het algemeen: 
 
1. Particulieren (eengezinswoningen) 
2. Publieke promotors 
3. Particuliere promotors 
4. Technische en bouwkundige studies 
5. Bouwbedrijven (aannemers) 
6. Installatiebedrijven (loodgieters) 

Kanalen 
Segment 1: 

 Aanwezigheid in netwerk 

 Voorschrijvers: Eigen netwerk van 
voorschrijvers, beroepsorganisaties, 
technische tijdschriften, 
gespecialiseerde training 

 Mond-tot-mondreclame 
Segment 2: 

 Gemeenteraden 

 Gemeente-overstijgende instanties 

 Workshops, cursussen, netwerk 
Segment 3: 

 Ondernemersorganisaties 

 Kamers van Koophandel 

 Beurzen 

 RDI-centra 
Segment 4: 

 Voorschrijvers: Eigen netwerk van 
voorschrijvers, beroepsorganisaties, 
technische tijdschriften, 
gespecialiseerde training 

Segment 5: 

 Voorschrijvers: Eigen netwerk van 
voorschrijvers, beroepsorganisaties, 
technische tijdschriften, 
gespecialiseerde training 

 Promotors 
Segment 6: 

 Zakenpartners + netwerk 

 Productbeurzen 

 

 

 

 

 



Cheap-GSHPs trainingshandleiding 
 

 

271 Bewerkt in 2019 

 

CANVAS BEDRIJFSMODELSJABLOON (Osterwalder & Pigneur) (2/3) 

Belangrijke partners 
Voorschrijvers: 

 Consultants 

 Technische en 
bouwkundige studies 

 Burgemeesters een 
gemeenteraadsleden 

 Ondernemersorganisa
ties 

 Kamers van 
Koophandel 

 Technologiecentra 

 Congressen 
Technologisch 

 RDI-centra 

 CHEAP-
projectpartners 

Financiële partners 

Belangrijke activiteiten 

 Promotie en 
verkoop 

 Aanwezigheid op 
fora en in media 

 Training en 
technische 
bijscholing 

 Haalbaarheidsstud
ies 

 Ontwerp 

 Projectbeheer 

 Advisering voor 
het verkrijgen van 
subsidies 

 Uitvoering van 
werkzaamheden 
en installatie 

 Inbedrijfstelling en 
onderhoud 

 After-sales 
services 

Waardepropositie 
Geothermische oplossingen: 

 Ontwerp/haalbaarheidsstu
dies 

 Technische projecten 

 Engineering 

 Werkuitvoering 

 Installatie 

 Onderhoud 

 Verkoop van producten en 
gereedschappen om de 
geothermische installatie 
uit te voeren 

Particulieren (segment 1) 

 Ontwerp en implementatie 

 Enkel contactpersoon 

 Onderhoud 

 After-sales services 
Openbare promotors (segment 2) 

 Haalbaarheidsstudies 

 Minimale kosten, maximale 
subsidie 

 Imago, hernieuwbare 
energie, milieu 

 Juridische aspecten 
Particuliere promotors (segment 
3) 

 Vergelijkbaar met segment 
2 

 ROI (<4-5 jaar) 
Technische en bouwkundige 
studies (segment 4) 

 Technische oplossingen 

 Technische en 
technologische 
ondersteuning 

 Differentiatie 
Bouwbedrijven (segment 5) 

 Technische en 
technologische 
ondersteuning 

 LEAN installateur 
Installatiebedrijven (segment 6) 

 Technische en 
technologische 
ondersteuning 

 Benodigdheden 

 Boordiensten 

Belangrijke middelen 

 Europees project 

 Testlocaties 
(resultaten) 

 DSS 

 Werknemers en 
samenwerkende 
freelancers 

 Imago van de 
partners 

 Netwerk van 
voorschrijvers 

 Aanwezigheid op 
fora en in media 

 Kennis, ervaring 
en 
professionaliteit 
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CANVAS BEDRIJFSMODELSJABLOON (Osterwalder & Pigneur) (3/3) 

Kostenstructuur 

 Personeel 

 Promotie en verkoop 

 Onderhoud van het DSS 

 Infrastructuren 

 Financieel 

 Training 

 Ingehuurde diensten 

 Mobiliteit 

 Materieel (aankoop, licentie, verhuur) 

Inkomstenstromen 

 Ontwerp 

 Haalbaarheidsstudies 

 Werkuitvoering 

 Installatie 

 Onderhoud 

 Producten en gereedschappen om de 
geothermische installatie uit te voeren 

 Training 

 

8.4. REFERENTIES 

[1]  A. Goumas, «Deliverable D8.3 Document containing recommendations of the supporting 

measurements,» Cheap-GSHPs project, 2017. 

[2]  A. P. Y. Osterwalder, Business Model Generation, Tim Clark. 

www.BusinessModelGeneration.com.  

[3]  SWOT Analysis: Strategy Skills, www.free-management-ebooks.com, 2013.  
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SLOTCONCLUSIES 

De resultaten van het Cheap-GSHPs-project betreffen twee hoofdonderdelen: 

 de ontwikkeling van boormethoden in combinatie met warmtewisselaarontwerpen en 
van hoge-temperatuur-warmtepompen als alternatief voor de huidige stand van de 
techniek; 

  de ontwikkeling van hulpmiddelen en bijbehorende databases die de exploitatie van 
ondiepe geothermische systemen door niet-deskundige gebruikers en experts mogelijk 
maken. 

De resultaten van de ontwikkelingen van de hulpmiddelen en bijbehorende databases 

worden eerst behandeld, gevolgd door de innovaties op het gebied van warmtewisselaars, 

boormethoden en warmtepompen. Vervolgens worden de regelgevings- en standaardisatie-

aspecten behandeld. 

Er zijn thematische geothermische kaarten, genaamd FAU-PAR-MAT-CON, op Europese 

schaal geproduceerd om een voorlopige kwalitatieve beoordeling van het potentieel van een 

locatie voor een ondiep geothermisch systeem mogelijk te maken. Een algemene beoordeling 

van de boorbaarheid completeert deze eerste karteringsexercitie. 

Geothermische kaarten op gemeenteschaal voor de verschillende demonstratielocaties 

worden ondersteund door een nieuwe database met thermische en fysische eigenschappen 

van rotsen en ongeconsolideerde materialen. Deze database is het resultaat van historische 

en nieuwe analyses van talloze monsters door twee verschillende laboratoria en instituten. 

Bovendien maakt een nieuw ontwikkelde methodologie nauwkeurigere metingen van de 

thermische eigenschappen van grind mogelijk dan voorheen mogelijk was. De voor de 

database verzamelde informatie wordt gebruikt om een specifieke methodologie te 

ontwikkelen die resulteert in €/kW-kaarten, waarbij de innovatieve boorgatwarmtewisselaars 

op gemeenteniveau worden vergeleken met de traditionele warmtewisselaars. 

Er zijn een simulatietool en bijbehorende database ontwikkeld om energievraagprofielen van 

gebouwen te genereren als functie van de klimaatzone waarin ze zich bevinden, het type 

gebouw en het isolatieniveau van het gebouw. 

Een tweede tool met bijbehorende database is ontwikkeld ter ondersteuning van de selectie 

van de juiste geothermische warmtepompen als functie van de vraag en 

bedrijfstemperaturen die benodigd zijn, waarbij de warmtepompen ook kunnen worden 

gecombineerd met andere hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie- en 

windenergiesystemen en fotovoltaïsche systemen. 

Al deze tools en databases ondersteunen een beslissingsondersteunend systeem (Decision 

Support System (DSS)) dat door het project is ontwikkeld om belanghebbenden in staat te 

stellen de haalbaarheid te beoordelen in termen van omvang en kosten, rekening houdend 

met door de gebruiker gedefinieerde prioriteiten. Het DSS kan zowel door deskundige als 

ondeskundige gebruikers worden gebruikt, waardoor de toetredingsdrempel voor 

eindgebruikers en andere belanghebbenden wordt verlaagd. De designtools die het DSS 

ondersteunen stellen de gebruiker in staat de indeling van het geothermische veld te 
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configureren, de juiste totale lengte van de warmtewisselaars te definiëren en mogelijkheden 

te onderzoeken om geothermische met andere hernieuwbare energiebronnen te 

combineren. De modelleringssoftware en de databases voor geologie, klimaat en 

energieprofielen van gebouwen gekoppeld met het DSS hebben de potentie om een eerste 

volledige haalbaarheidsbeoordeling in zijn soort voor ondiepe geothermische installaties 

mogelijk te maken, waarbij een warmtepomp kan worden geselecteerd in combinatie met 

andere hernieuwbare energie-oplossingen. Deze serie tools is gratis beschikbaar na voltooiing 

van het project, nadat deze in diverse virtuele casestudies is getest en gecontroleerd. 

Er zijn spiraalvormige bodemwarmtewisselaars in combinatie met een verbeterde 

droogboormethode met een kleinere diameter ontwikkeld om te kunnen boren naar grotere 

diepten dan het huidige bereik van 3 tot 5 meter. Het verkleinen van de diameter van de 

spiraalvormige warmtewisselaar van 500 mm naar 350 mm was mogelijk door gebruik te 

maken van nieuw gecoëxtrudeerd buismateriaal. De droge avegaarboormethode is optimaal 

benut door speciale boorgereedschappen en boorkoppen te ontwikkelen om vergrote 

boorgaten te boren voor de nieuwe spiraalvormige warmtewisselaars. Er zijn belangrijke 

inzichten opgedaan tijdens de pilot- en demonstratiecases om toekomstige toepassingen te 

verbeteren en de hoge installatiekosten te verlagen. Metingen van de thermische prestaties 

bevestigen de hogere thermische onttrekkingssnelheden. Het resultaat is, in gevallen waarin 

zeer ondiepe systemen met warmtewisselaars met een diepte van 14 tot 15 m nodig zijn 

(boven de grondwaterspiegel), dat deze innovatie een interessante oplossing wordt in 

vergelijking met systemen volgens de huidige stand van de techniek.  

 De tweede ontwikkeling in het project bestond uit roestvast stalen co-axiale 

warmtewisselaars met een grotere diameter dan warmtewisselaars volgens de huidige stand 

van de techniek. Er is een boormachine met een nieuwe boorkop ontwikkeld om deze nieuwe 

coaxiale bodemwarmtewisselaars sneller en dieper de bodem in te drijven. Deze methode is 

minder invasief dan huidige methoden en bereikt een hoge penetratiesnelheid in 

ongeconsolideerde bodem. Er zijn verschillende ontwerpverbeteringen van deze coaxiale 

bodemwarmtewisselaars gesimuleerd en er is een inwendig geïsoleerde kunststof buis 

ontwikkeld. De meest optimale bodemwarmtewisselaar is met de nieuwe boormachine in 

recordtijd geïnstalleerd op een pilottestlocatie. Op de demonstratielocaties is in basis de 

haalbaarheid van de methodologie in bodems met een zand- en kleibasis bewezen, wat de 

hogere installatiesnelheid bevestigt. Er zijn belangrijke winsten op het gebied van de 

uitwisseling van thermische energie gemeten in de orde van 20% en meer in vergelijking met 

de huidige stand van de techniek onder operationele overgangsomstandigheden. De 

combinatie van kortere installatietijden met beter presterende coaxiale warmtewisselaars in 

operationele overgangsomstandigheden (d.w.z. in-/uitschakelen van de warmtepomp) heeft 

het potentieel om de boorkosten te verlagen. De potentiële kostenverlaging ligt in de orde 

van 20 tot 30% in situaties waarin het boorgat moet worden ondersteund door verbuizing 

en/of waar de concurrentie gering is. In situaties waarin de bodem voldoende stabiel is om 

het gebruik van verbuizing te vermijden, en waar de markt zeer concurrerend en rijp is, kan 

deze methodologie opwegen tegen de concurrerende kosten, maar met een minder invasieve 

en compactere boorinstallatie. Er moeten echter wat resterende problemen worden 
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verholpen om exploitatie op grote schaal mogelijk te maken, vooral wat betreft het afdichten 

van de boorkop en buitenbuizen van de warmtewisselaar. Een patentaanvraag die 

aanvankelijk is ingediend in Italië beschermt deze innovatieve boormethode. 

Om de kostbare vervanging van terminals voor hoge temperaturen, zoals radiatoren in 

gerenoveerde en historische gebouwen, te voorkomen, is een hoge-temperatuur-

warmtepomp met milieuvriendelijke koudemiddelen (CO2) ontwikkeld die naar verwachting 

10% beter presteert dan de momenteel toegepaste systemen. Deze pomp regelt 

daadwerkelijk de temperatuur in een tentoonstellingsruimte in het Technisch Museum Nikola 

Tesla in Zagreb. Daarnaast werd onlangs een patentaanvraag ingediend in Italië. 

Er is een gedetailleerde analyse van wetgeving en regelgeving voor elke casestudielocatie 

uitgevoerd, evenals een vergelijkend onderzoek van de huidige regelgevende voorschriften 

voor bodemwarmtepompsystemen. Een ontwerp-millieueffectbeoordeling van de werkelijke 

casestudielocaties toonde de lage impact van de nieuwe technologieën aan. Tijdens een 

levenscyclusanalyse van elke locatie werden de projecttechnologieën vergeleken met andere 

bodemwarmtepomptechnologieën. Het ontwerp van de coaxiale warmtewisselaar werd 

geïntroduceerd in de Europese Norm die wordt opgesteld door het CEN TC 451 WG 2. Er moet 

nog verder worden gewerkt aan de betrouwbaarheid van de afdichting van de buitenbuizen 

en de corrrosiebestendigheid van de roestvast stalen materialen in verschillende bodems. 
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