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Wie/wat is bodemenergieNl 



Wat is bodemenergie? 

Geothermie systemen Gesloten systemen  Open systemen 

Lussen 

Tot ca. 150 m-mv 

Vergunning Waterwet 

Vanaf 1 woning 

25.000 lussen 

 

Gesloten systeem 

 

- lussen 

- tot 150 m-mv 

- geen vergunning 

- vanaf 1 woning 

temp.11 ºC  

Bronnen 

Tot 500 m-mv 

Vergunning Waterwet 

Vanaf 50 woningen 

2.000 systemen 

Bronnen 

Tot 5.000 m-mv 

Vergunning Mijnbouwwet 

Vanaf 1500 woningen 

10 systeem 



Waar staan we in 2013. 

 Meer dan 2000 open systemen. 

 Meer dan 2000 (0) gesloten systemen. (??) 

 Toegepast in elke sector. 

 Van 10 huizen tot 400.000 m2 vloeroppervlak. 

 95 % is toegepast in nieuwbouw. 

 Een van de weinige duurzame technieken zonder subsidie. 



Wat is onze ambitie? 

 

25 % van de duurzame energie komt in 

2020 uit de bodem. 



Waarom halen we onze ambitieuze doelen 
(meer dan 10.0000 systemen) niet! 

 Techniek wordt vrijwel uitsluitend gebruikt in nieuwe 

objecten met een sterke focus op utiliteit. 

 Techniek is sterk objectgericht en weinig gebiedsgericht. 

 De ondergrond wordt niet optimaal benut. 



Hoe bereiken we onze doelen wel! 

 Van objectgericht ook naar gebiedsgericht 

 Van nieuwbouw ook naar bestaande bouw 

 Van utiliteit ook naar industrie en tuinbouw 

 Van koude/warmteopslag ook naar 

warmteopslag ( 40 – 90 °C) 

 Van objectgerichte netten naar modulaire 

gebiedsnetten 

 Integrale ordening van de ondergrond. 

 



Modulaire warmte- en koudenetten 

 

Woningbouw

Woningbouw

restwarmteKoude-/warmteopslag

Rivier

Zonnecollectoren

geothermie

•  Realiseerbaar vanuit klein collectieve opzet 

•  Modulaire opbouw (kralen rijgen) 

•  Uitwisselbaarheid duurzame bronnen 

• "Toekomstproof“ 

•    koudnet  12/18 C 

•    warmnet 45/60 C 

 

 

 



Grote warmte- en koudenetten met bodemenergie zijn 
niet nieuw. TU Eindhoven (2002) 

 350.000 m2; 30 MW cooling 

 32 well’s (16 cold, 16 warm) 

 Total flow rate: 2,000 m³/h (125 m³/h per well) 

 Well screens at 25-80 m-gl 

 Infiltration temp warm well’s: 15-22 oC 

 Infiltration temp cold well’s: 4-8 oC 

 Result: 59 % primary energy savings 



Economische uitdagingen voor 
grootschalige netten 

o Objectgerichte energieopslag is economische interessant om in 

te investeren ( 0 – 7 jaar terugverdientijd) 

o Maken meer gebiedsgerichte systemen met de warmte- en 

koudenetten, de businesscase voor energieopslag niet juist 

minder aantrekkelijk? 

o De businesscases van netten zijn erg dun en werken alleen bij 

zeer langjarig gebruik 

 



Technische uitdagingen voor grootschalige 
netten 

 Welke temperatuurniveaus sluiten het beste aan op de huidige en 

toekomstige vraag? 

 Het net moet voorbereid zijn op de levering van diverse warmte- en 

koudebronnen en de aansluiting van korte en lang termijn 

opslagsystemen. 

 Wat is de beste schaal voor netten van relatieve lage temperatuur. Niet 

meer dan 4000 eenheden?, niet minder dan 200 eenheden. 

 Graven in binnenstedelijke omgeving is complex 



Organisatorisch  uitdagingen voor 
grootschalige netten  
 
 Wie gaat de netten voorfinancieren. 

 Wie gaat de netten beheren en onderhouden. 

 Gaan we meer dan coöperatieve eigendomsstructuren 

 Werkt het model van de electriciteitsvoorziening ook voor 

warmte- en koude netten, is het een nutsvoorziening? 



Juridische uitdagingen voor grootschalige 
netten 

 Aansluitverplichting ja of nee, warmtewet. 

 Is recht van opstal is ook een verplichting om op te breken bij 

gewijzigde openbare bestemming 

 Prijsontwikkeling? Is het NMDA-principe nog wel geschikt voor de 

toekomstige energievoorziening. Wat wordt de nieuwe referentie 

 Krijgt duurzame energie voorrang boven conventioneel en 

reststromen? 

 Hoe ga je om met bestaande ondergrondse rechten als je naar 

meer collectiviteit wil? 



Koude- warmtenetten  noodzakelijk 

(kwaad?) voor de verdere groei van 

bodemenergie  


