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Open systemen
Een open bodemenergiesysteem bestaat uit:
• koude en warme bronnen waarmee grondwater aan de bodem wordt onttrokken en na

energieoverdracht (t.b.v. koeling of verwarming) weer in de bodem wordt gebracht
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Gesloten systemen
Een gesloten bodemenergiesysteem bestaat uit:
• In de bodem aangebrachte kunststof gesloten buizen met water/antivriesmengsel die

warmte aan de bodem onttrekken (winter) of toevoeren (zomer)



Andere benamingen
• bodemwarmtewisselaarsysteem

• collectorensysteem

• U-lussensysteem

• bodemlussen



Werking
Gebouwzijdig

Warmtepomp

Bodemzijdig
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Varianten
• Verticaal (meest toegepast)

• Horizontaal

• Aardwarmtekorf
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Boorproce
s
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Kenmerken gesloten systemen

• Bijna overal toepasbaar

• Weinig onderhoud

• Toepassing: individueel of klein collectief
(woning, kantoor, wijk)

• Groot maaiveldoppervlak benodigd



Bodemgeschiktheid



Groei

• Situatie 2012:
45.000 lussen
(schatting)

• Situatie 2020:
85.000 lussen
(schatting)



Indicatie kosten
voorbeeld rijtjeswoning

warmtepomp: € 6.000,-

gesloten systeem: € 4.500,-

overig/toebehoren: € 1.500,-

ketel, incl. toebeh.: € 3.500,- -/-

meerkosten: € 8.500,-

• CO2 reductie: 500 kg/jr (35%)

• Inclusief koeling



Aandachtspunten
• Te grote thermische belasting (capaciteit bodem niet

toereikend)

• Bevriezing van de bodem (zettingen)

• Ontoelaatbare thermische interactie (interferentie)

• Geen goede systeemintegratie (gebouw - bodem)

• Doorboringen

• Lekkage van lussen

• Buitengebruikstelling
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Interferentie



1 lus:
0,5 °C contour
2 à 3 m vanaf lus



81 lussen:
0,5 °C contour

50 m vanaf lussen



Thermische belasting

29



Doorboringen

• Goed afdichten is belangrijk

• Geregeld in de BRL Mechanisch boren

• Certificering booraannemer





Lekkage

• Bij vermoeden van lekkage: systeem stop
zetten en circulatievloeistof eruit

• Opgenomen in Wijzigingsbesluit



Buitengebruikstelling

• Circulatievloeistof verwijderen

• Opvullen zodat de werking van scheidende
lagen wordt hersteld

• Buizen blijven zitten

• Geregeld in het Wijzigingsbesluit



Cursus bodemenergie voor
overheden

• Op 13 en 20 november

• Business Centre Nederland (BCN), te Utrecht.
(Op loopafstand van Utrecht CS)

3421 september 2012



Voor vragen of opmerkingen:

Marc Koenders
BodemenergieNL

Telefoon 06 – 12 30 94 82


