
Thema duurzame verwarming

Hoe werkt een wko-installatie?

Warmte-koudeopslag-installaties (wko’s) hebben een steeds groter aandeel in 
de lagetemperatuur-energievoorziening. Door de stijgende energieprijzen en de 
streng geformuleerde CO2- doelstellingen zijn deze bodemopslagsystemen voor 
vele toepassingen financieel haalbaar geworden. Deze whitepaper gaat in op de 
soorten wko-systemen en op hun werking.
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Vroeger toen de energieprijzen bijzonder laag waren en de CO2-doelstel- 
lingen nog niet waren geformuleerd, bleken warmte-koudeopslagsystemen 
zelden financieel haalbaar. Ze vormden meestal voorbeelden van state of 
the art installatietechniek waarmee vastgoedontwikkelaars hun gebouwen 
breed onder de aandacht konden brengen. 

Intussen hebben wko-installaties een steeds groter aandeel in de lagetem-
peratuurenergievoorziening door de stijgende energieprijzen en de streng 
geformuleerde CO2- doelstellingen. Deze bodemopslagsystemen zijn voor 
vele toepassingen haalbaar geworden.
Per wko-installatie is wel vooraf een financiële haalbaarheidsstudie nodig. 

Open en gesloten bodemenergiesystemen
Er bestaan open en gesloten bodemenergiesystemen. Dit onderdeel gaat over 
de werking van beide soorten systemen.

Werking van open bodemsystemen
Bij een open bodemenergiesysteem boren we in principe twee bronnen tot in 
een geschikte grondwaterlaag, een koude en een warme bron. Deze bronnen 
kunnen afhankelijk van de grondstroming en benodigde capaciteit een behoorlijk 
eind uit elkaar liggen; 60 tot 150 m is geen uitzondering. Meestal boren we tussen 
de 20 en 200 m diep, maar boringen tot 300 m komen ook regelmatig voor.
In onderstaande afbeelding is de blauwe bron de koude bron en de rode bron de 
warme bron. ‘s Zomers wordt het ongeveer 7 °C koude water opgepompt uit de 
koude bron en gebruikt voor koeling. Het tot 15-27 °C opgewarmde water wordt 
teruggevoerd en in de warme bron geïnfiltreerd. ‘s Winters wordt het gebouw ver-
warmd door een warmtepomp met dit opgewarmde water. Het afgekoelde water 
vloeit weer in de koude bron terug (zie afbeelding 1 en 2).

 

Afb.1 Principe van warmte-koudeop-
slag in de zomersituatie. Bron: van 
Harlingen Grondwater.
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De natuurlijke constante temperatuur in de bodem in combinatie met de terug-
gevoerde energie kan een besparing opleveren van 50%. Bij piekbelastingen van 
het systeem wordt er vaak bijgestookt met een kleine cv-ketel. De vrijkomende 
warmte of koude bij deze open systemen passen we dikwijls toe voor vloerver-
warming en andere lagetemperatuurverwarmingssystemen.

Open-bronsystemen zijn met name geschikt voor grote kantoren, woningbouw 
vanaf 30 tot 50 woningen, glastuinbouw en industrieterreinen. Het aanleggen 
van dergelijke bronnen vereist veel kennis van de bodemopbouw. Daarom doen 
we vaak proefboringen om de exacte bodemgeschiktheid vast te stellen. 
Voor het toepassen van open wko is een vergunning van de provincie nodig  
op basis van de Grondwaterwet. Toepassing van een open bron voor enkele 
woningen is mogelijk, maar dat gaat vaak gepaard met hoge kosten waardoor 
deze optie niet aantrekkelijk is. Afbeelding 3 toont hoe een woonhuisinstallatie 
eruitziet.

Afb.2 Principe van warmte- 
koudeopslag in de wintersituatie.

Afb.3 Open bronsysteem in 
woonhuisinstallatie.  
Bron: Alpha-InnoTec.
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Werking van gesloten bodemenergiesystemen
Bij een gesloten bodemenergiesysteem leiden we vloeistof, vaak met toevoeging 
van antivriesmiddelen, in buizen door de bodem (zie de afbeeldingen hieronder). 
Het water komt niet direct in contact met het grondwater. Er is geen sprake van 
actieve verplaatsing van grondwater door het systeem. We noemen zo’n systeem 
ook wel een bodemwarmtewisselaar (bww).

We kunnen verticale bronnen boren met een diepte van ongeveer 100 m. Vaak 
leggen we de goedkopere horizontale warmtewisselaar aan bij bijvoorbeeld 
woonhuizen. Door de geringe diepte van 1m is de bodemtemperatuur afhanke-
lijker van de buitentemperatuur. De horizontale systemen hebben een kleinere 
opbrengst dan de verticale systemen.

Afbeeldingen 4 en 5 tonen een installatieopstelling compleet met warmtepomp 
en boiler van een gesloten bronsysteem, met rechts de warmtewisselaar. Een 
dergelijk systeem passen we bij kleinere woningprojecten vaker toe vanwege 
het lage energieverbruik en de koelmogelijkheid in de zomer. Voor een goede 
warmteoverdracht voorzien we de woningen van vloerverwarming/-koeling en 
eventueel wandverwarming/-koeling.

Afb.4 Gesloten bronsysteem verticaal. 
 Bron: Alpha-InnoTec.

Afb.5 Gesloten bronsysteem  
horizontaal.  
Bron: Alpha-InnoTec.
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Aanleg van een bodemopslagsysteem
Bodemopslag is mogelijk met behulp van:
• een doubletsysteem;
• een monobron;
• een recirculatiesysteem;
• energiepalen.
Bodemopslaginstallaties moeten we in overleg met boorbedrijven ontwerpen, 
omdat ze de benodigde kennis hebben en kunnen assisteren bij vergunnings- 
aanvragen.

Doubletsysteem
Het doubletsysteem is het meest toegepaste energieopslagsysteem voor de 
utiliteitsbouw en de glastuinbouw. Bij een doubletsysteem liggen de warme en 
koude bron op een afstand van elkaar (zie de afbeeldingen in de paragraaf ‘Open 
en gesloten systemen’).

Monobron
In het geval van een monobron plaatsen we een onttrekkingsfilter en een infiltra- 
tiefilter boven elkaar in een bron (zie de afbeeldingen hieronder). Omdat maar 
één bron nodig is, zijn de kosten van een monosysteem ongeveer de helft lager 
dan van een doubletsysteem.
Monobronnen kunnen we alleen toepassen bij kleinere systemen met een  
capaciteit vanaf 2 tot 50 m3 water per uur.

Afb.6 Het monobronprincipe. 
Bron: Geotherm.
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Recirculatiesysteem
Een recirculatiesysteem maakt gebruik van een vaste onttrekkings-
bron en een vaste infiltratiebron. De temperatuur van het opge-
pompte water heeft altijd een temperatuur van het natuurlijke 
grondwater (ongeveer 11 tot 13 °C). Dit wordt naar de gebruiker 
gebracht. ‘s Zomers wordt het opgewarmde water met een tempe-
ratuur van ongeveer 17 °C in de infiltratiebron gepompt. ‘s Winters 
wordt het afgekoelde water geïnfiltreerd met een temperatuur van 
ongeveer 6 °C. De minimale afstand tussen de bronnen bedraagt 
ongeveer 50 m. Dit systeem is goedkoper dan een doubletsysteem, 
maar heeft ook een lager rendement. Recirculatiesystemen leggen 
we meestal aan in combinatie met grondwatersanering.

Energiepalen
Energiepalen zijn heipalen met ingebouwde warmtewisselaars  
(zie afbeelding 8). Alle palen zijn met elkaar verbonden door een 
verdeler.

De bodemopslagsystemen zijn in de loop der jaren geperfectio-
neerd. Bovendien worden betere materialen toegepast. In de begin-
fase werden namelijk materialen als gietijzeren buis en voetkleppen 
veelvuldig toegepast, wat tot grote corrosieproblemen kon leiden. 
Ook verzandden bronnen nogal eens, waardoor er nieuwe bronnen 
moesten worden geslagen, een onvoorziene kostenpost.

Afb.7 Het bovengrondse deel van een 
monobron. Bron: Geocomfort.

Afb.8 Heipaal met 
warmtewisselaar.  
Bron: Betonson.
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Beide boeken zijn voordelig als set te bestellen via  
www.vakmedianetshop.nl

Over de auteur 

F.W.O. (Fred) de Lede werkte ruim 35 jaar als senior adviseur Werk-

tuigkundige installaties bij onder meer Kats & Waalwijk BPM B.V. en 

later Sweco (voorheen Grontmij Nederland). Daarnaast was hij ruim 

25 jaar freelance docent en auteur Klimaattechniek bij Reed Elsevier. 

Momenteel is hij auteur voor Vakmedianet en voert hij opdrachten 

uit met Adviesburo F.W.O. de Lede op het gebied van troubleshooting, 

commissioning en inspectie van w-installaties.

Fred de Lede is de hoofdauteur van de boeken Klimaatbeheersing, 

Deel 1 Warmtetechnieken en Deel 2 Luchtbehandeling, ventilatie en 

koeling.

https://www.vakmedianetshop.nl/zoeken/klimaatbeheersing
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