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Verklarende afkortingen/woordenlijst 

CKM Compressie Koelmachine 

COP Coëfficiënt of Performance; Uitdrukking voor het rendement: COP = de 
energieopbrengst van een proces gedeeld door de benodigde energie. 

dT Delta T; Temperatuurverschil tussen het onttrokken en het geïnfiltreer-
de grondwater. 

freatisch grondwater het ondiepe grondwater dat rechtstreeks in verbinding staat met de 
atmosfeer 

geohydrologie de leer van het voorkomen, het gedrag en de fysische eigenschappen 
van water in de bodem 

GHG Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 

GLG Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 

ha hectare 

isohypsenpatroon meetkundige verzameling van punten (hoogtelijn) met gelijke grondwa-
terstand of stijghoogte. 

K Kelvin; eenheid voor temperatuur 

kW / MW kilo / mega Watt; eenheid voor vermogen 

kwel opwaarts gerichte grondwaterstroming 

kWh / MWh / GWh kilo / mega Watt; eenheid voor vermogen 

KWO Koude-/WarmteOpslag, ook wel ondergrondse energieopslag 

maaiveld de oppervlakte van het natuurlijk of aangelegd terrein 

m-mv meters beneden maaiveld 

MJ / GJ mega / giga Joules; eenheid voor energie 

Nm3 de hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius en 
onder absolute druk van 1,01325 bar, een volume van één kubieke 
meter inneemt 

NAP Normaal Amsterdams Peil; referentiehoogte waaraan hoogtemetingen 
in Nederland worden gerelateerd 

η Warmte-rendement: gedeelte van de primaire energie dat wordt om-
gezet in warmte 

PMV 
REGIS 

Provinciale Milieu Verordening  
REgionaal Geohydrologisch Informatie Systeem 

stijghoogte een maat voor de waterdruk in het grondwater  

subscript e aanduiding elektrisch vermogen / energie 

subscript t aanduiding thermisch vermogen / energie 

WP WarmtePomp 

WVP watervoerend pakket 
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1 Geschiktheidskaarten energieopslag 

Ondergrondse energieopslag (kortweg energieopslag genoemd) is een techniek 
waarmee woningen, gebouwen en (industriële) processen op een energiezuinige 
manier van koeling en verwarming kunnen worden voorzien. Figuur 1.1 geeft een 
overzicht van de momenteel meest gangbare type bodemenergiesystemen in 
Nederland. In bijlage 1 worden de verschillende bodemenergietypen nader toege-
licht(naar: [Lit. 1]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.1 Overzicht type bodemenergiesystemen 
 
De provincie Zeeland heeft de ambitie deze duurzame energietechniek te stimuleren 
bij nieuwbouw- en renovatieprojecten binnen de Provincie. Om de promotie van ener-
gieopslag te ondersteunen wil de Provincie beschikken over geschiktheidskaarten. 
Met deze kaarten kan snel worden achterhaald of het bij een potentiële 
(nieuw)bouwactiviteit interessant is om bodemenergie toe te passen.  

 
Bijlage 2 en 3 presenteren de geschiktheidskaarten voor twee typen bodemenergie-
systemen, namelijk de open en gesloten systemen. De kaarten zijn opgebouwd uit 
verschillende thema’s: 
 de bodemgeschiktheid van de watervoerende lagen; 
 de grondwaterkwaliteit (alleen van toepassing voor open systemen); 
 provinciale restrictiegebieden. 
 
Hoofdstuk 2 t/m 4 van dit rapport geven een nadere onderbouwing bij de geschikt-
heidskaarten. Hoofdstuk 5 gaat in op de betekenis van de kaarten en geeft een ad-
vies over een mogelijk vervolgtraject. 
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2 Kansen en voordelen bodemenergie 

2.1 Milieuvoordelen 

De grootste drijfveer om energieopslag toe te passen zijn de optredende milieuvoor-
delen. De techniek van verwarming en koeling van een gebouw met warmtepompen 
in combinatie met energieopslag heeft namelijk een gunstiger energetisch rendement 
dan een conventioneel systeem. Er treedt een aanzienlijke besparing op van de hoe-
veelheid primaire (fossiele) energie, waarbij tevens de uitstoot van het broeikasgas 
CO2 en de verzurende en eutrofiërende gassen SO2 en NOx wordt beperkt. Hierdoor 
kan energieopslag een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstel-
lingen van de Rijksoverheid, die volgen uit het internationale verdrag van Kyoto. Over 
het algemeen leidt energieopslag tot een energiebesparing tot 80% voor koelen en tot 
30% voor het verwarmen van gebouwen. Vanwege deze milieuvoordelen draagt 
energieopslag bij aan het behalen van de EPC-norm.  
 

2.2 Groot toepassingsbereik 

Energieopslag kan in Nederland bijna overal worden toegepast. Tevens kan deze 
techniek worden ingezet voor alle gebruiksgroepen: woningbouw, kantoren, bedrijven-
terreinen en glastuinbouw. Ook kan het worden toegepast voor zowel nieuwbouw als 
renovatie/herstructurering. Daarnaast is energieopslag geschikt voor de toepassing in 
combinatie met verschillende gebruiksfuncties (bijvoorbeeld kantoren in combinatie 
met woningbouw). In binnensteden maakt dit energieopslag een aantrekkelijke optie. 
 

2.3 Financieel aantrekkelijk 

In de meeste gevallen is energieopslag economisch rendabel. Dit is met name afhan-
kelijk van de bodemgesteldheid. Op de meeste locaties is de bodem in Nederland 
geschikt, waardoor de extra investeringen ten opzichte van een conventionele instal-
latie op relatief korte termijn zijn terug te verdienen. Ook de stijgende olie- en gasprij-
zen, een dalende norm voor de Energie Prestatie (EPC) en de CO2-emissiehandel 
dragen ertoe bij dat energieopslag financieel rendabel is. Over het algemeen geldt dat 
gesloten systemen al rendabel zijn voor individuele huishoudens, terwijl open syste-
men pas interessant worden vanaf 50 à 100 woningen. 
 

2.4 Volwassen en robuuste techniek 

Energieopslag is een bewezen techniek en het innovatiestadium voorbij. In Nederland 
zijn sinds 1990 reeds ruim 1.000 installaties gerealiseerd en deze functioneren over 
het algemeen goed tot zeer goed. 
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2.5 Maatschappelijke voordelen 

Er is nauwelijks maatschappelijke weerstand omdat de effecten op de omgeving  
gering zijn. Ook worden vergunningen in het kader van de Grondwaterwet vrijwel altijd 
afgegeven. Tot nu toe heeft energieopslag niet geleid tot schade met bijbehorende 
schadeclaims. Belangrijk ook is dat het zogenaamde NIMBY-effect (Not In My Back 
Yard) ontbreekt: geen geluidshinder, horizonaantasting of geurhinder, en geen  
inperking van de openbare ruimte.  
 

2.6 Overige voordelen 

Energieopslag wordt in toenemende mate gecombineerd met warmtepompen en as-
faltcollectoren. Tevens vormt energieopslag een alternatief voor het onttrekken en 
lozen van grondwater op het oppervlaktewater ten behoeve van koeling. Wellicht kan 
het daarnaast benut worden als buffer in combinatie met levering van industriewarm-
te. Tenslotte zal de toekomstige Warmtewet een kans bieden omdat hiermee de con-
sument op hetzelfde niveau zal worden beschermd (qua tarieven en leveringszeker-
heid) als nu bijvoorbeeld het geval is met de levering van aardgas. 
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3 Onderbouwing geschiktheidskaart open 
systemen  

3.1 Bodemgeschiktheid 

De geschiktheid van de ondergrond voor open systemen is in belangrijke mate afhan-
kelijk van de opslagcapaciteit van de aanwezige watervoerende pakketten in de on-
dergrond. Hoe dikker het zandpakket, hoe geschikter het pakket voor open systemen. 
Algemeen geldt voor de toepassing van energieopslag een minimale pakketdikte van 
circa 10 m.  
 
Naast de opslagcapaciteit is ook de doorlatendheid van de watervoerende laag van 
belang. De doorlatendheid geeft aan hoe makkelijk het water naar de bronnen toe-
stroomt. Is de doorlatendheid klein, dan zijn er meer bronnen nodig om het water te 
onttrekken. Dit maakt een energieopslagsysteem duurder, en (dus) minder haalbaar. 
Voor een goed functionerend systeem dient de doorlatendheid van de zandlagen 
minimaal 10 à 15 m/d te zijn. De doorlatendheid wordt in belangrijke mate bepaald 
door de grofkorreligheid van de zandlaag. Hoe grover het zand, hoe beter doorlatend 
de zandlaag.  
 
Het product van de dikte (D in meters) en de doorlatendheid van de zandlaag (k in 
meters per dag) levert de totale bodemgeschiktheid, ook wel het doorlaatvermogen 
genoemd. De eenheid van het doorlaatvermogen (kD) is dus m² per dag. 
 
De bodemopbouw is gebaseerd op REGIS1-data van TNO Bouw en Ondergrond. 
Deze data zijn gecontroleerd aan de hand van boorbeschrijvingen uit DINO Loket en 
gerealiseerde energieopslagsystemen. Hieruit blijkt dat de REGIS-data geschikt zijn 
om de geschiktheidskaart op te baseren. Op enkele locaties wordt het doorlaatver-
mogen enigszins overschat, op andere locaties juist onderschat, deze waarden zijn 
verdisconteerd met gegevens uit de praktijk.  
 
Uit de boringen en REGIS-data blijkt dat de bodemopbouw in Zeeland zeer hetero-
geen is. De aanwezigheid en dikte van de verschillende watervoerende pakketten en 
scheidende lagen verschilt per regio. Vanwege de grote verschillen in bodemopbouw, 
is Zeeland in deze rapportage in drie regio’s onderverdeeld, te weten: 
 Noord: bevat de eilanden Schouwen-Duiveland, Sint Philipsland en Tholen; 
 Midden: bevat de eilanden Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland;  
 Zuid: bevat het eiland Zeeuws-Vlaanderen.  
 
De volgende paragrafen geven een toelichting van de bodemopbouw in deze regio’s.  

                                                      
1 Regionaal Geografisch Informatiesysteem 
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Figuur 3.1 toont de ligging van de geohydrologische schematisaties van de drie deel-
gebieden. In paragraaf 3.1.1 tot en met 3.1.3 worden de drie deelgebieden en hun 
geschiktheid voor het toepassen van energieopslag besproken.  
 

 
Figuur 3.1 Ligging geohydrologische profielen 
 
3.1.1 Regio Noord 

In regio noord (Schouwen-Duiveland en Tholen) zijn drie watervoerende pakketten 
aanwezig: een ondiep, middeldiep en diep watervoerend pakket.  
 
Ondiep watervoerend pakket 
Het ondiep watervoerend pakket bestaat overwegend uit fijn tot matig grof zand. 
Vanwege de ondiepe ligging en de geringe dikte (de dikte van het pakket varieert 
tussen 5 tot 25 meter) is dit pakket matig geschikt voor de toepassing van energieop-
slag. 
 
Middeldiep watervoerend pakket 
Dit pakket bestaat uit fijn tot matig grof zand. De bodemstructuur en dikte van het 
pakket (40 à 60 m) bieden goede mogelijkheden voor de toepassing van energieop-
slag. Lokaal ontbreekt de diepere scheidende laag (zie figuur 3.2a). Het middeldiepe 
en diepe watervoerende pakket vormen dan één dik pakket dat zeer geschikt is voor 
de toepassing van (grootschalige) energieopslag.  
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Diep watervoerend pakket 
Het diep watervoerend pakket bestaat uit schelpen en fijn zand. De doorlatendheid 
van dit pakket is minder goed dan het middeldiepe pakket. Vanwege de grote dikte 
(circa 70 meter) biedt dit pakket echter goede mogelijkheden voor de toepassing van 
energieopslag.  
 

 
Figuur 3.2a Geohydrologisch dwarsprofiel ‘noord’ (naar REGIS, TNO Bouw en 

Ondergrond) 
 
3.1.2 Regio Midden 

In de regio midden (Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland) zijn drie water-
voerende pakketten te onderscheiden: ondiep, middeldiep en diep watervoerend pak-
ket. 
 
Ondiep watervoerend pakket 
Het ondiepe watervoerend pakket bestaat overwegend uit fijn zand met locale kleilen-
zen. Het geringe doorlaatvermogen in combinatie met de ondiepe ligging van dit pak-
ket maken dat dit watervoerende pakket niet geschikt is voor het toepassen van een 
open energieopslagsysteem.  
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Middeldiep watervoerend pakket 
De dikte van het middeldiepe watervoerend pakket varieert van 10 meter in het wes-
ten tot 30 à 60 meter in het oosten (zie figuur 3.2b). Het middeldiepe watervoerende 
pakket bestaat uit fijn tot grof zand en biedt goede mogelijkheden voor energieopslag  
 
Diep watervoerend pakket 
Uit figuur 3.2b blijkt dat het diepe watervoerend pakket grotendeels aan de westzijde 
van de regio ‘midden’ aanwezig is. Het bovenste deel van het diepe pakket is vanwe-
ge de geringe dikte niet geschikt voor de toepassing van energieopslag. Het diepere 
deel van het diepe watervoerende pakket heeft een zeer laag doorlaatvermogen en 
biedt daarom weinig mogelijkheden voor de toepassing van energieopslag.  
 

 
Figuur 3.2b Geohydrologisch dwarsprofiel ‘midden’ (naar REGIS, TNO Bouw en 

Ondergrond) 
 
3.1.3 Regio Zuid 

In de regio zuid Zeeuws-Vlaanderen zijn hoofdzakelijk twee watervoerende pakketten 
aanwezig: een ondiep en een diep watervoerend pakket. 
 
Ondiep watervoerend pakket 
Het ondiepe watervoerend pakket bestaat overwegend uit matig fijn tot zeer grof zand 
en heeft een goede doorlatendheid voor het toepassen van energieopslag. Gezien de 
geringe dikte van dit pakket (tussen 5 en 20 m) en de ondiepe ligging kunnen hier 
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alleen kleine energieopslagsystemen toegepast worden (zie figuur 3.2c). Daarnaast 
vormt de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt in het ondiepe watervoerende 
pakket (zie paragraaf 3.2.2). 
 
Diep watervoerend pakket  
Het diepere watervoerende pakket is voornamelijk aanwezig aan de oostkant van 
Zeeuws-Vlaanderen en bestaat uit matig fijne zandlagen. Qua bodemstructuur en 
doorlaatvermogen zijn deze lagen beperkt geschikt voor de toepassing van energie-
opslag.  
 

 
Figuur 3.2c Geohydrologisch dwarsprofiel ‘zuid’ (naar REGIS, TNO Bouw en On-

dergrond) 
 
3.1.4 Toelichting legenda geschiktheidskaart 

De geohydrologische indeling die per regio is besproken vormt de basis voor de inde-
ling van de geschiktheidskaarten. In de geschiktheidskaarten wordt per ondiep-, mid-
deldiep- en diep watervoerende pakket getoond hoe de geschiktheid is voor energie-
opslag. Het doorlaatvermogen is bepaald op basis van REGIS van TNO Bouw en 
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Ondergrond en gerealiseerde energieopslagsystemen in de provincie Zeeland. Op 
basis van de benodigde opslagcapaciteit en een minimale doorlatendheid van 10 m/d 
zijn verschillende geschiktheidsklassen onderscheiden. 
 
Tabel 3.1 Bodemgeschiktheidsklassen open systemen 
legenda kD [m²/d]2 toelichting3

matig geschikt < 150 maximale capaciteit van één brondoublet bedraagt circa 25 
m³/h. Dit komt overeen met een kleine woonwijk tot 25 hui-
zen. 
 

   
geschikt 150 - 600 maximale capaciteit van één brondoublet bedraagt circa 25 

tot 100 m³/h. Dit kom overeen met een woonwijk tot van 25 
tot 150 huizen.  
 

zeer geschikt > 600 maximale capaciteit van één brondoublet is groter dan circa 
100 m³/h. Dit kom overeen met een grote woonwijk met meer 
dan 150 huizen.  

 
In figuren 3.3a tot en met 3.3c wordt de bodemgeschiktheid voor het ondiepe, middel-
diepe en diepe watervoerende pakket gepresenteerd. Uit de figuren blijkt dat op de 
noordelijkste en middelste eilanden de bodem de grootste potentie voor het toepas-
sen van een open systeem aanwezig is. In Zeeuws-Vlaanderen is de bodem minder 
geschikt voor het toepassen van een open systeem dan de noordelijkste eilanden,  
 
In de overzichtkaart Geschiktheidskaart Open Systemen (bijlage 2) worden de drie 
watervoerende pakketten over elkaar heen gelegd en worden de meest geschikte 
watervoerende lagen per regio gepresenteerd. Door deze lagen bij elkaar op te tellen 
wordt een overzichtskaart gepresenteerd waarop de maximale potentie voor een 
open systeem gepresenteerd. Uit de overzichtskaart blijkt dat in de noordelijkste ei-
landen de beste condities aanwezig zijn. Echter, in het oosten van Zeeuws-
Vlaanderen biedt de bodem ook goede potenties voor middelgrote open systemen. 
 

                                                      
2 Bij het bepalen van de kD-klassen is rekening gehouden met de praktijksituatie dat gemiddeld slechts 
80% van de dikte van het watervoerend pakket gebruikt kan worden voor het plaatsen van filters. 
3 Het debiet per woning is sterk afhankelijk is van het type woning en het energieconcept en kan hierdoor 
aanzienlijk variëren. Uitgangspunt voor tabel 4.1 vormt een grondgebonden woning en een monovalent 
energieconcept [lit.1].  
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Figuur 3.3a Bodemgeschiktheid open systemen - ondiep pakket 
 

 
Figuur 3.3b Bodemgeschiktheid open systemen - middeldiep pakket 
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Figuur 3.3c Bodemgeschiktheid open systemen - diep pakket  
 

 
Figuur 3.3d Bodemgeschiktheid “totaal”  
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3.2 Grondwaterkwaliteit 

De grondwaterkwaliteit kan van invloed zijn op de toepassingsmogelijkheden van 
open systemen. Voor gesloten systemen speelt de grondwaterkwaliteit geen rol om-
dat deze systemen niet in open contact staan met het grondwater. Het chloridegehal-
te in het grondwater is van belang omdat het beleid van de provincie Zeeland geen 
verzilting van zoet water toestaat. Dit betekent dat bij toepassing van open systemen 
beïnvloeding van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater voorkomen dient te 
worden. Voor de grens tussen zoet- en zout grondwater wordt in Zeeland een chlori-
degehalte van 1.000 mg/l aangehouden. 
 
Daarnaast kan de aanwezigheid van een zogenaamde redoxgrens in het grondwater 
een rol spelen voor de toepassingsmogelijkheden van energieopslag. Een redoxgrens 
is een overgang tussen ijzerhoudend (gereduceerd) en zuurtstof-/ nitraathoudend 
(geoxideerd) grondwater. Bij menging van gereduceerd met geoxideerd grondwater 
wordt ijzerneerslag gevormd, die bronverstopping kan veroorzaken. Daarom moet 
worden voorkomen dat door het onttrekken en infiltreren van grondwater de redox-
grens tot in de bronnen wordt aangetrokken. 
 
3.2.1 Verzilting 

Figuur 3.4 presenteert de diepteligging van het brak-/zoutgrensvlak in Zeeland (TNO 
Bouw en Ondergrond).  
 

 
Figuur 3.4 diepteligging brak-/zoutgrensvlak Zeeland 
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Uit figuur 3.4 volgt dat in het midden en noorden van Zeeland het brak-/zoutgrensvlak 
zich over het algemeen op een diepte van minder dan 5 m-NAP bevindt (zie figuur 
3.4). De belangrijkste uitzondering is Haamstede, hier bevindt het grensvlak zich op 
meer dan 100 m- NAP. In Zeeuws-Vlaanderen treedt meer variatie op in de diepte 
van het grensvlak  

De consequenties van de aanwezigheid van het brak-/zoutgrensvlak op de toepas-
sing van energieopslag zijn in beeld gebracht door te bepalen waar de brak-
/zoutovergang zich in het voor energieopslag meest geschikte watervoerende pakket 
bevindt (zie figuur 3.5). 
 

 
Figuur 3.5 Brak-/zoutgrensvlak aanwezig in best geschikt watervoerend pakket 
 
Uit figuur 3.5 volgt dat twee gebieden kunnen onderscheiden waar verzilting een aan-
dachtspunt vormt voor de toepassing van energieopslag: het gebied rondom de 
drinkwaterwinning Haamstede en het merendeel van Zeeuws Vlaanderen. Door het 
ontbreken van scheidende lagen is ter hoogte van de drinkwaterwinning Haamstede 
het zoete grondwater doorgedrongen tot in het middeldiepe pakket. In Zeeuws-
Vlaanderen bevindt het zout-/brakgrensvlak zich overwegend in het ondiepe pakket.  
Verzilting vormt hier een aandachtspunt omdat diepere watervoerende lagen niet 
geschikt zijn voor de toepassing van open systemen. 
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3.2.2 Redox 

In de provincie Zeeland vormt de redoxgrens op enkele locaties een aandachtspunt 
bij toepassing van energieopslag in het ondiepe watervoerende pakket. Dit zijn de 
locaties waar de deklaag ontbreekt, namelijk bij Haamstede, ten zuiden van Aarden-
burg en ten zuiden van Axel en Hulst (zie figuur 3.6). Zoals aangegeven betreft het 
hier voornamelijk een technisch aandachtspunt. Op deze locaties kan zuurstof-
/nitraathoudend grondwater in het ondiepe watervoerende pakket doordringen, dit kan 
leiden tot bronverstopping. Indien op deze locaties een open systeem in het ondiep 
watervoerend pakket is beoogd, wordt geadviseerd nader onderzoek (literatuur en/of 
veldstudie) naar de diepteligging van de redoxgrens uit te voeren. Op basis van deze 
onderzoeksresultaten kan het bronontwerp verder worden geoptimaliseerd. 
 

 
Figuur 3.6 gebieden met redoxrisico 
 
3.2.3 Toelichting legenda geschiktheidskaart 

De grondwaterkwaliteit is opgenomen als legenda-eenheid in de geschiktheidskaart 
om aan te geven dat dit thema een aandachtpunt is. Redox is voornamelijk een tech-
nisch aandachtpunt. Voor de ligging van het zoet-/zoutgrensvlak geldt dat het een 
juridisch aandachtspunt is (in verband met het verkrijgen van een vergunning in het 
kader van de Grondwaterwet) en dat het de haalbaarheid van de toepassing van 
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energieopslag kan belemmeren. Nader onderzoek naar de exacte ligging is op deze 
locaties altijd gewenst. 
 

3.3 Provinciale restrictiegebieden 

In de provincie Zeeland zijn vier grondwaterbeschermingsgebieden aanwezig. Twee 
van deze gebieden, Haamstede [1] en Sint-Jansteen [2], bevatten operationele drink-
watervoorzieningen. De twee andere gebieden, Oranjezon [3] en Biggekerke [4], fun-
geren als reservegebied, de regelgeving omtrent deze gebieden is echter gelijk aan 
de operationele gebieden. Figuur 3.7 geeft de ligging van de beschermingsgebieden 
weer.  
 

 
Figuur 3.7 Grondwaterbeschermingsgebieden 
 
De grondwaterbeschermingsgebieden zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuveror-
dening. Volgens deze verordening geldt dat energieopslag niet is toegestaan in 
grondwaterbeschermingsgebieden.  
 
 

1

2

3 

4
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4 Onderbouwing geschiktheidskaart gesloten 
systemen 

Dit hoofdstuk geeft een onderbouwing bij de geschiktheidskaart voor gesloten syste-
men. Uitgangspunt vormt de geschiktheidskaart zoals deze in 2000 in opdracht van 
SenterNovem is vervaardigd. [Lit. 3]. Deze kaart schetst een landelijk beeld van de 
geschiktheid van de bodem voor bodemwarmtewisselaarsystemen tot een diepte van 
50 meter beneden maaiveld. De benodigde data is door TNO Bouw en Ondergrond 
verwerkt (voornamelijk REGIS-gegevens). 
 
Voor de provincie Zeeland is de kaart uit 2000 vervolgens up-to-date gemaakt naar 
een grotere diepte. De kaart is globaal van opzet, dat wil zeggen, het geeft een indi-
catie van de bodemgeschiktheid maar kan niet worden gebruikt om systemen te ont-
werpen. Naast de bodemgeschiktheid geeft de kaart aan waar bodemwarmtewisse-
laars door wettelijke restricties niet toegepast mogen worden (bijvoorbeeld grondwa-
terbeschermingsgebieden).  
 

4.1 Bodemgeschiktheid 

Gesloten systemen worden tot op heden met name toegepast in woningbouwprojec-
ten en in kleine utiliteitprojecten. In principe kunnen gesloten systemen technisch 
gezien overal in Nederland worden toegepast, maar de verschillende bodemeigen-
schappen kunnen de mate van geschiktheid beïnvloeden (zie Figuur 4.1). De belang-
rijkste bodemeigenschappen zijn hieronder toegelicht. 

 
Figuur 4.1 Bodemeigenschappen die van invloed zijn op de bodemgeschiktheid 

(klei, zand, veen) 
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4.1.1 Thermische eigenschappen bodem 

De thermische geleiding van bodem en deklaag zijn belangrijke criteria voor de haal-
baarheid van gesloten systemen. De gemiddelde warmtegeleiding hangt af van de 
verschillende aanwezige bodemsoorten. De hoofdgroepen die worden onderscheiden 
zijn zand, klei, leem, veen en kalksteen. Een bodem die voornamelijk bestaat uit zand 
of kalksteen is goed geschikt. De bodemsoorten die de warmtegeleiding negatief be-
ïnvloeden zijn veen, klei en leem. 
 
Tabel 4.1 Puntenwaardering warmtegeleidingcoëfficiënt  
gemiddelde warmtegeleidingscoëfficiënt λ10 [W/(m.K)] (bodemlagen 0 -10 m) 

λ10 >2,0 2 

1,4 < λ10 < 2,0 1 

 λ10 <1,4 0 

gemiddelde warmtegeleidingscoëfficiënt λ150 [W/(m.K)] (bodemlagen 10-150 m) 

λ50>2,3 2 

2,0 ≤ λ50 ≤ 2,3 1 

λ50< 2,0 0 

 
4.1.2 Natuurlijke bodemtemperatuur 

De natuurlijke bodemtemperatuur bepaalt mede de geschiktheid voor de toepassing 
van gesloten systemen. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de natuurlijke bodem-
temperatuur, hoe geschikter deze is voor gesloten systemen. Bij temperaturen hoger 
dan 11 ºC wordt de geschiktheid als “hoog” gekwalificeerd. Bij temperaturen lager dan 
10 ºC is de geschiktheid “laag”. 
 
Tabel 4.2 Puntenwaardering bodemtemperatuur 
gemiddelde bodemtemperatuur T [oC] (bodemlagen 0-150 m) 

>11 2 

10 - 11 1 

<10 0 

 
4.1.3 Grondwaterstroming 

Een hoge grondwaterstromingssnelheid heeft met name bij kleine projecten voor ge-
sloten systemen een positieve invloed op het thermisch functioneren. Bij onttrekking 
van warmte aan de bodem door een bodemwarmtewisselaar koelt de bodem namelijk 
af. De grondwaterstroming levert een netto warmtewinst doordat het afgekoelde 
grondwater afstroomt. Bij grote projecten is het positieve effect kleiner omdat de kou-
de hier afstroomt naar stroomafwaarts gelegen bodemwarmtewisselaarssen. 
 
Tabel 4.3 Puntenwaardering grondwaterstroming 
grondwaterstroming v [m3/a] 

v > 25 2 

25 ≤ v ≤ 10 1 

v < 10 0 
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4.1.4 Grondwaterstand 

Onverzadigde bodemlagen hebben een lager geleidingsvermogen dan bodemlagen 
die volledig met grondwater verzadigd zijn. Hoe dikker de onverzadigde zone hoe 
dieper de bodemwarmtewisselaars moeten worden aangelegd (zie tabel 4.4). 
 
Tabel 4.4 Puntenwaardering dikte onverzadigde zone 
Dikte onverzadigde zone d [m] 

d < 2,5 5 

2,5 ≤ d<5,0 4 

5,0 ≤ d<10 3 

10 ≤ d<20 2 

20 ≤ d<40 1 

d ≥ 40 0 

 
4.1.5 Toelichting legenda geschiktheidskaart 

Sommatie van de puntenwaarderingen uit tabel 4.1 t/m 4.4 levert de eindwaardering 
op van de bodemgeschiktheid. Er worden drie geschiktheidklassen onderscheiden 
(zie Tabel 4.5).  
 
Tabel 4.5 Bodemgeschiktheidsklassen gesloten systemen bij boordiepte tot 150 m  
legenda eindwaardering 

 [-] 
specifiek vermogen1

[W/m] 
toelichting

matig geschikt 0 - 3 < 20  luslengte > 300 m /woning2 

geschikt 4 - 9 20 – 30 luslengte 200 – 300 m/ woning 
zeer geschikt 10 - 13 >30 luslengte < 200 m/woning 
1specifiek vermogen = gemiddeld vermogen dat per meter boorgat aan de bodem onttrokken 
kan worden bij boordiepte van 150 m. 
2 maximaal vermogen uit bodem = 6 kW/woning 
 
Figuur 4.2 presenteert de bodemgeschiktheidskaart voor gesloten systemen. Op de 
bodemgeschikheidskaart is te zien dat de gehele provincie Zeeland goede mogelijk-
heden biedt voor het toepassen van gesloten systemen.  
 
Noord 
De bodemgeschiktheid van bodemwarmtewisselaars is in deze regio zeer geschikt. . 
Per woning is minder dan circa 200 m bodemluslengte vereist om de gewenste ener-
gievraag op duurzame wijze te kunnen leveren. 
 
Midden en Zuid 
De regio’s Midden en Zuid zijn geschikt voor het toepassen van gesloten systemen. 
Het totale aantal zandlagen is iets lager dan in regio noord. Doordat in verhouding 
meer klei in de bodem zit zal het rendement van 1 bodemwarmtewisselaars kleiner 
zijn dan in regio noord. Per woning is circa 200 tot 300 m bodemluslengte vereist om 
de gewenste energievraag op duurzame wijze te kunnen leveren. 
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Figuur 4.2 Bodemgeschiktheidskaart gesloten systemen 
 

4.2 Grondwaterkwaliteit 

Het functioneren van gesloten systemen wordt niet beïnvloed door de grondwater-
kwaliteit omdat deze systemen niet in open contact staan met het grondwater (zie 
hoofdstuk 2).  
 

4.3 Provinciale restrictiegebieden 

Voor gesloten systemen gelden in principe dezelfde juridische restricties als voor 
open systemen (zie paragraaf 3.3). Derhalve zijn de grondwaterbeschermingsgebie-
den meegenomen als aandachtpunt in de geschiktheidskaart voor gesloten systemen. 
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5 Conclusies 

Uit deze rapportage volgt dat de ondergrond in het merendeel van Zeeland goede 
kansen biedt voor de toepassing van open en gesloten systemen. Door grote verschil-
len in bodemopbouw varieert de bodemgeschiktheid echter per regio. Daarnaast gel-
den in bepaalde gebieden technische en/of juridische randvoorwaarden voor de toe-
passing van bodemenergie. Hieronder zijn per regio de kansen en aandachtpunten 
samengevat. 
 

5.1 Regio Noord (Schouwen Duiveland en Tholen) 

Algemeen biedt de regio Noord voor zowel open - als gesloten systemen zeer goede 
mogelijkheden voor het toepassen van bodemenergie. Het midden en diepe pakket 
bieden voor open systemen de beste kansen: In steden zoals Brouwershaven, Zierik-
zee, Sint Annaland en Tholen is de bodem zeer geschikt. Dit betekent dat met 1 
brondoublet (1 koude en 1 warme bron) meer dan circa 150 woningen op duurzame 
wijze van warmte en koude kunnen worden voorzien. Ook voor gesloten systemen is 
de bodem hier zeer geschikt. Per woning is minder dan 200 m bodemluslengte vereist 
om de gewenste energievraag op duurzame wijze te kunnen leveren. 
 
Met uitzondering van de omgeving van Haamstede gelden er geen technische of juri-
dische restricties voor de toepassing van bodemenergie. Haamstede bevindt zich in 
een zogenaamd grondwaterbeschermingsgebied voor drinkwater, waardoor zowel 
open als gesloten systemen niet zijn toegestaan.  
 

5.2 Regio Midden (Walcheren, Noord en Zuid-Beveland) 

Het grootste deel van de regio Midden biedt goede mogelijkheden voor open syste-
men in het midden pakket. In steden zoals Middelburg, Heinkenszand, Goes, Kappel-
le en Ierseke is de bodem geschikt voor de toepassing van open systemen. Dit bete-
kent dat met 1 brondoublet (1 koude en 1 warme bron) circa 25 tot 150 woningen op 
duurzame wijze van warmte en koude kunnen worden voorzien. Met name in de 
zuidwestelijke kustplaatsen zoals Domburg, Westkapelle en Vlissingen is de bodem 
matig geschikt (minder dan 25 woningen per brondoublet). 
 
Gesloten systemen kunnen in de gehele regio goed worden toegepast. De bodem is 
geschikt tot zeer geschikt, waardoor maximaal 300 m bodemluslengte vereist om de 
gewenste energievraag voor 1 woning op duurzame wijze te kunnen leveren. 
 
In de regio bevinden zich twee zogenaamde reserveringsgebieden voor drinkwater: 
Oranjezon en Biggekerke. Binnen deze gebieden zijn open en gesloten systemen 
juridisch niet toegestaan. Buiten deze gebieden gelden in de regio Midden geen tech-
nische of juridische restricties voor de toepassing van bodemenergie. 
 

5.3 Regio Zuid (Zeeuws Vlaanderen) 

In de regio Zuid zijn de toepassingsmogelijkheden van open systemen beperkt. Alleen 
het ondiepe pakket biedt kansen. Echter in het merendeel van de steden zoals Bres-
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kens, Oostburg,Terneuzen en Hulst is de bodem van dit ondiepe pakket matig ge-
schikt. Dit betekent dat met 1 brondoublet minder dan 25 woningen duurzaam ver-
warmd en gekoeld kunnen worden.  
 
In grondwaterbeschermingsgebied Sint Jansteen is de toepassing van energieopslag 
verboden. Bovendien geldt dat in een groot gedeelte van Zeeuws Vlaanderen in het 
ondiepe pakket een overgang van zoet naar zout grondwater aanwezig is. Dit vormt 
een belangrijk juridisch aandachtspunt voor open systemen omdat geen verzilting 
mag optreden.  
 
Gesloten systemen kunnen wel in de gehele regio zuid goed worden toegepast. De 
bodem is geschikt tot zeer geschikt, waardoor maximaal 300 m bodemluslengte ver-
eist is om de gewenste energievraag voor 1 woning op duurzame wijze te kunnen 
leveren. Voor de toepassing van gesloten systemen gelden, buiten het grondwaterbe-
schermingsgebied Sint Jansteen, geen technische of juridische restricties. 
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Bijlage 1 Toelichting energieopslagsystemen 
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Open systemen: koude-/warmteopslag 
 

Dwarsdoorsnede

  
Bovenaanzicht

 
  
Omschrijving In de zomer wordt grondwater onttrokken uit één van de bronnen en ge-

bruikt voor koeling in het gebouw. Tijdens dit proces neemt het water de 
overtollige warmte uit het gebouw op. Dit warme water wordt in de andere 
bron geïnfiltreerd. Zo ontstaat een warme bron. De warmte uit de warme 
bron wordt een half jaar later in de winter gebruikt voor verwarming van het 
gebouw, dikwijls via de inzet van warmtepompen. Tijdens dit proces neemt 
het water de koude uit het gebouw op. Zo ontstaat een koude bron. De 
filters van de bronnen zijn naast elkaar op dezelfde diepte gerealiseerd. 

  
Opslagprincipe Energieopslag in de bodem (korrel en grondwater) met grondwater als 

medium (geleiding en convectie van energie) 
  
Dieptetraject 10 - 300 m-mv 
  
Capaciteit 5 - 250 m3/h per bron (circa 7 - 350 woningen), 35 - 1.750 kW per bron 
  
Gemiddeld systeem 300.000 m3 per jaar (circa 250 woningen), 2.100 MWh per jaar 
  
Energiebesparing 30 - 60 % ten opzichte van conventionele koeling en verwarming 

warmkoud

16°C8°C

natuurlijke grondwater

temperatuur 11°C
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Open systemen: recirculatiesystemen  
 

Dwarsdoorsnede

 
  

Bovenaanzicht

 
  
Omschrijving Een recirculatiesysteem bestaat uit één of meerdere onttrekkingsbronnen 

waar grondwater aan kan worden onttrokken en één of meerdere infiltratie-
bronnen waarin grondwater kan worden geïnfiltreerd. Gedurende het hele 
jaar wordt met een natuurlijke grondwatertemperatuur uit de onttrekkings-
bron onttrokken en in de infiltratiebron geïnfiltreerd. De energiebalans wordt 
hersteld door in de winter het grondwater voor infiltratie af te koelen. 

  
Opslagprincipe Energiebuffering in de bodem (korrel en grondwater) met grondwater als 

medium (geleiding en convectie van energie) 
  
Dieptetraject 10 - 300 m-mv 
  
Capaciteit 5 - 250 m3/h per bron (circa 5 - 230 woningen), 20 - 1.200 kW per bron 
  
Gemiddeld systeem 1.000.000 m3 per jaar (circa 500 woningen), 1.400 MWh per jaar 
  
Energiebesparing 30 - 60 % ten opzichte van conventionele koeling en verwarming 
  

infiltratiebrononttrekkingsbron 
8°C - 16°C11°C

natuurlijke grondwater

temperatuur 11°C
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Gesloten systemen 
 

Dwarsdoorsnede

 
  

Bovenaanzicht

 
  
Omschrijving Een gesloten systeem bestaat uit in de bodem aangebrachte warmtewisse-

laars waarmee energie aan de bodem kan worden onttrokken of kan wor-
den toegevoerd. Gesloten systemen worden meestal gebruikt in combinatie 
met warmtepompen. Het bodemwarmtewisselaarsysteem is aangesloten 
op de verdamper van de warmtepomp en onttrekt warmte aan de bodem. 
Door deze warmteonttrekking daalt de bodem in temperatuur. In de zomer 
kan van deze lage temperatuur gebruik gemaakt worden voor koeling. Ook 
kan de condensorwarmte van de warmtepomp aan de bodem worden afge-
voerd. Er vindt geen gescheiden opslag van koude en warmte plaats, de 
bodem wordt dus “gemengd” met koude en warmte. 

  
Opslagprincipe Energieonttrekking uit de bodem met als medium water en antivriesmiddel 

in de bodemwarmtewisselaarssen (geleiding van energie) 
  
Dieptetraject 0 - 150 m-mv 
  
Capaciteit 1,25 kW per lus (circa 4 lussen van 50 meter lengte per woning) 
  
Gemiddeld systeem 100 kW (circa 20 woningen, vanaf 1 woning) 
  
Energiebesparing 30 - 60 % ten opzichte van conventionele koeling en verwarming 

natuurlijke grondwater

temperatuur 11°C

4°C - 20°C
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Geothermie  
 

Dwarsdoorsnede

  
Bovenaanzicht

 

 
  
Omschrijving De energie die in de kern van de aarde aanwezig is komt door geleiding 

naar de oppervlakte. Deze geothermie of aardwarmte is een potentiële bron 
van duurzame energie die algemeen als onuitputtelijk wordt beschouwd. 
Vanaf het aardoppervlak is de temperatuurtoename ongeveer dertig graden 
Celsius per kilometer diepte. Op 1.500 meter diepte bedraagt de tempera-
tuur circa 55 graden Celsius; op 2.500 meter diepte is deze temperatuur 
circa 85 graden Celsius. Het winnen van deze warmte gebeurt door het op 
die diepte aanwezige grondwater op te pompen en de warmte eraan te 
onttrekken. Na de warmteoverdracht wordt het water weer geïnfiltreerd in 
de bodem. 

  
Opslagprincipe Permanente onttrekking van warmte 
  
Dieptetraject 500 - 3.000 m-mv 
  
Capaciteit 100 - 500 m3/h per systeem (circa 2.500 - 12.000 woningen) 

5.000 - 23.000 kW per systeem 
  
Gemiddeld systeem 750.000 m3/jaar (circa 4.500 woningen), 35.000 MWh 
  
Energiebesparing 80- 95% ten opzichte van conventionele verwarming 
 

70°C
20°C
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Bijlage 2 Geschiktheidskaart open systemen 
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Bijlage 3 Geschiktheidskaart gesloten systemen 
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