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Verklarende woordenlijst 

 
Afgiftesysteem Installatie die warmte of koude afgeeft aan een ruimte. 

Aquathermie 
 

Verzamelterm voor warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), 
afvalwater (TEA) of drinkwater (TED). 

Bodemenergie Warmte-energie uit de ondergrond. 
 

Bodemenergiesysteem 
(BES) 

Installatie die warmte en koude infiltreert in de bodem om deze 
energie in het daaropvolgende seizoen te kunnen onttrekken 
voor het verwarmen of koelen van gebouwen. 

Bronnensysteem Installatie die warmte aan de bodem onttrekt of erin terugbrengt. 

C.O.P. Coëfficiënt of Performance. Maat voor hoe efficiënt een apparaat 
omgaat met energie.  

Debiet (m³/h) De hoeveelheid grondwater die een bodemenergiesysteem per 
uur infiltreert en onttrekt.  

Gesloten 
bodemenergiesysteem 
(GBES) 

Bodemenergiesysteem dat via een gesloten verticale 
bodemwarmtewisselaar warmte en koude uit de bodem onttrekt 
en terugbrengt door middel van geleiding.  
 

Grondwaterstroming Stroming van het grondwater in een watervoerende laag als 
gevolg van poreusheid bodemlaag, zwaartekracht en 
drukverschil. 
 

HTV Hoog temperatuur verwarming; verwarmingstechniek met 
temperaturen tussen 75 °C en 85 °C. 

LTV Laag temperatuur verwarming; verwarmingstechniek met 
temperaturen tussen 35 °C en 55 °C. 

MTV Middelhoog temperatuur verwarming; verwarmingstechniek met 
temperaturen tussen 55 °C en 75 °C. 

MWhth Megawattuur thermisch; de hoeveelheid thermische energie die 
in één uur door een bron met een vermogen van één miljoen 
watt wordt geleverd of verbruikt. 

Omzettingssysteem Installatie die de warmte uit de bodem omzet naar de gewenste 
temperatuur voor de woning. 

Open 
bodemenergiesysteem 
(OBES) 

Bodemenergiesysteem dat warmte en koude uit de bodem 
onttrekt en infiltreert door middel van grondwater. 

SPF Seasonal Performance Factor; een maat voor het 
energierendement van een bodemenergiesysteem. 

Thermische kortsluiting Beïnvloeding tussen gevormde thermische bellen. De warme bel 
kan bijvoorbeeld door de koude bel worden beïnvloed, waardoor 
de temperatuur afneemt.  
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Warmtepomp Apparaat dat met behulp van elektrische energie warmte uit 
bijvoorbeeld de bodem, grondwater of lucht omzet in bruikbare 
energie om een huis mee te verwarmen. 

Watervoerend pakket Bodemlaag waarin grondwater is opgeslagen. 
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1 Inleiding 

1.1 Projectbeschrijving 

In 1986 is in Leiden door de bewoners het woonproject de Oranjerie gesticht en ontworpen met als 
doel zo duurzaam mogelijk te wonen en belasting op het milieu te beperken. De bewoners zijn 
momenteel op zoek naar een verdere verduurzaming van de woningen. VHGM is gevraagd een 
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren of met bodemenergie en op welke wijze warmte geleverd kan 
worden .  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen  

Onderliggende rapportage heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in de potentie en technische en 
juridische mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van de woningen. 

Voor dit onderzoek wordt op basis van verbruiksgegevens van de bewoners geschat hoeveel warmte 
vanuit de bron nodig is om aan de vraag te voldoen. Tevens worden verschillende haalbare 
energieconcepten opgegeven alsook de technische en juridische aspecten van bodemenergie op deze 
locatie.  

Disclaimer: Dit rapport dient puur ter onderbouwing van de potentie om door middel van 
bodemenergie de woningen en appartementen aan de Oranjerie te verduurzamen. Het rapport en de 
berekeningen zijn niet geschikt voor het ontwerp of voor het opstellen van een effectenstudie en 
vergunningaanvragen.  
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2 Uitgangspunten project 

2.1 Locatiebeschrijving 

De projectlocatie ligt aan de straat Oranjerie te Leiden (zie figuur 2.1). De straat is een zijstraat van 
de Aloëlaan en loopt parallel aan de Maredijk. Het complex is een woonproject geïnitieerd door de 
bewoners in 1986 en opgeleverd in 2003. De Oranjerie bestaat uit 12 eengezinswoningen en 8 
appartementen. De gemiddelde oppervlakte van de woningen is respectievelijk 146 m² en 81 m² voor 
de eengezinswoningen en appartementen.   

Het concept van de Oranjerie is om zo duurzaam mogelijk een betaalbare woning voor het 
bewonersinitiatief te realiseren. Daarvoor zijn al de nodige maatregelen getroffen door de bewoners 
op het gebied van duurzaamheidsaspecten. Zo is het pand voorzien van extra dikke isolatie in de 
vloeren, wanden en daken en zijn er extra grote ramen met dubbel glas geplaatst. Op het dak 
bevinden zich zonnecollectoren die de woningen voorzien van warm tapwater.. De woningen hebben 
energielabel A en een gemiddelde EPC van 0,9. 

Figuur 2.1 Projectlocatie. De Oranjerie wordt aangegeven met de rode stip.  

2.2 Energetische uitgangspunten 

De gebouwzijdige gegevens zijn aangeleverd door de bewoners en vertaald naar gemiddelden, zie 
tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Gebouwzijdige gegevens 
Eengezinswoning Appartement 

Aantal woningen 12 8 

Gemiddelde oppervlakte [m²] 146 81 

Totaal gemiddelde oppervlakte [m²] 1752 678 

Gemiddelde verbruik aardgas per woning [m³/j] 886 685 

Gemiddelde verbruik aardgas totaal [m³/j] 10632 5478 
Gemiddelde totale energieverbruik excl. koken 
[MWh] 98 50,5

De gegevens uit tabel 2.1 zijn vertaald naar een gebouwzijdige warmtevraag. Voor de warmtevraag is 
geen rekening gehouden met het verbruik van warm tapwater. Naar verwachting wordt dit in de 
toekomst ingevuld door nieuwe zonnecollectoren. Voor koeling wordt een vermogen van 16 W/m² 
gehanteerd door middel van passieve koeling door de vloer en de wand bij sommige woningen. Hoger 
dan dit is niet wenselijk, omdat er dan condens kan vormen op de vloer.  
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In tabellen 2.2 en 2.3 wordt het totale verwarmings- en koelvermogen weergegeven. 
 
Tabel 2.2 Warmtevraag gebouwzijdig 

 Vermogen [kW] Energie [MWh] Vollast [h] 

Warmtevraag eengezinswoningen 70 98 1400 

Warmtevraag appartementen 36 50,5 1400 

Totaal 106 148,5  
 
Tabel 2.3 Koudevraag gebouwzijdig 

 Vermogen [kW] Energie [MWh] Vollast [h] 

Koudevraag eengezinswoningen 28 15 550 

Koudevraag appartementen 13 7 550 

Totaal 41 23  

 
De getallen in tabel 2.2 kunnen mogelijk veranderen. Dit is ervan afhankelijk of het 
bodemenergiesysteem wel of niet een aandeel zal hebben in het leveren van warm tapwater. Om een 
beter beeld hiervan te krijgen, is het belangrijk om te weten hoeveel warm tapwater de 
zonnecollectoren kunnen leveren. Daarna kan in combinatie met gebruikersdata van de bewoners en 
gemeenschappelijke ruimten een schatting gemaakt worden over hoeveel het bodemenergiesysteem 
moet leveren. Verder kan de uiteindelijke warmte- en koudevraag ook variëren per woning afhankelijk 
van o.a. de precieze oppervlakte, cv-installatie en ventilatie. Dit komt dan ook aan bod zodra er 
vervolgstappen worden genomen in het project. 
 
Om een indicatie te geven van de efficiëntie van een warmtepomp wordt vaak gesproken over de 
C.O.P.-factor (Coëfficiënt of Performance). Dit is de verhouding tussen de hoeveelheid energie die de 
warmtepomp afgeeft en de hoeveelheid energie die de warmtepomp opneemt. Hierdoor hoeft er 
minder warmte uit de bodem gehaald te worden om toch de gevraagde hoeveelheid thermische 
energie aan de woningen te kunnen leveren. In bijlage 1 kan men een uitgebreide uitleg vinden. In 
tabel 2.4 is aangegeven hoeveel warmte en koude er uit de bodem benodigd is.  
 
Tabel 2.4 Benodigde thermische energie uit de bodem 

   Eengezinswoningen Appartementen 

Totaal 
Energievraag C.O.P. Eenheid Totaal 

energieverbruik 
Gemiddeld 

energieverbruik 
per woning 

Totaal 
energieverbruik 

Gemiddeld 
energieverbruik 

per woning 

Verwarmen 5 MWhth 78 6,5 40 5 118 
Koelen - MWhth 15 1,25 7 0,9 23 

Onbalans - MWhth 63 - 33 - 95 

 
Hierbij is ervan uitgegaan dat koude direct uit de bodem geleverd wordt (passieve koeling) zonder 
tussenkomst van de warmtepomp. Een C.O.P.-factor is derhalve niet van toepassing op koeling.  
Als laatste wordt in tabel 2.4 de onbalans van het systeem aangegeven. Dit is om aan te geven 
hoeveel meer of minder thermische energie uit de bodem wordt onttrokken. 
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3 Energieconcepten 

Bij het aanleggen van een bron voor een ZLT-warmtenet zijn in principe twee verschillende 
mogelijkheden: een individuele of een collectieve open of gesloten bron met daarbij individuele 
warmtepompen of een collectieve warmtepomp. Hieronder zijn de varianten beschreven: 
 

1. Open systeem met collectieve bron 
a. Individuele warmtepompen 
b. Collectieve warmtepomp 

2. Gesloten systeem met collectieve bron 
a. Individuele warmtepompen 
b. Collectieve warmtepomp 

3. Gesloten systeem met meerdere collectieve bronnen (klein collectief) 
a. Individuele warmtepompen 

 

 
Het feit dat er ‘open’ en ‘gesloten’ bodemenergiesystemen zijn, impliceert dat een keuze gemaakt 
moet worden. De keuze zal enerzijds voor een deel afhangen van de toepassing en eisen van het 
systeem en anderzijds van de randvoorwaarden aan de bodem of kwaliteit grondwater of beschikbare 
ruimte op de locatie. Zowel gesloten als open systemen zijn geschikt om verwarming en koeling te 
leveren. Het leveren van koeling is juist gewenst, zodat in de zomer warmte wordt geladen in de 
bodem welke in de winter weer benut kan worden.  
Qua energiebesparing hoeven open en gesloten systemen elkaar niet veel te ontlopen, alhoewel een 
open bronsysteem wel een hoger rendement kan realiseren voor het leveren van warmte. 
Daarentegen hebben gesloten systemen minder onderhoud nodig, speelt bodemgeschiktheid een 
kleinere rol en hebben deze een zeer lange levensduur (>50 jaar). De levensduur van een open 
systeem is onder andere afhankelijk van de locatie. 
 
De keuze tussen individuele of collectieve bronnen en/of warmtepompen hangt af van verschillende 
factoren. Tabel 3.1 geeft een paar van deze factoren aan met daarbij welk systeem een voordeel 
heeft t.o.v. de ander. 
 
Tabel 3.1 Beoordelingstabel individuele versus collectieve verwarmingssystemen   

 Individueel gesloten systeem Collectief open systeem 

Energieverbruik + - 

Afrekening energieverbruik + - 

Ruimtebeslag - + 

Investeringskosten - + 

Onderhoudskosten - + 

Regelbaarheid + - 

 
 
 

Figuur 3.1 links is variant 2a en rechts variant 3a  
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Om het ZLT-warmtenet te kunnen benutten voor verwarming en warm tapwater is een warmtepomp 
nodig. Warmtepompen nemen bij lage temperatuur warmte op (warmtenetzijde) en geven die met 
een verhoogde temperatuur weer af (afgiftezijde).  

Afhankelijk van het type bodemenergie dat gekozen wordt, kan men kiezen tussen 2 types 
warmtepomp: water/water of brine/water warmtepomp. Hierbij is een water/water warmtepomp 
geschikt voor open en gesloten bronnen en een brine/water warmtepomp geschikt voor gesloten 
bodemenergie. Individuele warmtepompen in combinatie met open bronnen hebben over het 
algemeen lagere energiekosten vergeleken met gesloten bronnen, maar brengen hogere 
investeringskosten met zich mee en vergen meer onderhoud. 

Figuur 3.2 Schematische weergave van variant 1a 
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4 Technische en juridische haalbaarheid bodemenergie 

In het geohydrologisch onderzoek is onderzocht of de bodem in het stationsdistrict van Leiden 
geschikt is voor het toepassen van een gesloten of open bodemenergiesysteem. Hierbij is niet alleen 
gekeken naar de natuurlijke aspecten, zoals de bodemopbouw en grondwaterkwaliteit, maar ook naar 
andere omgevingsfactoren, zoals grondwateronttrekkingen, nabijgelegen bodemenergiesystemen en 
restrictiegebieden. 
 

4.1 Bodemopbouw 

De bodemopbouw is met name voor een open bodemenergiesysteem van groot belang. Er dient een 
geschikt watervoerend pakket te zijn dat voldoende zandlagen bevat waaruit grondwater kan worden 
onttrokken en geïnfiltreerd. Voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem is het juist 
van belang om te weten hoeveel kleilagen er in het pakket aanwezig zijn, doordat klei een minder 
goede warmtegeleider is dan zand.  
 
In de ondergrond van de projectlocatie kunnen globaal 2 watervoerende pakketten worden 
aangewezen die worden gescheiden door lagen van klei, veen en fijn zand. Dit is in tabel 4.1 
weergegeven. Deze tabel is op basis van de volgende gegevens tot stand gekomen: 

- Grondwaterkaart van Nederland. 
- Het geohydrologisch bodemprofiel uit het Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem 

(REGIS II v2.2. 
- Boorbeschrijvingen van TNO-DINOloket. 

 
Tabel 4.1 Geohydrologische schematisering   

Diepte t.o.v. mv [in m] 
mv: ca. 0.3 m +N.A.P. Samenstelling Geohydrologische eenheid Doorlaatvermogen/

weerstand 

mv Tot -10 à -15 Klei- en veenlagen, enkele zandlagen Deklaag 1000 - 2000 d 

-10 à -15 Tot -50 à 55 

Zand. Boven in het pakket (tot ca. 20 
m – N.A.P.) zeer fijn tot matig grof. 

Onder in het pakket matig- tot uiterst 
grof.  

Watervoerend pakket 1 900 - 1300 m²/d 

-50 à 55 Tot -53 à -58 klei en fijn zand Slecht doorlatende laag 1 500 – 900 d 

-53 à -58 Tot -125 à -135 Zand, zeer fijn tot matig grof, 
afgewisseld met enkele kleilagen. Watervoerend pakket 2 800 – 1200 m²/d 

Vanaf -130 Fijn zand en kleilagen Geohydrologische basis  
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Figuur 4.1 Hydrogeologisch W-O profiel met projectlocatie (zwarte lijn) aangegeven 

 
 

4.2 Grondwater 

Naast de bodemopbouw is het grondwater een belangrijk onderdeel. Er zijn zowel juridische als 
technische aspecten waarmee rekening gehouden moet worden voor het realiseren en de werking 
van een bodemenergiesysteem. In onderstaande paragrafen worden deze aspecten nader toegelicht. 
 

4.2.1 Waterstanden en stroming 

Op basis van de gegevens van TNO-DINOloket en de Grondwaterkaart van Nederland zijn de 
grondwaterstanden en grondwaterstromingen in de verschillende watervoerende pakketten 
onderzocht. In tabellen 4.2 en 4.3 worden deze gegevens opgesomd.  
 
Tabel 4.2 Gegevens grondwaterstanden en stijghoogte  

 Gemiddelde grondwaterstand/stijghoogte Fluctuatie 

Deklaag 0,2-1 m – mv ± 0,4 m 

WVP1 1,8 m – mv ± 0,3 m 

WVP2 1,4 m – mv ± 0,3 m 
 
 
Tabel 4.3 Gegevens grondwaterstroming en stromingsrichting 

 Grondwaterstroming Richting 

WVP1 5 tot 10 m/jaar WNW 

WVP2 < 5 m/jaar WNW 

 
4.2.2 Kwaliteit en temperatuur 

De kwaliteit van het grondwater is van belang voor de werking van een open bodemenergiesysteem. 
Verder zijn er ook juridische eisen met betrekking tot de grondwaterkwaliteit waarmee rekening 
gehouden moet worden. Verschillende grondwaterkwaliteitparameters, zoals chloride(zout)gehalte, 
redox en temperatuur zijn daarom opgesomd in tabel 3.4. Voor een gesloten bodemenergiesysteem is 
de kwaliteit van het grondwater ondergeschikt. 
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Chloridegehalte 
Het grondwater kan onderverdeeld worden in zoet, brak en zout water. Dit is afhankelijk van het 
chloridegehalte. De overgang tussen zoet en brak water wordt gedefinieerd door een chloridegehalte 
van 150 mg/l. De grens tussen brak en zout grondwater wordt doorgaans gedefinieerd door een 
chloridegehalte van 1000 mg/l. Vanuit het beleid is het niet toegestaan om zoet water te verzilten. Dit 
betekent dat zoet water niet vermengd mag worden met brak of zout water. Op basis van de 
gegevens is het water in WVP1 en WVP2 zout. De kans op vermenging met brak of zoet water is 
daarom gering.   

Redoxgrens 
De redoxgrens wordt gevormd door zuurstof- en nitraatrijk water afkomstig van neerslag die in de 
bodem infiltreert. Anaeroob water bevat geen zuurstof of nitraat. Bij een open bodemenergiesysteem 
kan vermenging van deze twee typen water tot verstoppingen van het grondwatersysteem leiden als 
gevolg van chemische reacties. Door deze grens te vermijden tijdens de filterstelling wordt het 
vermengen van verschillende watertypen ook voorkomen. Op basis van gegevens uit Grondwatertools 
ligt de redoxgrens in de deklaag. Omdat een open bodemenergiesysteem in WVP2 zal worden 
geplaatst, is er voldoende afstand tot de redoxgrens.  

Tabel 4.4 Grondwaterkwaliteitsparameters  
Parameter Waarde 

Zoet/brakgrens (chloridegehalte 150 mg/l) 5 à 20 m –N.A.P. 

Brak/zoutgrens (chloridegehalte 1000 mg/l) 15 à 40 m –N.A.P. 

Redoxgrens < 15 m –N.A.P. (in deklaag) 

Temperatuur grondwater 11-11,5 °C

4.3 Juridische eisen 

4.3.1 Beleid GBES 

Het aanleggen van gesloten BES is gereguleerd, waardoor deze systemen meldingplichtig en in 
sommige gevallen ook vergunningplichtig zijn. In onderstaand overzicht staat vermeld wanneer een 
melding of vergunning moet worden aangevraagd. Globaal kan aangehouden worden dat er voor 
individuele systemen voor bijvoorbeeld woningen (<70 kW) een melding benodigd is. Voor een heel 
appartementencomplex is dat meestal >70 kW. In dat geval is er naast de melding ook een 
vergunning benodigd.  

Tabel 4.5 Overzicht benodigde vergunningen en/of meldingen 
Benodigde 

vergunning/melding Reden Bevoegd gezag Doorlooptijd 

Melding Besluit lozen buiten 
inrichting (Blbi) 

Realisatie gesloten BES 
<70 kW. Gemeente 4 weken voor start 

werkzaamheden 

Omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (Obm) Realisatie gesloten BES ≥70 kW 

of binnen interferentiegebied 
Gemeente 

en provincie 
8 weken tot publicatie 
definitieve beschikking 
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Voor het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesystemen zijn daarnaast ook de volgende 
algemene regels van toepassing: 
 

 Temperaturen 
De maximale infiltratietemperatuur van een gesloten BES bedraagt 30 °C en de minimale 
infiltratietemperatuur is -3 °C. 
 

 Interferentie 
Bodemenergiesystemen mogen elkaar niet negatief beïnvloeden (interferentie). Nieuwe 
systemen moeten hierdoor rekening houden met bestaande open en gesloten 
bodemenergiesystemen.  

 
 Koudeoverschot 

Een gesloten bodemenergiesysteem bereikt uiterlijk vijf jaar na de datum van 
ingebruikneming een moment waarop geen sprake is van een warmteoverschot. Dit houdt in 
dat een koudeoverschot wel is toegestaan. Indien van toepassing kan een warmteoverschot 
aangevraagd worden, mits het belang van de bescherming van de bodem zich daartegen niet 
verzet.  
 

 Registraties  
Bij het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem moet een registratie 
worden bijgehouden van de volgende onderdelen: temperatuur van de circulatievloeistof in 
retourbuis, hoeveelheid warmte en koude die aan de bodem is toegevoegd en het jaarlijks 
energierendement.  
 
De geregistreerde gegevens voor een gesloten bodemenergiesysteem ≥70 kW moeten 
jaarlijks worden verstuurd aan het bevoegd gezag. De gegevens van gesloten 
bodemenergiesystemen <70 kW worden tenminste 10 jaar bewaard. 
 

4.3.2 Beleid OBES 

Voor het infiltreren en onttrekken van grondwater is een vaak een vergunning Waterwet benodigd. In 
de provincie Zuid-Holland wordt onderscheid gemaakt in de hoeveelheid water die onttrokken en 
geïnfiltreerd wordt. In onderstaand overzicht staat vermeld wanneer een melding of vergunning moet 
worden aangevraagd.  
 
Tabel 4.6 Overzicht benodigde vergunningen en/of meldingen provincie Zuid-Holland 

Benodigde 
vergunning/melding Reden Bevoegd gezag Doorlooptijd 

Melding op grond van het 
Waterbesluit 

Realisatie OBES <10 m³/uur 
of binnen interferentiegebied Provincie  ca. 2 maanden 

Vergunning Waterwet 
 

Realisatie OBES ≥10 m³/uur 
of binnen interferentiegebied Provincie  ca. halfjaar 

 
Voor het aanvragen van een vergunning Waterwet is, afhankelijk van de grootte van het project      
(≥50 m³/uur of <50 m³/uur), een verkorte of een uitgebreide effectenstudie benodigd. In deze 
effectenstudies worden de hydrologische en hydrothermische effecten van een systeem onderbouwd.  
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Evenals bij gesloten bodemenergiesystemen zijn er bij open bodemenergiesystemen nog een aantal 
aspecten waar rekening mee gehouden moet worden: 

 Temperaturen
De maximale infiltratietemperatuur van een open BES bedraagt 25 °C en de minimale
infiltratietemperatuur is 5 °C.

 Koudeoverschot
Een bodemenergiesysteem zal warmte en koude in de bodem brengen. In de wetgeving is
opgenomen dat een (beperkt) koudeoverschot is toegestaan. Dit betekent dat een BES niet
energetisch in balans hoeft te zijn. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat er
geen thermische kortsluiting optreedt tussen de warme en koude bel. Een warmteoverschot is
daarentegen niet toegestaan.

 Rendement en productiviteit
Voor de vergunningaanvraag dient ook een Seasonal Performance Factor (SPF) te worden
uitgerekend. Dit moet in de ontwerpfase van het project worden vastgesteld. De SPF is een
mate van het rendement en efficiëntie van het open BES. Indien het systeem niet aan de
vastgestelde SPF voldoet, kan het bevoegd gezag eisen dat er maatregelen worden genomen
om de SPF te verbeteren. Naast, of in plaats van, de SPF wordt ook een minimale
productiviteit van het grondwater geëist. Met deze eis wil het bevoegde gezag zorgen dat het
verpompte grondwater niet nutteloos wordt gebruikt. Over het algemeen wordt een minimale
energiehoeveelheid van 3 tot 5 kWh per m³ vereist.

 Registraties
In de vergunning van het bodemenergiesysteem worden verder voorschriften opgenomen ten
behoeve van bepaalde jaarlijkse verplichtingen na de realisatie. Het gaat hierbij om het
registreren van o.a. verpompte waterhoeveelheden, temperatuurmetingen, geladen energie
en grondwateranalyses. Dergelijke registraties moeten periodiek worden samengevat in een
evaluatierapportage en worden ingediend bij het bevoegd gezag.

Lozing
Bij de aanleg en tijdens het onderhoud van een open bodemenergiesysteem komt grondwater
vrij dat geloosd moet worden. Voor het lozen van grondwater moet ook een vergunning
worden aangevraagd. Indien geen toestemming wordt verkregen voor het lozen van het
water op de riolering of het oppervlaktewater, dient het water teruggevoerd te worden in de
bodem. Dit dient direct in de vergunning Waterwet geregeld te worden. Derhalve is het
noodzakelijk om de lozingsprocedure tegelijkertijd met de vergunning voor het BES op te
starten.

4.3.3 Certificatieverplichting BRL 11000 en 6000‐21/00 

Verder is in de regelgeving opgenomen dat alle bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor een 
bodemenergiesysteem moeten voldoen aan de erkenningsplicht voor het ontwerp, de realisatie en het 
beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen. Deze plicht bestaat voor zowel open als gesloten 
bodemenergiesystemen en is opgesplitst in twee delen: een boven- en een ondergronds deel. Voor 
het ondergrondse deel van het bodemenergiesysteem is normdocument BRL SIKB 11000 ontwikkeld 
met daarin de algemene kwaliteitseisen en protocol 11001 met de technische uitvoeringeisen.
Voor de energiecentrale (het bovengrondse deel) van het bodemenergiesysteem is normdocument 
BRL KBI 6000 (de onderdelen 6000-00 en 6000-21/00) ontwikkeld. 

4.3.4 Omgevingsbelangen 

Tot slot zijn er nog een aantal mogelijke belangen in de omgeving waarmee rekening gehouden moet 
worden voor de aanleg van een bodemenergiesysteem. Op basis van landelijke, provinciale en 
gemeentelijke kaarten zijn deze belangen in de omgeving van de projectlocatie onderzocht. In 
onderstaande tabel zijn deze belangen weergegeven en is aangegeven of deze belemmeringen 
kunnen vormen.  
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Geconcludeerd kan worden dat het mogelijk is om bodemenergie toe te passen op de locatie, zolang 
er geen gebruik wordt gemaakt van het eerste watervoerend pakket en er voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden rekening gehouden wordt met eventuele verontreinigingen, archeologische waarden 
en zettingsgevoelige gebouwen. 

Mogelijke belangen Opmerking, aandachtspunt: 

1 Keur van het waterschap 
Aan noordzijde van de projectlocatie 
loopt een sloot met beschermingszone. 
Binnen de beschermingszone zijn 
aanvullende regels van kracht.  

2 Waterwingebieden, grondwaterbeschermings-gebieden 
en boringsvrije zones 

3 Provinciale Milieuverordening: 
Aardkundige waarden en overige aandachtspunten 

4 Wet bodembescherming 

Actualiserend onderzoek aanbevolen. 
Bert Dijksman (VvE) geeft aan dat er 
asbest is verwijderd rondom het 
gebouw voor de bouwstart. In de 
zuidoosthoek, achter nummers 2-6, 
komt een diepere verontreiniging voor 
afkomstig van de naastgelegen 
voormalige verffabriek. Deze is met 
damwanden geïsoleerd en er is een 
leeflaag aangebracht.  

5 Archeologische waarden 

Projectlocatie ligt deels in 
archeologische waarde 5 
(omgevingsvergunning nodig indien 
werkzaamheden dieper dan 50 cm en 
over totale oppervlakte > 250m2) en 
deels in waarde 6 
(omgevingsvergunning nodig indien 
werkzaamheden dieper dan 75 cm en 
over totale oppervlakte > 500m2) 

6 Natuurbelangen  
Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland 

7 Interferentiegebied/ Masterplan 
Leiden ligt binnen het ambitiegebied 
bodemenergie. Binnen dit gebied is een 
OBES niet toegestaan in WVP1. 

8 Zettingsgevoelige objecten 
Zettingsgevoelige (oude) gebouwen 
aanwezig in de nabijheid van de 
projectlocatie 

Legenda: 

Geen beperkingen Aandachtspunt Bodemenergie verboden 
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4.3.5 Overige bodemenergiesystemen 

Voor het realiseren van een bodemenergiesysteem is het tevens van belang dat dit systeem andere 
nabijgelegen, vergunde systemen niet nadelig beïnvloed. Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn 
overige systemen opgevraagd. Deze gegevens hebben wij echter nog niet ontvangen. In de 
conceptversie van dit rapport worden daarom gegevens uit WKOtool getoond (figuur 3.1).  
Op basis van deze gegevens blijkt dat er binnen een straal van circa 1 km van de projectlocatie  
8 bronnen van open bodemenergiesystemen staan geregistreerd en 4 (clusters van) gesloten 
bodemenergiesystemen.   
 
De gesloten bodemenergiesystemen liggen niet in een straal van 500 m. Het is derhalve niet nodig 
om de invloed van het systeem van de Oranjerie op deze gesloten bodemenergiesystemen te 
berekenen.   
 
De dichtstbijzijnde bron van een open bodemenergiesysteem ligt op een afstand van 200m. Middels 
modelberekeningen zal moeten worden aangetoond dat het systeem van de Oranjerie naburige 
systemen niet negatief beïnvloedt.  
 
Figuur 4.2 Overzicht overige bodemenergiesystemen binnen ca. 1 km afstand van projectlocatie 
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5 Inpassing bodemenergiesysteem 

5.1 Omvang installaties 

Met een bodemzijdig verwarmingsvermogen van ca. 90 kW resulteert dat in onderstaande indicatieve 
ontwerpgrootten: 

- Open bodemenergie met een grondwaterdebiet van ca. 13 m³/h
- Gesloten bodemenergie met een totale luslengte tussen de 2.500 en de 4.500 m

Bovenstaande gegevens zijn afhankelijk van de mate van balans tussen warmte en koudevraag en de 
toepassing van een eventuele balansvoorziening zoals zonnecollectoren.  

5.2 Inpassing bodemenergiesystemen 

Op basis van bovenstaand onderzoek is bekend geworden dat zowel een open als gesloten 
bodemenergiesysteem op locatie mogelijk is. Aangezien het boren van bronnen een kostbare kwestie 
is, dient gekeken te worden naar principes om boringen te besparen.  

De bodem en het grondwater zijn dermate geschikt dat met een open systeem kan worden volstaan 
met een monobron. Hiervoor worden in één boorgat twee bronnen gemaakt welke verticaal van 
elkaar gescheiden zijn, zie figuur 5.1. De boring dient tot ca. 120 meter geboord te worden.  

Voor een gesloten bodemenergiesysteem kan worden bespaard op het aantal boringen door uit te 
gaan van een collectief of meerdere kleine collectieven. Het voordeel van een klein collectief systeem 
is dat hiervoor geen vergunningsplicht, maar meldingsplicht geldt. Overigens is er geen restrictie op 
de maximale boordiepte waardoor naar verwachting ca. 10 à 15 lussen van 250 meter nodig zijn. 
Tussen de boringen moet een onderlinge afstand beschikbaar zijn van minimaal 7 meter.  

Figuur 5.1 Open bodemenergiesysteem in de vorm van een monobron 

Figuur 5.2 Gesloten bodemenergiesysteem collectief (links) en klein collectief (rechts) 



KENMERK  9802/210028/DvH  

DOCUMENT    Haalbaarheidsstudie     |     STATUS  Definitief 20 

6 Conclusie 

6.1 Samenvatting en conclusie 

De Oranjerie in Leiden wil verder gaan verduurzamen middels de inzet van hernieuwbare lokale 
bronnen. Het betreffende gebouw bestaat uit 12 eengezinswoningen en 8 appartementen. Deze zijn 
reeds voorzien van laag temperatuur afgiftesystemen in de vorm van vloer- en wandverwarming. De 
VvE van de Oranjerie is momenteel op zoek naar een oplossing met een warmtepomp. In deze 
haalbaarheidsstudie is gekeken naar de (on)mogelijkheden voor de toepassing van bodemenergie.  

Technisch 
Voor de technische haalbaarheid is gekeken naar de geohydrologie ter hoogte van het project. Zowel 
de bodem als het grondwater zijn geschikt voor de toepassing van bodemenergie. Wat de technische 
inpassing op locatie betreft, is er bij een open bron in principe maar 1 boring nodig. Hiervoor is er 
relatief weinig oppervlakte nodig om dit te realiseren. Bij een gesloten bodemenergiesysteem moeten 
er ca. 15 lussen geboord worden waarvoor relatief veel ruimte nodig is. Geconcludeerd kan worden  
dat de bodem voldoende potentie biedt voor de toepassing van zowel open als gesloten 
bodemenergie. 

Juridisch 
Voor het realiseren van een bodemenergiesysteem is een vergunning of melding benodigd. Welke 
vergunning er nodig is, hangt af van de keuze voor een open of gesloten bodemenergiesysteem en 
van de grootte van het systeem. Bij beide soorten bodemenergie kunnen er aanvullende regels 
vastgesteld worden in de vergunning. De mogelijkheden hiervan staan beschreven in hoofdstuk 3. 
Voor open bodemenergiesystemen geldt dat het bronfilter hiervan niet in het eerste watervoerend 
pakket mag worden geplaatst. Op basis van de gegevens dient er bij de bronpositionering rekening 
gehouden te worden met de beschermingszone van de waterloop aan de noordzijde van het perceel. 
Bij een vervolgonderzoek dient tevens actualiserend onderzoek te worden uitgevoerd met betrekking 
tot bodemverontreinigingen. Indien bij het graven voor leidingwerk meer dan 250 m2 wordt 
vergraven, moet mogelijk een omgevingsvergunning worden aangevraagd in verband met 
archeologie. Tot slot dient voor een open bodemenergiesysteem in de effectenstudie te worden 
aangetoond dat het OBES geen zettingen veroorzaakt voor de nabije zettingsgevoelige gebouwen.   

Conclusie 
Omdat een open bodemenergiesysteem meer onderhoud behoeft en meer risico’s met zich meedraagt 
(bronverstopping bijvoorbeeld), wordt geadviseerd om bij projecten met deze schaalgrootte te richten 
op gesloten bodemenergie.  
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6.2 Vragen en antwoorden 

De meest belangrijke punten waarover we nog wat meer informatie wensen, zijn: 
‐ Kunnen jullie nog iets beter op een rij zetten waarom een gesloten systeem de voorkeur 

heeft, bij onze schaalgrootte en benodigde capaciteit? Wat is de verwachte levensduur en 
waar liggen de risico-factoren wat dat betreft? Hoe zit het met de orde van grootte van 
realisatie- en onderhoudskosten? 

Levensduur: Gesloten systemen (bodemlussen) hebben een langere levensduur van 50+ jaar en zijn 
minder onderhoudsgevoelig. De levensduur (ca. 30 jaar) van een open systeem (open bron) is zeer 
afhankelijk van het watervoerend pakket en hoe goed het is onderhouden. Als een open systeem 
slecht wordt onderhouden, kan er bronverstopping ontstaan hetgeen een negatieve invloed zal 
hebben op de levensduur. Bij een open systeem met een debiet >10 m³/h geldt een vergunningplicht 
wat niet alleen hogere kosten oplevert voor het aanvragen, maar ook tijdens onderhoud. Er moet 
namelijk aan vergunningsvoorschriften voldaan worden, zoals monitoring, indienen jaaropgaves bij 
provincie en andere vergunningsvoorschriften zoals het nemen van grondwatermonsters. Bij 
meerdere kleine gesloten collectieven is het mogelijk deze systemen aan te leggen door middel van 
melding. Tevens is er geen algemene technische ruimte nodig. Bij een open systeem moet hier 
tenminste een warmtewisselaar (TSA) worden opgesteld.  

Gerekend met zeer grove getallen zal realisatie en onderhouden van een open systeem ca. 25 à 50% 
duurder zijn dan bij de keuze voor gesloten systemen in deze situatie.   

‐ We denken toch ook nog steeds aan juist een groter systeem dan alleen voor precies onze 
woningen, en hadden juist minder verwacht een optie voorgeschoteld te krijgen die eigenlijk 
meerdere kleinere systemen omvat. Het zou interessant zijn toch nog iets meer vergelijking 
van eigenschappen en argumenten naast elkaar te zien. Bij de toepassing van meerdere 
warmtepompen: is het in onze situatie dan verstandig hier verschillende types te kiezen,  
met het oog op verwarmen met ca. 35 – 45 graden en warmwaterproductie van (even)  
70 graden. Het gaat ons vooral om de principes en globale verhoudingen. 

In onze offerte hebben we onder stap 5 aangeboden ook een uitkoppeling met Ons Doel te 
onderzoeken. Eventuele uitbreiding naar (andere) buren vraagt om aanpassing van de rapportage op 
bepaalde delen. Wat we wel kunnen meegeven is dat bij een open bronsysteem eenvoudiger 
overcapaciteit valt aan te vragen en te realiseren. Indien er al enige zekerheid bestaat dat omliggende 
buren zullen aansluiten, kan een open systeem beter voor de dag komen dan een gesloten systeem.  

De opstelling van de opwekking kan centraal (1 in de techniekruimte ) of decentraal (1 per woning). 
Dit zijn veelvoorkomende scenario’s: 

1. Centrale warmtepomp met transportleidingen naar de woningen voor verwarmen, tapwater 
en koelen. 

2. Centrale warmtepomp met transportleidingen naar de woningen voor verwarmen en koelen. 
Per woning een afleverset met elektrische booster voor warm tapwater. 

3. Decentrale warmtepompen met boiler per woning voor verwarming, tapwater en koelen. 

Bij optie 1 en 2 is een techniekruimte nodig van grofweg 3 x 4 m.  

‐ We denken vooral aan bronnen in wat nu openbare ruimte is of op een parkeerplaats in de 
buurt. Niet achter in onze tuinen dus. Wat is er aan vergunningen en juridische zaken voor 
nodig om zoiets te regelen? Jullie spreken steeds over dat bij de sloot een beschermingszone 
zou kunnen gelden. Is het mogelijk na te gaan wat precies hier van toepassing is? 
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Voor bronnen en leidingen in openbare ruimte geldt een opstalrecht en dit dient met de eigenaar van 
de grond overeen te worden gekomen. In veel gevallen is het de gemeente die goedkeuring moet 
verlenen. In sommige gemeenten moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd.  

Voor boren binnen de beschermingszone van een watergang geldt de Keur van het Waterschap 
waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd: 
https://www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-alle-regels-op-een-rij 
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Bodemenergie 

Bodemenergiesystemen maken gebruik van de bodem om warmte en koude op te slaan, zodat er over 
een lange periode energiewinning kan plaatsvinden. Met het bodemenergiesysteem wordt in de zomer 
warmte opgeslagen in de bodem. Deze warmte kan vervolgens in de winter gebruikt worden om 
woningen te verwarmen. Tijdens het afgeven van de warmte koelt het water af en dit afgekoelde 
water wordt weer in de bodem opgeslagen. In de zomer kan het koude water gebruikt worden voor 
het koelen van de woningen. Door het afgeven van koude aan de woning warmt het water op en dit 
opgewarmde water wordt vervolgens weer in de bodem opgeslagen. Op deze manier bespaart een 
bodemenergiesysteem energie ten opzichte van een conventionele verwarmings- of koelinstallatie.  
Een bodemenergiesysteem kan verdeeld worden in 3 delen: bronsysteem, omzettingssysteem en 
afgiftesysteem. 

Bronsysteem 

Het bronsysteem is het ondergrondse gedeelte van het bodemenergiesysteem waar de warmte en 
koude uitgewisseld worden. Hiervoor zijn 2 soorten bronnen mogelijk, te weten een gesloten en een 
open bodemenergiesysteem.  

Gesloten bodemenergie  Open bodemenergie 

Bij een gesloten bodemenergiesysteem worden verticale bodemwarmtewisselaars (VBWW) aangelegd. 
Deze VBWW bestaan uit leidingen waar een vloeistof, zoals water, doorheen stroomt. Aan het water 
kan ook een koelvloeistof toegevoegd worden, bijvoorbeeld glycol. Door middel van geleiding vindt 
vervolgens uitwisseling van warmte en koude met de omringende bodem plaats. Bij deze vorm van 
bodemenergie wordt dus geen gebruik gemaakt van grondwater.  

Een open bodemenergiesysteem bestaat, in tegenstellig tot een gesloten bodemenergiesysteem, uit 
een bron waarin buizen van pvc geplaatst zijn. In deze buizen zitten filters ter hoogte van het 
watervoerend pakket waaruit grondwater onttrokken en geïnfiltreerd gaat worden. De overdracht van 
warmte en koude vindt bij dit type bodemenergiesysteem plaats via convectie. In de zomer wordt er 
warm water geïnfiltreerd in de warme bron. Dit warme water kan vervolgens in de winter worden 
onttrokken voor de verwarming van de woningen. Het water geeft zijn warmte af en koelt af. Dit 
koudere water wordt vervolgens in de koude bron geretourneerd.  

Bijlage 1
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Omzettingssysteem 

Zowel bij een open als bij een gesloten bodemenergiesysteem moet de warmte uit de bodem omgezet 
worden naar temperaturen die volstaan voor het verwarmen van de woning.  
Deze warmteomzetting vindt plaats middels de warmtepomp. De warmtepomp verhoogt de 
temperatuur uit de bodem, zodat deze geschikt is voor laag temperatuur verwarming (LTV). Met 
behulp van een extra warmtepomp (boosterwarmtepomp) kunnen ook hoog temperatuur verwarming 
(HTV) en warm tapwater worden geleverd. Daarnaast zijn er ook hoog temperatuur (HT) 
warmtepompen welke aangesloten kunnen worden op het bronsysteem. Deze hoog temperatuur 
warmtepompen hebben uiteraard een lager elektrisch rendement dan de LT-warmtepomp, maar 
kunnen wel op hoog temperatuur afgiftesystemen worden aangesloten. In de warmtepomp komen 
dus de twee gescheiden watercircuits, bodemzijdig en gebouwzijdig, samen.   
 
Als systeemconcept kan ervoor gekozen worden om iedere woning te voorzien van een individuele 
warmtepomp of door een warmtenet aan te leggen met een collectieve warmtepomp. Bij een 
collectieve warmtepomp op LTV kan daarnaast ook gekozen worden voor een boosterwarmtepomp in 
de woningen.  
 
COP 
De warmtepomp is belangrijk voor het bodemenergiesysteem om energie- en CO2-besparingen te 
behalen. Deze besparingen worden bereikt door de coëfficiënt of performance (COP) van de 
warmtepomp. Op basis van onderstaande figuur wordt dit verder uitgelegd.  
 

 
 
De warmtepomp in dit voorbeeld heeft een COP van 4. Dit betekent dat de warmtepomp 1 deel 
elektrisch vermogen verbruikt, waarmee 3 delen “gratis” opgeslagen warmte uit de bodem worden 
gehaald. De verbruikte elektriciteit wordt door de warmtepomp volledig omgezet in warmte, waardoor 
er 4 delen warmte aan een woning geleverd kunnen worden. Met 25% elektriciteit wordt dus 100% 
thermische energie geleverd.  
 
Hoe hoger de COP van een warmtepomp, hoe groter de besparingen. Door de ontwikkelingen van 
warmtepompen zijn er warmtepompen op de markt die een COP van 5 of 6 hebben. 
 
Een tweede besparing van het bodemenergiesysteem is dat 75% van de warmte die in de bodem 
wordt opgeslagen, kan worden hergebruikt. In potentie heeft een bodemenergiesysteem hierdoor een 
rendement van 700%1.  

 
1 Warmtepomp  25% elektra = 100% energie 
75% van de opgeslagen warmte is herbruikbaar 
Potentieel rendement bodemenergiesysteem = 175 / 25 = 700% 
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Afgiftesysteem 

Vanaf de warmtepomp moet de warmte (of koude) getransporteerd worden en in de woning moet de 
warmte vervolgens afgegeven kunnen worden. Dit is het afgiftesysteem in de woning. Voor LTV kan 
dit bijvoorbeeld worden gedaan via vloerverwarming, convectoren en laagtemperatuurradiatoren. 
Daarnaast moet de woning voldoende geïsoleerd zijn om deze met lage temperaturen te kunnen 
verwarmen.  
 
Bestaande radiatoren in woningen kunnen wel gebruikt worden bij MTV en HTV. Hierbij moet 
aangegeven worden dat het altijd zin heeft de woning verder te isoleren, zodat er ook minder energie 
opgewekt hoeft te worden.  
 
Het eventueel aanpassen van de afgifte-installatie hangt samen met de keuze van de systeemopzet 
en het soort woning waar het om gaat.  
 




