
WELKOM
Platform Bodembeheer bijeenkomst

Het veelkleurige bodemwatersysteem
Koppel maatschappelijke opgaven met 

(bodem- en water-) systemen en netwerken!

Bijeenkomst Energietransitie
9 juli 2019, Gemeente Heerenveen

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer



UP Kennisprojecten

1 - Focus: energietransitie
9 juli, Heerenveen

2 - Focus: (hoog)stedelijk gebied
Begin september, locatie G4

3 - Focus: vitale bodem
November, locatie PM 

4 - Focus: klimaat en water
Dec/jan, locatie PM

Houdt uw mailbox en de website www.platformbodembeheer.nl in de gaten voor actuele locaties en data

Overzicht bijeenkomsten: 



Programma 

tijd onderdeel spreker
13:00 Aanvang en opening Dagvoorzitter Leo Hamerlinck 

(uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond)
13:10 Voorwoord en het belang van kennis Tjeerd van der Zwan, burgemeester Heerenveen 

en trekker kennispilot Bodem en Ondergrond 
Veluweberaad

13:30 Inleiding kennisprogramma Leo Hamerlinck (uitvoeringsprogramma Bodem 
en Ondergrond)

13:45 Kennisplatform Bodem en Ondergrond Wiepkje Elsinga (provincie Fryslân)
14:00 Interactieve sessies over de energietransitie aan de hand van 

kennisprojecten
Geothermie David van den Burg (Ambient) en Frank Schoof 

(Stichting Platform Geothermie)
WKO Johan Valstar (Deltares) en Maurice Henssen 

(Bioclear)
Aquathermie Ronald Roosjen (Deltares)

15:00 Pauze
15:20 Interactieve sessies over de energietransitie aan de hand van 

3 cases uit de regio
Diverse sprekers

Gemeente Heerenveen als exploitant van geothermie? Ilja van der Veen (gemeente Heerenveen) & 
Peter Smale (Alliander

Potentieonderzoek geothermie Sebastiaan van der Haar (Royal HaskoningDHV)

Integraal werken aan de energietransitie en ondergrond Gerald Jan Ellen (Deltares) iom 
kennisinstellingen

16:20 Slotwoord Dagvoorzitter Leo Hamerlinck
16:30 Borrel 



Presentatie
Tjeerd van der Zwan, burgemeester 
Heerenveen en trekker kennispilot Bodem 
en Ondergrond Veluweberaad:

• Welkom en het belang van kennis



Presentatie

Leo Hamerlinck, uitvoeringsprogramma 
Bodem en Ondergrond:

• Inleiding UP kennisprogramma 



Kennis- en innovatieontwikkeling
Uitvoeringsprogramma (UP) en 

kennisprojecten

Platform Bodembeheer
9 juli 2019

Leo Hamerlinck
Projectleider Kennis UP



Convenant Bodem 
en Ondergrond 2016-2020

- Art 13: Partijen onderkennen een gezamenlijk 
belang bij de ontwikkeling, verspreiding en 
borging van kennis over de bodem en 
ondergrond

- Afspraken door convenantspartijen over:
- Kennisinfrastructuur 
- € 10 miljoen beschikbaar



Kennisinfrastructuur (1)

Opgebouwd uit drie ‘pijlers’:

Pijler 1 Kennisagenda, herijking 2018
Pijler 2 Kennis- en Innovatieontwikkeling
Pijler 3 Kennisdoorwerking



Kennisinfrastructuur (2)

Hoe verhouden de pijlers zich tot elkaar?



Opbouw Kennisprogramma

- Samen kennisvragen opgehaald
- Kennisarena’s georganiseerd
- Stakeholders:
• Rijk
• Decentrale overheden
• Kennisinstellingen
• Bedrijfsleven



Resultaten Kennisprogramma

- 4-tal vormen met 47 projecten
- 7 miljoen geïnvesteerd, 

projectwaarde ca. 50 miljoen
 Gerichte Kennisvragen - 10 
 Concurrentiegerichte dialoog - 4
 Prijsvragen - 12
 Regioprojecten - 21



Deelnemers 

- Deelname in cash of in kind => multiplier
- Overheden:
• 11 van de 12 provincies
• 130 van de 355 gemeentes
• 17 van de 21 waterschappen
• 17 van de 19 OD’s
• Rijk en RWS



Breed scala 

- Kennisagenda bepalend
- Aansluiten bij maatschappelijke opgaven
- Bodem en ondergrond leidend

=> Bodemkwaliteitszorg
=> Klimaatadaptatie –en mitigatie
=> Bodemdaling
=> Geothermie
=> Omgevingswet
=> Landbouw en voedsel



Rode draden

- Integraliteit Bodem en Ondergrond met 
maatschappelijke opgaven

- Zoek aansluiting bij andere programma’s: EZK, LNV, 
NKWK, internationaal

- Netwerkontwikkeling => cruciaal voor 
kennisdoorwerking

- Markt in beweging gekomen
- Actieve betrokkenheid (decentrale) overheden



Projecten vandaag

- Kennis rond Energietransitie
• Geothermie: inventarisatie
• Aquathermie: aansluiten bij Platform aquathermie
• WKO: WKO+ en Hogere dichtheid van 

bodemenergiesystemen…
• Ondergrondse infra: COB-project “Common grounds”

Website Bodem+



Vervolg – nog 1,5 jaar
- Kennisdoorwerking

=> ontwikkelpunt: bouwen aan een 
structuur voor na 2020
=> verbindingen leggen
• Nationale ontwikkelingen: IenW
• Veluweberaad
• Verkenningen SVO
• NKWK, LNV en EZK
• Internationale dimensie: vervolg INSPIRATION

- Bestendigen netwerkontwikkeling



Presentatie

Wiepkje Elsinga, Provincie Fryslân

• Kennisplatform Bodem en Ondergrond



Kennisplatform 
Bodem&Ondergrond

9 juli 2019



Onderwerpen

 Circulaire Economie – ‘Grip op Grond’

 Kennisplatform Bodem & Ondergrond 



Grond is een afvalstof 
totdat het nuttig is toegepast 



 Ontstaan tijdens natuur- en complexe 
infraprojecten – 10 jaar geleden

 Zo efficiënt en strategisch mogelijk 
omgaan met grondstromen

Minimaliseren grondstof gebruik, 

door hergebruik 

Circulaire innovatie



 Alle info over grond-, bagger- en 
zandstromen - totaalbeeld

 Naleving wet- en regelgeving – kwaliteit, 
toepassen (onderzoek(strategie), certificering

 Vergunningen en procedures

 Verbinder partijen

 Depotbeheer en contractbeheer

 Koploper in Nederland

Grip op Grond



 Duurzaam Milieu (CO2)

 Geldbesparing

 Hergebruik van grondstoffen

 Minder hinder – verkeer, uitstoot 

 1e overheid totaalbeeld op site

Circulaire Economie 
- Grip op Grond -



Voorbeelden: Knooppunt Joure



N31 en Vismigratierivier



 Technisch onderwijs 

– minor op HBO

 Samenwerking 
 SOK okt 2018 provincie-VFG

 Wetterskip

 Natuurorganisaties 

 Bodemkwaliteitskaarten integraal beeld!

 Beton en asfalt, IBC bouwstoffen

 Externe netwerken en kennisuitwisseling

Maar ook



 Samen met:
 Friese gemeenten

 FUMO

 Wetterskip Fryslân

 Bodem+

 uitbreiden wetenschap/kennis?

Kennisplatform bodem & ondergrond



Doel Platform 

 Vraagstukken, veranderende regelgeving, 
knelpunten en kansen

 Behoefte: Van individueel naar met elkaar 
behandelen

 Van elkaar leren of samen optrekken

 Uitbreiden gezamenlijke bodemkennis en 
versterken contacten

 Faciliteren bijeenkomsten iom kerngroep en ‘loket’

 Platform van en voor elkaar!



 2 onderdelen:
 Structurele themamomenten

 Vragenloket

Kennisplatform bodem & ondergrond



 Enkele actuele thema’s:
 Delfstoffen;

 Energietransitie;

 Omgevingswet;

 Geothermie;

 Bodemenergiesystemen;

 Plastic en asbest in de bodem.

Kennisplatform bodem & ondergrond



Bedankt! 

 LinkedIn

 Facebook

 Twitter





Sessieronde 1  
Ronde 1: 14:00-15:00 uur

Sessie Sprekers Zaal

Geothermie David van den Burg (Ambient) en 
Frank Schoof (Stichting Platform 
Geothermie)

Arrangements-
ruimte Noord

WKO Johan Valstar (Deltares) en Maurice 
Henssen (Bioclear)

Arrangements-
ruimte Zuid

Aquathermie Ronald Roosjen (Deltares) Ontvangstruimte
Zuid



Sessieronde 1 – sessie Geothermie 

Geothermie

• Frank Schoof (Stichting Platform 
Geothermie) en David van den Burg 
(Ambient) 



Geothermie in 
Nederland

een korte inleiding…

Frank Schoof, Platform Geothermie
Oude Delft 37, Delft
www.geothermie.nl





Introductie Platform Geothermie
• Stichting, opgericht in 2002

• 90 deelnemers
• Overheid
• Universiteiten
• Operators
• Consultants
• Leveranciers
• Banken etc.

‘Bevordering van de verantwoorde
toepassing van geothermie in Nederland’



• Geothermie > 500 m, bodemenergie < 500 m

• Huidige projecten op 2 – 3,5 km 

• Ultradiep > 4 km

• ‘Ondiep’ < 1200 m 
• +/- 25 projecten totaal (2018)
• ~4 PJ productie, +/- 220 MWth

• Groei 2-4 projecten/ jaar
• Voornamelijk glastuinbouw
• Gradiënt 30 gr/ km

Geo- & bodemenergie



Producer Well

Last update: 30-Sep-09

Comments: All depths in m NAP

RT = 9.56 m above NAP RT-TBG HOP = 8.25m

RT - TBF = 8.49 m

Group Formation top Depth Depth

AHRT AHRT TVDRT

NS NORTH SEA Upper North Sea NU 0 13 3/8" surface casing 54,5 ppf K 55

Ieper NLFFY 250 250 13 3/8" shoe

Lower North Sea Basal Dongen Tuffite NLFFT

Landen NLLF 10 3/4" intermediate casing 45,5 ppf VM110

CK CHALK CKGR 450

Ommelanden Chalk

Plenus Marl CKTXP 650 650 ESP

Texel Marlstone CKTXM 700 700 KOP

KN RIJNLAND Upper Holland Marl KNGLU 800

Middle Holland Shale KNGLM

Lower Holland Marl KNGLL

1200 1160 TOL 7'' & EOB

1250 1200 10 3/4" shoe

1252 1202 12 1/4" TD

7" production liner 32 ppf K 55

Vlieland

(KNNC)

Rijswijk KNNSR 2345

2525 2190 7" shoe

SL DELFLAND Nieuwerkerk Rodenrijs Clst SLDNR 2410 2530 2194 8 1/2" TD

Delft Sandstone SLDND 2525 5" Wire wrapped screens

2675 2675 2305 BOTTOM WWS'

S
C

H
IE

L
A

N
D

Formation / Member

Werkingsprincipe (oud putontwerp!)





De boring 



Buitenkant …



Zijkant …
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Risico’s en aandachtspunten
Vrijkomen van gassen 

 Preventie door putontwerp en BOP

Natuurlijke straling

 Aanwezig in vast materiaal; gevaarlijk bij 
inslikken

 Separaat opslaan en afvoeren naar erkend 
verwerker

Lekkage naar grondwater

 Bescherming van grondwater tijdens boring

 Meerdere verbuizingen tot aan oppervlakte

 Controle op lekkages tijdens levensduur

Aardbevingen 

• Niet injecteren in actieve breuken (tektonisch 
of door gaswinning geïnduceerd)

• Seismisch risico analyse (SRA) met waar 
nodig monitoring en beheerssysteem

45



 Thermogis.nl

 Nadere data-analyse
 Seismisch onderzoek

 Operator(-selectie?)

 Opsporingsvergunning

 Seismische risico-analyse

 Boring en exploitatie…

 Afsluiten

Waar kunnen we 
aardwarmte vinden? 



Wetgeving
 Mijnbouwwet
 Vanaf 500 meter diepte
 Opsporings- en (dan) 

winningsvergunning
 EZK vergunningverlener
 Advies van provincies, 

gemeenten, waterschappen

 Omgevingsvergunning

 ‘Stralingsvergunning’

 Etc. 



De sector
• Vergunninghouders (‘operators’, DAGO)

• EBN, financiële deelname, kennis & kunde

• Boorbedrijven, service companies uit O&G

• Adviseurs-/ ingenieursbureaus

• Toeleveranciers

• Universiteiten, onderzoeksinstituten

Toezicht/ vergunningen

• Mijnbouwwet: Ministerie van EZK

• Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

• Overige wetten/ verguninngen

• Gemeenten, waterschappen, RWS

• Bewoners en belangengroepen



Klimaatakkoord en Masterplan
 Aardwarmte in het Klimaatakkoord voor gebouwde omgeving, 

tuinbouw en lichte industrie opgenomen

 Masterplan tussen SPG, DAGO, EBN, SWN voor versnellen 
toepassing van aardwarmte in Nederland
 Brede samenstelling: 

meerdere invalshoeken en 
belangen vertegenwoordigd

 Gemeenschappelijk startpunt 
 Met belanghebbenden 

verbeteren/ implementeren



Wat is er nodig om de 
aardwarmteambitie te bereiken?

▪ Meer kennis over de 
ondergrond en bovengrondse 
warmtevraag 

▪ Reductie van kosten

▪ Verantwoorde exploitatie 

▪ Samenwerking om aardwarmte  
aan te sluiten op bestaande en 
nieuwe warmtenetten

Masterplan: acties op zes thema’s

Acties op 6 hoofdthema’s

Rendabele 
projecten

Passende wet- en 
regelgeving

Veilige en 
effectieve 
operationele 
activiteiten

Robuust 
maatschappelijk 
draagvlak

Innovatie

Aansluiting op 
warmtenetten

Master-
Plan



En dat is nog 
maar het 
begin…

Kijk ook op 
geothermie.nl en op
hoewerktaardwarmte.nl



Ontwikkelen, 
delen, borgen 

en blijven 
vragen

Kennisontwikkeling en 
kennisontsluiting over 

aardwarmte op centraal en 
decentraal niveau



opbouw 
presentatie

• Huidige situatie
• Doelstelling onderzoek (onderzoeksvragen)
• Werkwijze
• Stand van zaken algemeen
• Juridische speelveld
• Gewenste kennisniveau
• Beantwoording onderzoeksvragen
• Aanbevelingen voor vervolg



Situatie

kabinet wil meters maken op het gebied van 
duurzame energie en meer specifiek geothermie:

convenantpartners UP hebben in 2017 onderzoek 
laten doen naar issues decentrale overheden bij 
ruimte bieden geothermie (breed):

Onderzoek (FPP) heeft inzicht gegenereerd in 
aspecten en knelpunten decentrale overheden 
tegenaan lopen en hoe hiermee om te gaan:

Op basis daarvan is in het UP besloten om de 
kennisvragen decentrale overheden inzake 
geothermie nader in te vullen en prioriteren



doelstelling

hoofddoelstelling onderzoekstraject 
is het inzichtelijk maken van de 
kennisvragen (kennis en kunde) 
geothermie zoals die spelen bij de 
decentrale overheden



onderzoeksvragen

• Het toetsen van de actualiteit van het 
onderzoek FPP (welke acties zijn al belegd en 
bij wie, wat is de stavaza, etc.)

• Welke knelpunten zoals beschreven in het 
onderzoek en andere gesignaleerde 
knelpunten staan bovenaan bij de decentrale 
overheden en overige stakeholders

• Wat is de positie van decentrale overheden 
inzake het speelveld geothermie volgens de 
decentrale overheden zelf, de Rijksoverheid en 
de andere relevante stakeholders.



In scope

 Een eventueel kennisprogramma kent een scope die past bij de issues zoals die spelen bij de 
decentrale overheden; 

 In het verlengde hiervan kunnen de issues betrekking hebben op techniek, financiën, juridische 
aspecten, governance en omgeving(smanagement); 

 Er wordt, voor zover aan de orde, een relatie gelegd met relevante aanpalende trajecten zoals 
bijvoorbeeld de warmtevisies en de Omgevingswet c.q. Omgevingsvisies; 

 Er moet afstemming plaatsvinden met andere kennistrajecten waarbij dubbelingen in termen van 
doelen, resultaten en activiteiten voorkomen dienen te worden; 

 De scope richt zich zowel op het benoemen van kennislacunes, kennisontwikkeling, kennisborging 
als kennisdoorwerking; 

 Alle relevante stakeholders (publieke en  private partijen en kennisinstellingen) worden bevraagd,
waarbij de positie van de decentrale overheden wel prioritair zijn in termen van conclusies en 
aanbevelingen; 

 Er wordt zowel naar de vraagkant als de aanbodkant van kennis (alfa, bèta en gamma) inzake 
geothermie gekeken. 



Out scope

 De onderzoeksvraag heeft geen betrekking op de afweging tussen verschillende mogelijkheden 
om warmte te verduurzamen; 

 De onderzoeksvraag kijkt niet primair naar de (benodigde) expertiseontwikkeling van de (private) 
geothermiesector;  

 De vraag of wet- en regelgeving, beleid en toezicht op landelijk niveau goed is ingericht, is niet 
expliciet meegenomen in de onderzoeksvraag; 

 Het zorgen voor rendabele projecten door kosten te reduceren en opbrengsten te verhogen 
gedurende de levenscyclus van een project is eveneens geen expliciete onderzoeksvraag;  

 We kijken primair naar de aanbodkant van geothermie waarbij de relatie met de vraagkant (en de 
koppeling van vraag en aanbod), daar waar aan de orde, wel meegenomen is. 



werkwijze
• Bureaustudie stavaza lopende trajecten

• Gesprekken stakeholders

• Analyse en toetsen resultaten
• Vertaald naar scenario’s vervolg



Stavaza 
algemeen

Er is een behoorlijk aantal kennisvragen in scope bij de relevante partijen waaronder de 
kennisvragen zoals die genoemd zijn in de studie van FPP (december 2017)

Er is al een behoorlijk aantal kennisvragen geadresseerd en opgepakt (met een sturende rol 
vanuit EZK), waaronder het bepalen van de geschiktheid van de Nederlandse ondergrond 
voor geothermie, het vergroten van de kennis van ultradiepe geothermie, het inzichtelijk 
maken van de prestaties van geothermie, de cascadering en het lozen van testwater

Ook zijn door de (verplichte) positionering van EBN door EZK in geothermieprojecten de 
financiële risico’s (op onderdelen) gedekt

Op projectniveau wordt er tevens door de stakeholders (waaronder betrokken decentrale 
overheden) gekeken naar zorgvuldig omgevingsmanagement in relatie tot geothermie

Er begint steeds meer aandacht te komen voor de ruimtelijke inpassing van (geothermie)-
activiteiten in de ondergrond



Juridisch speelveld

Decentrale overheden
• De opbouw van de ondergrond (inclusief potentie geothermie)

• De ruimtelijke claims van de ondergrond (in relatie tot de bovengrond)

• De risico’s (technisch, financieel en juridisch) van geothermie

• De koppeling tussen vraag (warmte en elektriciteit) en aanbod (geothermie);

• Het beleid en de plannen die door medeoverheden opgesteld zijn/worden

• Duurzame warmte en de potentiële rol van geothermie daarbinnen (RES)

• De relevante wettelijke processen en procedures (en eigen rol daarbinnen)

• De  inzet van omgevingsmanagement (in relatie tot geothermieprojecten)

• Het inbedden van beleidsdoelen in de instrumenten van de Ow



Juridisch speelveld

Centrale overheid
• potentie van de Nederlandse ondergrond voor geothermie, 

• de technisch inhoudelijke (on)mogelijkheden inzet geothermie

• mogelijke risico’s en rol voor kwaliteitsborging)

• kennis van wetgeving in relatie tot warmte en geothermie

• kennis van financiële arrangementen 

• proceskennis afstemming tussen diverse ministeries en beleidstrajecten



Gewenste kennisniveau procesmatig

• Rijk staat aan de lat inzake aanpassing wet- en regelgeving, financiële onzekerheden een 
plaats te geven, technologische innovatie en kennisontwikkeling te stimuleren en strategisch 
invulling te geven aan omgevingsmanagement. Informatievoorziening cruciaal hierbij.

• Kennisborging (zoals kennis over de ondergrond, kennis over veiligheid en risicoreductie, 
kennis over waardeketenoptimalisatie en verhoging van effectiviteit en kostenreductie) en 
informatievoorziening dient eveneens op nationaal niveau plaats dient te vinden

• Kennisniveau gemeenten is niet altijd toereikend om rollen en verantwoordelijkheden die de 
gemeente heeft, adequaat in te vullen. Kennisniveau provincies en waterschappen is wel 
dusdanig dat deze partijen de rollen en bijbehorende taken adequaat uit kunnen voeren

• De gemeenten halen de relevante kennis bij voorkeur bij de provincies en kennisinstellingen

• Naast kennisontwikkeling en innovatie, die nationaal aangevlogen dienen te worden, is er 
ook behoefte aan kennisontwikkeling op regionale schaal (regionaal omgevingsmanagement)

• Naast kennisborging op nationaal niveau is er nadrukkelijk behoefte aan kennisborging en 
kennisdeling op regionale schaal



Gewenste kennisniveau inhoudelijk

• Inzicht in de risico’s die spelen bij het exploratie en exploitatie van aardwarmte. Het 
opbouwen en behouden van vertrouwen van de samenleving in aardwarmte valt of 
staat immers met het voorkomen van maatschappelijk onaanvaardbare risico’s

• De toenemende ruimtelijke schaarste in de ondergrond (in de relatie tussen 
activiteiten ondergronds en bovengronds) en hoe daarin goed keuzes te maken (voor 
nu en de toekomst)

• De kennis en kunde over het bodem-grondwatersysteem binnen de eigen organisatie 
(zowel beleidsmatig als bestuurlijk) en de vertaling daarvan naar geothermie en 
aanpalende beleidsterreinen (drinkwater, natuur, milieu, etc.)



Gewenste kennisniveau



beantwoording 
onderzoeksvragen

• Toetsen actualiteit onderzoek FPP

Het onderzoek FPP is behoorlijk actueel waarbij aantal 
gesignaleerde  knelpunten zijn opgepakt

• Welke knelpunten prioritair decentrale overheden

Knelpunten die te maken hebben met invullen eigen rol 
zoals omgaan met risico’s, verdelen van schaarse ruimte en 
kennis en kunde bodem-watersysteem eigen organisatie

• Wat is de positie van decentrale overheden

positie hangt nauw samen met de rol (wettelijk en niet 
wettelijk) van decentrale overheden en wijze waarop ze 
daar invulling aan willen geven



Aanbevelingen voor 
vervolg



Sessieronde 1 – sessie WKO

WKO
•Johan Valstar (Deltares) en Maurice Henssen 
(Bioclear)



Interactieve sessie WKO
- WKO+

- Hogere dichtheid van bodemenergiesystemen voor meer 
CO2 besparing

Johan Valstar (Deltares) & Maurice Hensen (Bioclear Earth)



Inhoud

Inleiding

WKO +

Hogere dichtheid van bodemenergiesystemen

Discussie



Inleiding

Bijdrage warmte aan energievraag in EU



Inleiding

Huidige verwarming wordt in 2050 voor 25% ingevuld met 
bodemenergie

Momenteel is dat ca. 1%

Sterke groei verwacht… terwijl er nu al > 50 gebieden zijn met 
“drukte” in de bodem 

.

.



Aantal vergunde systemen

2000 20101990

10 systemen 1500 systemen200 systemen

2017

2200 systemen



Inleiding

Veel ruimte nodig, maar in de huidige praktijk:

1 geen WKO in gebied met grondwaterverontreiniging

2 (te) grote onderlinge afstand ter voorkoming van interferentie



Hogere dichtheid van bodemenergiesystemen 
voor meer CO2 besparingDeltares,

KWR

If Technology

Provincie Utrecht

RUD Utrecht

Gemeente Utrecht

BodemenergieNL

UP Bodem en Ondergrond

TKI Watertechnologie



Aanleiding

Drukte in ondergrond

Huidige regelgeving, geen negatieve interferentie toegestaan

Onderbenutting huidige systemen (of te grote claim bij 
vergunningaanvraag)



Model: Inzicht in rendement 



Detail model gebouw



Effect afstanden in thermische straal

W-W en K-K 1, W-K 2.5              W–W en K-K 2, W-K 3

73,144 87,417 tCO2

desired

1 & 2.5 2 & 3

20 0 -8
4 0 -2
4 -2 -4
4 0 -2
4 -4 -4
2 0 0
2 0 0
8 -8 -6
4 -2 -2
6 -2 -6
8 -6 -6

18 -4 -12
4 0 0
4 0 -4
6 0 0
4 -2 -4
4 0 -2
4 0 -2
4 0 -2
6 -6 -6
2 0 0
2 -2 -2
2 0 -2
4 -4 -4
2 0 0
2 0 0

Realized wells



Stadhuis 8 -8 -6

Rabo 18 -4 -12



Scenario’s



Delta T: praktijkvoorbeeld

2014Waterdebieten Energiehoeveelheden Onttrekking en terug in de bodem brengen

warmtelevering koudelevering warmtelevering koudelevering warmtelevering koudelevering
(aan het 
gebouw)

(aan het 
gebouw) gem C gem C gem C gem C

m3 m3 MWht MWht onttrekking infiltratie onttrekking infiltratie
1e 
kwartaal 6967 6013 50.3 26.1 13.8 7.8 10.0 12.1
2e 
kwartaal 2507 89644 12.8 385.5 14.6 10.6 11.2 14.3
3e 
kwartaal 168 199531 1.4 777 15.8 13.7 12.4 15.4
4e 
kwartaal 43851 21764 342.3 79 15.9 9.6 13.0 15.9
totaal 53493 316952 406.8 1267.6



Conclusies modellering

De eerste doublet(ten) van een WKO system zorgen voor de grootste 
CO2 besparing

Piekvraag vanuit WKO systeem levert beperkte CO2 besparing maar 
wel grote ruimteclaim

Geeft inzicht in totale CO2 besparing, maar ook in rendement per 
WKO systeem

Geeft inzicht in effect ordeningsregels op totaal en individueel 
rendement



Beleidsmatige inpassing (nog in uitvoering)

Mogelijkheden: 

1 vaststellen wanneer drukte te groot wordt

2 keuze ordeningsregels op basis van afweging totaalrendement en 
lichte afname individueel rendement

3 opstellen omgevingsplan/omgevingsvisie

4 inperken vergunningen op daadwerkelijk gebruik

5 eisen aan ΔT

6 piekvraag via WKO? 

Aandacht: wat te doen voor extra kosten bestaande 
vergunninghouders



Samenwerking: Grondwatermodel MIPWA

Opdrachtgevers/eigenaren:

Provincie Fryslan,

Provincie Drenthe,

Provincie Overijssel,

Wetterskip Fryslan,

Waterschap Noorderzijlvest,

Waterschap Hunze en Aa’s,

Waterschap Drents Overijsselse Delta,

Waterschap Vechtstromen,

Vitens.



WKO+
Duurzame energie in de stad en 
verbetering  grondwaterkwaliteit

9 juli 2019, Heerenveen

Maurice Henssen, Bioclear earth

Platform Bodembeheer

Energietransitie



Stedelijke herontwikkeling



Verontreiniging in
stedelijke omgeving

Utrecht

Zwolle

Apeldoorn



Waarom niet combineren?

• Duurzame stedelijke ontwikkeling
• Verbetering grondwaterkwaliteit en risicoreductie 
• Duurzame energie



Consortium



Concept WKO+



Zuurstofloze
kweekreactor, 10 m3

Transport in IBC,
“Ready to use”

300.000.000
bacteriën DHC/ml)

Kweekreactor



Pilotprojecten

Apeldoorn

Utrecht

Birkerød/Kopenhagen



Pilots: dosering bacteriën

8x 1 m3

200.000.000
bacteriën/ml



Bacteriën plakken aan
de bodem

8x 1 m3



Instromend water
tussen dag 0 en 637:

Verontreiniging:
200 tot 670 µg/l

Water in geactiveerde zone
vanaf dag 19 tot 637:

Verontreiniging:
< 1 µg/l tot max 30-50 µg/l

Actieve zone 4-6 meter,
verblijftijd = 25-50 dagen

Grondwaterstroming
60 meter per jaar

Bacteriën breken verontreining
langdurig af



Bij een echte WKO 
(monobron)



Bij een recirculatie WKO



Bacteriën op goede plek

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

Cold 24 m bgl. Hot Mon1 22 m bgl. Mon1 26 m bgl. Mon2 22 m bgl. Mon2 26 m bgl. Mon3 22m bgl. Mon3 26 m bgl. Mon4 22 m bgl. Mon4 26 m bgl.

C
el

ls
/g

Mesocosms

Sum of Dehalococcoides [cells/g]

Sum of Dehalobacter [cells/g]

Sum of vrca [DNA copies/g]
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…..en groeiende

1,00E+00

1,00E+01
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1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06
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1,00E+08

1,00E+09

Cold 24 m bgl. Mon1 22 m bgl. Mon1 26 m bgl. Mon2 22 m bgl. Mon2 26 m bgl. Mon3 22m bgl. Mon3 26 m bgl. Mon4 22 m bgl. Mon4 26 m bgl.

C
el
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/g
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Sum of Dehalococcoides [cells/g]

Sum of Dehalobacter [cells/g]

Sum of vrca [DNA copies/g]

Sum of etnE [DNA copies/g]

Maart 2019



Afbraak!



Stellingen



De drive voor de koppeling van
WKO en sanering moet vanuit de overheid

gestimuleerd worden

Vraag: welke overheidslaag?



De toekomstige Omgevingswet en bijbehorende
omgevingsvisies, van zowel provincie als

gemeenten, biedt goede kansen voor betere
afstemming van WKO’s onderling en 

mogelijkheden voor WKO+ combinaties



Bij het combineren van duurzaam energiegebruik
en bodemsanering en ook bij collectieve

WKO-systemen valt de complexiteit van de
ondergrondse processen in het niet bij de

organisatorische, waarvoor diverse partijen met uiteenlopende 
belangen moeten samenwerken.



De overheid moet na het verlenen van de
vergunning ook bevoegdheid krijgen om
aanpassingen aan slecht functionerende
WKO systemen af te kunnen dwingen. 



Sessieronde 1 – sessie Aquathermie

Aquathermie
•Ronald Roosjen (Deltares)



Aquathermie: warmtebron in de energietransitie

Ronald.Roosjen@Deltares.nl



Agenda sessie

- Rondje: wie, waarvan, interesse in aquathermie?
- Aquathermie: wat, waarom, hoe, en hoe verder?
- Gesprek
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Het water als enorme zonnecollector en buffertank

• Rijn 1 graad koelen: 7,5 miljoen
huishoudens

• Amsterdamse grachten 3 graden
afkoelen: 120.000 huishoudens

• Rioolwater benutten: 800.000 
huishoudens

• Opslag: aquifer in West 
Nederland, 20*50 km, 40 m dikte: 
14 miljoen woningen



Grondwater als enorme thermosfles

Opslag: 

b.v. aquifer in West Nederland, 
20*50 km, 40 m dikte: 14 
miljoen woningen

Warmte en koude in balans: 
kantoren. 

Woningen hebben netto 
warmtevraag: bijladen



Werkingsprincipe TEO, TEA, TED: winnen, opslaan, opwerken, distribueren
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TEO Potentie: technisch en economisch

Buffering capacity of the groundwater system (blue)
and Heat delivery capacity of the surface water 
system (red)

Urban areas suitable for district heating



Match



Friesland technisch potentieel
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Verfijning: toevoegen kleine wateren, TEA, TED: 1 bronnenbestand

• IF methode combineren met Deltares methode
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Verfijning: meerdere onttrekkingen doorrekenen: vb ARK
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Aquathermie in warmtetransitieplannen gemeenten

Waar welke duurzame bron? Geoptimaliseerd naar woningtype en afstand tot bronnen



Toepasbaar maken Aquathermie als betrouwbare bron
Vraagstuk van potentie en impact

• Hoeveel winbare warmte is in een regio beschikbaar?  Wat kan aquathermie leveren? 
Gevoeligheid voor jaarlijkse variatie

• effect op temperatuur van watergangen, waterleidingen, riolen en aquatische ecologie en de 
invloed hiervan op de potentie, randvoorwaarden

• Beïnvloeding van meerdere warmtewinningen uit 1 water, schaarsteverdeling, interferentie

Vraagstuk van techniek, ontwerp

• Warmtewisselaars, inlaten, aangroei, leveringszekerheid

• Grootschalige WKO’s, drukte in de ondergrond, beinvloeding positief en negatief

• Sturing bron vs opslag, seizoensvoorspelling: leveringszekerheid



Uitdaging (2): Aansluiten bij proces Energietransitie

www.regionale-energiestrategie.nl

M
M

IP
4





TEO-TEA-TED Case studies (bestaande, in ontwikkeling, voor opschaling)

Generieke kennis- en instrumentontwikkeling

C. Techniek en ontwerp

CASE 1 CASE 2 CASE 3 CASE 4

C1. Ontwerp-
concepten en 
haalbaarheid

C2. Warmte-
wisselaars: 
robuust 
ontwerp en 
beheer 

A3. Analyse 
van de 
verdelingsvraa
g

C3. 
Operationele 
sturing

D. EVA-programma-, case- en kennismanagement en communicatie 

A2. 
Instrument 
voor 
grootschalige 
toepassing

A1. Potentie 
en condities

A. Vraag, aanbod en verdeling B. Effecten en regelgeving

B1. 
Ecologische 
effecten: 
aquatische 
ecologie en 
bodemecologi
e

B2. Nieuwe 
regelgeving en 
beleidsinstru-
menten



Gesprek

• Initiatieven in jullie regio’s?

• Waar lopen jullie in de praktijk tegenaan?

• Schaal, opbouw

• Gevolgen voor de ondergrond
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Sessieronde 2  

Sessie Sprekers Zaal

Gemeente Heerenveen als 
exploitant van geothermie?

Ilja van der Veen (gemeente 
Heerenveen) ) & Peter Smale
(Alliander)

Arrangements-
ruimte Noord

Potentieonderzoek 
geothermie

Sebastiaan van der Haar (Royal 
HaskoningDHV)

Ontvangstruimte
Zuid

Integraal werken aan de 
energietransitie en 
ondergrond

Gerald Jan Ellen (Deltares) i.s.m. 
kennisinstellingen

Arrangements-
ruimte Zuid

Ronde 2: 15:20-16:20



Sessieronde 2 – sessie
Geothermie Heerenveen

Gemeente Heerenveen als exploitant van 
geothermie?

• Ilja van der Veen (gemeente Heerenveen)  
& Peter Smale (Alliander)



Gemeente Heerenveen als 
exploitant van geothermie?

Kansen en belemmeringen voor ontwikkeling 
van een Heerenveens warmtenet

Foto 
Warmtenet 

Eeklo België

Platform Bodembeheer regiobijeenkomst over energietransitie
9 juli 2019, Abe Lenstra stadion Heerenveen
Ilja van der Veen, Gemeente Heerenveen
Peter Smale, Gebiedsregisseur Friesland, Alliander



Inhoud: 
Heerenveens warmtenet: hoe & wat?

Hoe kan de gemeente een warmtenet ontwikkelen o.b.v. geothermie?

1. Waarom?
- Aardgasvrij in 2050 
- Transitievisie warmte met Wijkuitvoeringsprogramma klaar in 2021 
- Warmtenet is een van de opties naast duurzaam gas en ‘all-electric’

2. Waarom niet!
- Kansen liggen er volgens analyses CE Delft 
- Kansen en analyse Alliander (door Peter Smale, Gebiedsregisseur Friesland)

3. Hoe kan de gemeente de potentie verzilveren? (discussie)
- Barrières en kansen in de ondergrond
- Organisatie vraagstuk (publiek – private samenwerking)
- Juridische onzekerheid tot Warmtewet 2021



1. Waarom aardgasvrij?

1. EZK besluit gaskraan dicht in Groningen i.v.m. aardbevingen
2. Tegengaan klimaatverandering
3. Beperkte gasvoorraad en geopolitiek (onafhankelijk van Russisch gas)
4. Heerenveense ambities en kansen van innovatie



Mijlpalen RES en warmtevisies 

inclusief 
Regionale 
Structuur 
Warmte

(per gemeente)



Start van een transitie
Ontwikkeling inzichten, technieken / systeemoplossingen (opslag & transport) en 
kostenreductie 

Vanuit het Klimaatakkoord worden nu marsroutes uitgezet:



Warmtenetten: nog niet gereguleerd



Hoe kan de gemeente Heerenveen de warmtekansen het beste 
verzilveren?

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (“Warm aanbevolen”, dec.2018):
• Groene waterstof + duurzame gassen: m.n. kansen industrie en transport
• Tot 2030 verwachten zij daarom geen inzet van duurzame gassen voor 

verwarming van woningen







2. Analyse warmte-opties





Basisscenario woningen 
Meest goedkope energiemix per CBS buurt in Heerenveen in 2050



Kansen voor collectieve opties – individuele oplossingen



Basisscenario utiliteit 
Meest goedkope energiemix per CBS buurt in Heerenveen in 2050



Scenario ‘geen geothermie’
Kern: warmte-net (geothermie) basisscenario -> elektrische warmtepomp 
Buitengebied: bodem warmtepomp -> lucht warmtepomp



Scenario ‘geen biomassa’ 
Kern: warmte-net 
Buitengebied: biomassa -> elektrische warmtepomp



Scenario ‘Schillabel B’ 
Als schil goed geïsoleerd is, zijn (hybride) warmtepompen de goedkoopste 
optie.



Conclusie uit kostenvergelijking CE Delft 

Conclusies (vanuit model o.b.v. koste efficiëntie geheel):
- Collectieve optie vooral interessant voor kern Heerenveen

Dit geldt in heel Friesland: grote kernen (Leeuwarden, Drachten, Sneek 
en Heerenveen) zouden geothermie – HT warmtenet moeten verkennen.

- Warmtenet HT vooral een optie met geothermie. Als geothermie “wegvalt” 
schakelen veel gebieden over naar de (hybride) warmtepomp

- Als schil goed geïsoleerd is, zijn (hybride) warmtepompen de goedkoopste 
optie.

- Gebied rondom bedrijventerrein Haskerveen blijft een warmtenet HT de 
meest interessante optie



Warmtebronnen (CE Delft)   lokaal beschikbaar: 
restwarmte industrie

Beschikbaar in de hele gemeente: 
• Geothermie HT 
• TEO
• WKO

Lokaal beschikbaar LT restwarmte:



Peter Smale aan het woord



Platform 
Bodembeheer
Warmtetransitie Heerenveen

Peter Smale l   Gebiedsregisseur Friesland   9 juli 2019



Inhoud
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1. Organisatie Alliander/Liander

2. Onze rol bij warmtenetten

3. Buurtanalyse Heerenveen + wijk 
Heerenveen Noord & Nijehaske



149

Organisatie

Netbeheerder Netwerkactiviteiten
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145 
gemeenten

Gas

42.000 km

We onderhouden 

91.000 km 
elektriciteitskabels.
Dat is twee keer 
de aarde rond!

145 
gemeenten

5,7 mln
aansluitingen

7.450
medewerkers



Iedereen onder gelijke 
condities toegang tot 
betrouwbare, betaalbare 
en duurzame energie.
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Liander in de energieketen



De energie-infrastructuur opgave
Energietransitie heeft grote impact op infrastructuur

Energietransitie leidt tot verschuivingen:
• Energieopwek: van centrale opwek, naar decentraal en 

discontinu met meer vraag naar opslag en flexibiliteit.
• Energiegebruik: toenemende elektrificatie en uitfaseren 

aardgas. Potentie duurzaam gas groot maar onzeker.
• Energiemarkt: nieuwe verhouding vraag en aanbod.

We hebben toekomst bestendige energie-infrastructuur 
snel nodig:
• Grootschalige uitbreiding elektriciteitsnet en verlaten 

aardgasnetten.
• Meestal projecten met lange doorlooptijden
• Met extra ruimtevraag, zowel bovengronds als ondergronds.
• Uitdaging om maatschappelijke kosten laag te houden en 

werkzaamheden planbaar te maken. 



We betalen allemaal 
mee aan uitbreidingen 
van infrastructuur. Elke 
euro komt terug in het 
tarief.



Rollen in de waardeketen van warmte

Van warmtebron tot warm huis



In de elektriciteit- en gasmarkt zijn transport en distributie altijd in handen van de landelijke of regionale 
netbeheerder. Gebruikers hebben de vrijheid om hun eigen leverancier te kiezen.

De verschillende rollen in de energiemarkt
Bron, transport, distributie, levering
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Bron Transport Distributie Levering

Waardeketen van energiemarkt



Verschil warmtemarkt met elektriciteit- en gasmarkt
Warmtemarkt NIET gereguleerd
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Elektriciteit- en gasmarkt Warmtemarkt

De verschillende rollen mógen door één partij 
uitgevoerd worden. De hele waardeketen van 
warmte kan dus in handen zijn van één partij. Er 
kan ook worden gekozen voor een verdeling van 
de rollen over meerdere partijen. 

De bron en de levering mogen in handen zijn 
van één partij, het transport en de distributie zijn 
in handen van de netbeheerders. 

Levering en distributie zijn bij elektriciteit en gas 
gesplitst en gereguleerd

In de warmtemarkt zijn productie, distributie en 
levering niet gesplitst en gereguleerd zoals de 
elektriciteit- en gasmarkt. Wel stelt en bewaakt 
de warmtewet maximum tarieven.

Netbeheerders



Organisatievormen van een warmtenet

Gesloten net
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Geïntegreerde netwerkeigenaar-leverancier 

Volledig geïntegreerde warmtelevering

Third party acces

TPA bron TPA leverancier

Open warmtenet met onafhankelijk
netbeheer

Geïntegreerde netwerkeigenaar-leverancier Onafhankelijke  netwerkeigenaar



Huidige rolverdeling bij grote warmtenetten
Verdeling van bron, transport, distributie en de rol van leverancier
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Alleen het warmtenet van Zaanstad is
een echt Open net, alle rollen zijn
volledig gescheiden.

Het warmtenet in o.a. Almere en
Utrecht is een vorm van een gesloten
net.

Het warmtenet in Rotterdam Zuid is
een voorbeeld van TPA voor
leveranciers.



Voordelen van open net vs. geïntegreerd net
Locatie- en situatie afhankelijk
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Voordelen open net met onafhankelijk netbeheer Voordelen geïntegreerd net

• Transparant voor klant

• Betrouwbaarder (op termijn)

• Betaalbaar door concurrentie

• Non-discriminatoir:

• Open voor duurzame bronnen

• Open voor meerdere leveranciers

• Keuzevrijheid afnemers (op termijn)

• Minder contracten, overheadkosten

• Aansprakelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij 
één partij

• Technische optimalisatie warmteketen binnen één 
bedrijf

• Efficiënt voor kleine warmtenetten zonder potentie 
koppeling andere netten



Buurtanalyse Heerenveen

• 15.800 adressen
• Ruim de helft op label B en C
• 10% van de woningen 

vooroorlogs

De hierna genoemde bedragen zijn indicatief en 
daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. De 
content van deze buurtanalyse is eigendom van 
Alliander en mag niet gedeeld worden met derden.

SP1



Slide 161

SP1 Smale, Peter; 11-7-2019



Status gasnet Heerenveen
• 172 km distributieleiding
• 42% van gasnet voor 80>% 

afgeschreven
• 92% PVC, 6% GroGel
• Restwaarde distributienet € 7,5 

mio, verwijderen kost € 8 mio
• Tijdelijk gasnet extra kosten € 1,9 

mio



Status Elektriciteitsnet Heerenveen (1)
• 204 km LS-net
• 103 middenspanningsruimtes



Status Elektriciteitsnet Heerenveen 
(2) Overstap All Electric

• 33 km LS-net vervangen + 67 
MSR

• Totale kosten € 8,3 mio



Buurtanalyse Heerenveen-Noord
Energielabels

• 2082 adressen
• Veel label G (26%) en B (23%)



Buurtanalyse Heerenveen-Noord
Bouwjaar

• Tot 1974 i.h.a. matig tot slecht 
geïsoleerd

• M.n. vooroorlogse woningen> 
uitdaging om op label B te 
komen

• Kortom; forse isolatieopgave



Gasnet Heerenveen-Noord (1)
• 23 km distributieleiding
• 52% gasnet voor 80>% 

afgeschreven
• Restwaarde gasnet € 916k
• Verwijderen gasnet € 1.146k



Gasnet Heerenveen-Noord (2)
• Aandeel GroGel beperkt
• Kosten tijdelijk gas > € 184k
• In principe leggen we geen 

tijdelijk gasnet neer



Elektriciteitsnet Heerenveen-Noord (1)
• 28 km LS-net
• 13 MSR’s



Elektriciteitsnet Heerenveen-Noord (2)
• 10 MSR vervangen> € 700k 
• 8 km LS-net verzwaren > € 844k



Buurtanalyse Nijehaske
Energielabels

• 1546 adressen
• Bijna volledig label B(32%) en 

C(60%)



Buurtanalyse Nijehaske
Bouwjaar

• Na 1974 i.h.a. redelijk tot goed 
geïsoleerd

• Kleine isolatieopgave om naar 
label B te komen



Gasnet Nijehaske (1)
• 16 km distributieleiding
• 79% gasnet voor 80>% 

afgeschreven
• Restwaarde gasnet € 534k
• Verwijderen gasnet € 797k



Gasnet Heerenveen-Noord (2)
• Aandeel GroGel zeer beperkt
• Tijdelijk gasnet > € 23k
• In principe leggen we geen 

tijdelijk gasnet neer



Elektriciteitsnet Nijehaske (1)
• 21 km LS-net
• 8 MSR’s



Elektriciteitsnet Nijehaske (2)
• 8 MSR vervangen > € 560k 
• 1 km LS-net verzwaren > € 111k



Onze boodschap
1. Houd rekening met het E&G netwerk, elke euro komt terug

in het tarief

2. We pleiten voor open warmtenetten met onafhankelijk
netbeheer

3. Wij kunnen inzicht bieden, betrek ons tijdig!



Vragen?

Dank voor uw aandacht



Sessieronde 2 – sessie
Potentieonderzoek geothermie

Potentieonderzoek geothermie

• Sebastiaan van der Haar (Royal 
HaskoningDHV)



Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Platform bodembeheer - Energietransitie

Sebastiaan van der Haar

09 juli 2019



Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Inhoud

 Bodemenergie: wat is wat?

 Reality check: wat zijn de kansen en hoe krijg ik die in beeld?

 Vier praktijkcases

18
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Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Bodemenergie

 Ondiepe bodemenergie 
(open / gesloten)

 Ondiepe geothermie

 HTO / MTO

 Ultra diepe geotermie

18
2



Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Vraaggestuurde kansenkaarten bodemenergie

18
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Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Regels voor koppeling vraag + aanbod a.h.v. 
eigenschappen ondergrond & warmtevraag
• Max. dekkingsgraad
• CO2 reductie
• Vervanging aardgas
• Match temperatuurniveau

Bodempotentie - grid Bodempotentie - buurt

Warmtevraag - object Warmtevraag - buurt

Potentie voor bodemenergie

+

Score - buurt

Toekennen eigenschappen aan 
warmtevragers & aggregatie naar 
buurt

Warmtevraag per gebouw omzetten 
naar warmtevraagdichtheid

Aanbod bodemenergie – data 
actualiseren en verrijken

Aggregatie naar buurtniveau & 
beperkingsgebieden

O.b.v. toetsingscriteria



Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Preview kaartmateriaal Webviewer
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Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Vier praktijkcases

18
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Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Case 1 – Nieuwbouw wijk: 
Individueel vs collectief bodemsysteem

Scope project

 500 woningen nog te ontwikkelen zonder gasaansluiting

 Vooral koopwoningen (40% rij, 40% 2-1kap, 20% vrij)

 Isolatienorm = bouwbesluit

 Circa 10 % zijn huurwoningen

 Individuele oplossing met bodemwarmtepomp

 20 woningen per hectare

Organisatie

 Realisatie 100 woningen per jaar

 Betrokken stakeholders: gemeente, ontwikkelaar

 Vraag: Wanneer gaan we ontwikkelaars betrekken bij gesprek over bodemenergie?

 NB: al twee brainstorm sessies gehad over alternatieven

18
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Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Case 1 – Nieuwbouw wijk: 
Individueel vs collectief bodemsysteem

1. Belangrijkste vragen 

- Is de bodem geschikt, hoe zit het met interferentie?

- Potentie bodem vs bovengrondse warmtevraag?

- Collectief (open/gesloten) vs individueel gesloten bodemenergiesysteem

- Kansen collectief systeem (draagvlak, organisatie/beheer vorm, risico’s en 
consequenties voor ontwerp woningen)

2. Welke derde partijen hebben we nodig of moeten we betrekken bij uitwerking
van de cases?

- Ontwikkelaar

18
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Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Case 2 - Benutten industriële restwarmte
Scope project

 100 MWth restwarmte beschikbaar, wordt momenteel deels geloosd op oppervlakte

 Veel raakvlak met andere projecten/initiatieven

 Quickscan Geothermie: bodem niet geschikt

 Onderzoek Tauw: bodem ongeschikt voor WKO 

 Bestaande warmtenet: bedrijfstemperatuur 40 °C

 Wat is de potentie voor warmteopslag t.b.v. balanceren?

Organisatie

 Backbone gerealiseerd van bedrijventerrein naar centrum

 Betrokken stakeholders: ondernemerscollectief

 Lopend onderzoek naar TEO: Draagvlak bedrijventerrein en woonwijk onderzocht –
uitkomst: “Samen verder”
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Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Case 2 - Benutten industriële restwarmte

1. Belangrijkste vragen

- Potentie voor WKO opnieuw bepalen?

- Wat zijn de mogelijkheden voor warmte en koude (welke (koude)bron, aanbod vs 
warmtevraag woonwijk)

- Wie zijn belangrijkste stakeholders (welke bedrijven kunnen (rest)warmte leveren?)

- De aanpak van verkenning tot realisatie.

- Hoe financiële haalbaarheid bepalen en in beeld brengen

2. Welke derde partijen hebben we nodig of moeten we betrekken bij uitwerking 
van de cases?

- Ondernemersinitiatief
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Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Case 3 - Geothermie met HTO

Scope project

 ± 60% van stad moet aangesloten worden op een warmtenet

 Gebied: aantal bestaande kleine warmtenetten

 Huurwoningen + grotere complexen

 Jaren 70-80 bouw

 Capaciteit Geothermiebron 6,6 MWth (10.000 woningen)

Organisatie

 Ondergrond in kaart gebracht

 Betrokken stakeholders: gemeente en provincie

 Rol gemeente / type warmtenet nog onbekend

19
1



Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Case 3 - Geothermie met HTO

1. Belangrijkste vragen

- Is de ondergrond geschikt voor HTO, welke laag gebruiken?

- Wat is de optimale inpassing van HTO? (Hoe; locatie binnen het netwerk; financieel)

2. Welke derde partijen hebben we nodig of moeten we betrekken bij uitwerking
van de cases?

- Voorlopig nog geen andere partijen (provincie en gemeente zijn betrokken).

- Afhankelijk van de geschiktheid van de ondergrond kan mogelijk gekeken worden
naar samenwerking met tuinbouw en/of buurgemeente.

3. Hoe wil het project betrokken worden bij de verkenning/uitwerking?

- Ntb
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Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Case 4 - Verduurzamen bestaand warmtenet met HTO
Scope project

 Gebied: bestaand warmtenet (al 20 jaar)

 ± 800 woningen, huidige situatie hoge temperatuur

 Bronnen vier houtpelletkachels + gasketels (staan in de zomer stil)

 87 % wordt duurzaam opgewekt

 13% nog te verduurzamen dmv warmteopslag

 HTO toepassen zodat gasketels overbodig zijn

 Het ‘Badkuip’ vraagstuk

Organisatie

 Betrokken stakeholders: Warmtenetbeheerder, gemeente
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Optimaal gebruik maken van bodemwarmte

Case 4 - Verduurzamen bestaand warmtenet met HTO
1. Belangrijkste vragen

Hoofdvragen:

- Is de ondergrond geschikt voor HTO?

- Kan HTO toegepast worden voor bestaand warmtenet?

Vervolgvragen:

- Wat is de optimale temperatuur om warmte op te slaan: energetisch verlies vs. bodem
eigenschappen?

- Hoeveel nieuwe afnemers zijn nodig voor een sluitende business case met HTO?

- Interesse in business case met inpassing van een Ecovat (valt buiten de scope van 
dit project)

2. Welke derde partijen hebben we nodig of moeten we betrekken bij uitwerking
van de cases?

- In een verder stadium woningcorporatie en ziekenhuis betrekken
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Sessieronde 2 – sessie
integraal werken

Integraal werken aan de energietransitie 
en ondergrond
• Gerald Jan Ellen (Deltares) i.s.m. 
kennisinstellingen



16 juli 2019

Kennis in relatie tot integraal werken 
aan de energietransitie en ondergrond

Kennispilot Bodem en Ondergrond  Fryslân–aanleiding, 
context en casus

Namens de initiatiefgroep: Gerald Jan Ellen en Gerben 
Koers  (Deltares)



Aanleiding: refererend aan de toelichting van Tjeerd van der Zwan

• Naar aanleiding van decentralisatie omgevingsbeleid 
(omgevingswet) heeft I&W Directie Kennis, Innovatie en 
Strategie (KIS) in 2015 een thematische kenniskamer 'kennis 
voor decentrale overheden’ in het leven geroepen. Deze heeft in 
2017 de naam ‘Veluweberaad’ gekregen.

• Kenniskamer: een plaats waar een gesprek plaats vind tussen 
vertegenwoordigers van (Rijks)kennisinstellingen, universiteiten en 
beleidsmaker van Rijksoverheid en koepel organisaties van 
decentrale overheden.
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Veluweberaad: wie neemt deel en wat?

• Veluweberaad bijeenkomsten worden voorbereid door: een 
initiatiefgroep:

• Koepels: IPO, VNG, UvW;

• Rijk (I&W-KIS);

• Omgevingsdiensten NL

• Rijkskennisinstellingen – RIVM, PBL, KNMI,

• RWS-WVL

• Deltares als vertegenwoordiger van kennisinstellingen

• 4 kennispilots – kenniscommunities genoemd:

• Kennisaanpak DeltaProgramma Ruimtelijke Adaptatie;

• Bodem en ondergrond;

• Circulaire Economie;

• Veiligheid en gezondheid in de leefomgeving;

• Ieder pilot heeft een bestuurlijke trekker (gedeputeerde, dijkgraaf of 
burgemeester/wethouder) en een partner vanuit de kennisinstellingen.
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Waar gaat het Veluweberaad over? - Opgaven

Analyse van Co Verdaas (20+ interviews met bestuurders/praktijk)

• De omgevingswet creëert een nieuwe context om lokaal en 
regionaal tot afwegingen te komen (sectoren samenbrengen, 
afwegingen, informatieproducten, andere competenties en andere 
kennis)

• Decentralisatie in het domein van de leefomgeving is al langer 
gaande. De kennisinfrastructuur is - nog niet - gedecentraliseerd.

• De samenleving neemt steeds vaker zelf initiatief, heeft of 
organiseert zelf kennis en benadert de overheid meer als partner.

• Nieuwe cross-sectorale opgaven: o.a. de transitie naar een CO2 
neutrale samenleving. Ook dit leidt tot andere kennisbehoefte.

• Informatisering schrijdt voort (big data), data zijn niet langer 
exclusief van de overheid (integendeel). Ook dit noopt tot andere 
kennis- en competenties
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Grote opgaven: energietransitie, aardgasvrij

16 juli 2019

Haalbaarheid

• Ondergrond nodig

• Ruimtevraag

Enorm ordeningsvraagstuk

• Kabels en Leidingen: nieuwe saneringsoperatie?

• Asset Management Ondergrond (risico’s kosten prestatie)

Juridische noodzaak afwegingen



Kennis pilot bodem en ondergrond - context

• Trekker: Tjeerd van der Zwan (Burgemeester Heerenveen)

• Duwer: Ron Thiemann (Directeur Deltares). 

• Tjeerd wil in afstemming met IPO, VNG en I&W:

• Cases: Fryslân (2019) en Zeeland (2020) in aansluiting op 
lopende trajecten!! Zoals Kennisplatform bodem en ondergrond 
(presentatie zojuist)

• Handson benadering!

• Concreet aan de slag met energietransitie in relatie tot bodem 
en ondergrond. 

• Vanuit verschillende sectoren/disciplines aan dit vraagstuk 
werken. 

• Kennisinstellingen (RIVM, PBL, KNMI, Deltares, TNO….) 
samen met praktijk/medewerkers van gemeente, provincie en 
Omgevingsdiensten en RWS (max 10 personen)
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Aanpak – case Fryslân– 2019

Stap 1: Initiëren pilot Veluweberaad. In deze stap zetten we de eerste pilot op 
rond een concreet vraagstuk binnen de regio Friesland. Er wordt aangesloten 
bij lopende trajecten/concrete cases/dilemma’s:

Stap 2: Uitvoeren kennispilot in Friesland – 3 werksessies
• Sessie 1: inzichtelijk maken welke kennis is relevant en toegankelijk

• Sessie 2: de tweede sessie zal bestaan uit het ingaan op toepasbaarheid van kennis.

•

• Sessie 3: de derde 24e uurs sessie gaat in op de acceptatie van kennis. 
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Vandaag willen we graag met u met deze 
stappen/onderwerpen aan de slag! 



Vandaag: aan de slag met een case

Dilemma: winning van gas/delfstoffen niet uitgesloten door het 
rijk vs wel uitsluiting op lokaal/regionaal niveau. 

Er is een Fries Manifest tegen nieuwe gas- en zoutwinning opgesteld 
en naar Den Haag gebracht (2016): omgekeerde bewijslast, voor 
compensatie en maatregelen vooraf als er toch gaswinning 
plaatsvind. Winning van gas/delfstoffen niet uitgesloten door het rijk 
vs wel uitsluiting op lokaal/regionaal niveau

Wat betekent dit voor? 

• Kennis: relevant en toegankelijk

• Kennis: toepasbaarheid.

• Kennis: acceptatie
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Terugkoppeling

Leo Hamerlinck (UP Bodem en Ondergrond) ism 
referenten uit de sessies

David vd Burg (Ambient) 

Frank Schoof (Stichting Platform Geothermie)

Joost van der Ree (RIVM)



Dank u en tot de volgende keer

www.platformbodembeheer.nl
voor nieuwe bijeenkomsten, verslagen en achtergronden van het platform

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer

Borrel
Aangeboden door gemeente Heerenveen

Komende bijeenkomsten:

Bijeenkomsten UP kennisprojecten:
• Bodem als fundament onder het stedelijk gebied

Begin september, locatie G4
• Vitale bodem

November, locatie PM 
• Klimaat en water

Dec/jan, locatie PM

Platform bodembeheerbijeenkomsten:
• Technieken

12 November, provincie ZuidHolland


