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Aantal vergunde systemen 

2000 2010 1990 

10 systemen 1500 systemen 200 systemen 

2017 

2200 systemen 



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Onttrokken warmte en koude [TJ] Nu:  

6.000 TJ 

In 2023: 

21.000 TJ 

(SER Akkoord) 



WKO: de sleutel voor de energietransitie in stedelijk 

gebied 

1. Introductie 

• Marc Koenders, IF Technology 

2. De rol van de ondergrond in de energietransitie 

• Alex Scheper, provincie Drenthe 

3. WKO-systemen gebruiken voor grondwaterkwaliteitsverbetering en vermindering van toekomstige nazorg!  

• Maurice Henssen, Bioclear Earth 

4. Hoe houden we WKO systemen in de drukke stad duurzaam? 

• Björn Kouwenhoven, NS Stations 

 





Energietransitie met de 
ondergrond in Drenthe 
 
Alex Scheper 



Inhoud 

•Energietransitie met de ondergrond van 

Drenthe 

 

•Warmtevraagstuk 

 

•Warmte Initiatief Noord-Nederland 
 

 



Energie uit de bodem 

• Turf 

• Kolen 

• Uranium 

• Olie en (schalie-)gas 

• Opslag van energie (bijv. CAES) 

• Aardwarmte (WKO/geothermie) 

• Opslag van CO2 ? 

 

 



Wat is Bodemenergie 

 
Warmte Koude opslag  

• Open systemen 
 Het winnen en opslaan van energie (5-25 C) tussen 0 en circa 300 meter onder maaiveld. 
 
• Gesloten systemen 
 Het winnen en opslaan van energie (0-25 C)  tussen 0 en circa 100 meter onder maaiveld. 

(Bodemwarmtewisselaars) 

 

Geothermie (aardwarmte)   
• Het winnen van energie (80-110 C)  tussen de 1,5 en circa 3 kilometer onder maaiveld. 

 

Lucht opslag (Compressed air) 
• Het opslaan van gecomprimeerde lucht in een ondergrondse ruimte (b.v.zout koepel)  

Er zijn verschillende technieken te onderscheiden 



Wat is Bodemenergie 



Technische potentieelstudie Noord-

Nederland (2008) 



PlanMER STRONG (2016) 



Vergunningen olie en gas 



Potentie geothermie 



Vergunningen geothermie 



Opslag in gasvelden 



Opslag in zoutcavernes 



Zoutcavernes in Noorden 



Perslucht opslag CAES 



Voorbeeld CAES 



Warmteopties 

• Hoge en lage temperatuur nodig 

• Duurzame warmte -> diverse opties voor lage temperatuur 

• Duurzame warmte/stoom -> diepe geothermie ? 

 

 







Temperatuur vs. diepte 



Ultradiepe geothermie 





Proefboring in Rusland 



Stiefkind Warmte 

• In Energieakkoord niet concreet 

• >50% is voor warmtevoorziening 

• Nederland ‘verslaafd’ aan aardgas 

• Warmtevraag Nederland:1200 PJ 

•44% industrie 

•29% huishoudens 

•20% utiliteitssector 

• 7%  landbouw 



Warmtevisie Rijk 

• Warmtebrief EZ (april 2015) 

• Energierapport EZ (jan 2016) 

 



Provinciaal Warmteplan 

• Inzicht geven in vraag en aanbod 

• Kansrijke projecten benoemen 

• Partijen verbinden 

• Scherpte brengen in rollen van de stakeholders 

• Anderen in beweging brengen (initiatieffunctie) 



Samengestelde totale warmtevraag Drenthe 

Relatieve score opgebouwd uit: 

• Warmteverbruik huishoudens 

• Glastuinbouw 

• MJA & MEE bedrijven 

• Zwembaden 

• Openbare gebouwen 

• Bedrijventerreinen 

 

Legenda 

Relatieve score 0-100 

punten 

 



Warmtekansen restwarmtelevering 200-1000 TJ 

Warmtecluster Emmtec 

• Geschat warmteverbruik Emmtec Services 1151 TJ 

 

Kansen voor restwarmtelevering: 

Binnen Industrie en businesspark Emmtec verschillende (MJA) bedrijven met (mogelijk) restwarmte: 
• DSM 
• Tejin Aramid 
• Bonar 
• Cumapol 
• Inverko Compounding 
• Jellice 
• Sunoil 
• N-xt Fertilizers 
• API Institute 
• Dutch Polymer Handling 
• Innofil3D 
• Morssinkhof Plastics 

 

• Op 7 en 8 km ten zuiden zijn glastuinbouw- 

      clusters 

• Ten noorden scholencluster, zwembad en ziekenhuis (<1200m) 

• Dierentuin met warmtenet (1600m) 

 

 

 



Warmtenetwerk Noord- Nederland 

• Initiatief van provincies Groningen, Fryslân en Drenthe 

• Gericht op realisatie van geothermie en warmtenetten 

• Koppelen van vraag en aanbod 

• Bundeling van warmte-initiatieven in Noord-Nederland 

• Profiteren van schaalvoordelen 

 

 

 



 
Warmtenetwerk Noord- Nederland 

 •Stap 1: Ambtelijk overleg 3 noordelijke provincies: 

Vormgeven initiatief  

•Stap 2: Aansluiten grotere gemeenten en andere 

relevante (markt-)partijen 

•Stap 3: Bestuurlijke inbedding  

•Stap 4: Aansluiting bij landelijke initiatieven en 

programma's 



Warmtenetwerk Noord- Nederland 

• Warmtevraag beter inventariseren 

• Partijen aan projecten koppelen 

• Nu ‘mandje’ van ca. 40 projecten 

• Leren van elkaars succes en fouten 

• Bundelen van kennisvragen 

• Bundelen van financiering 

• Platform voor en door Noord-Ned. 



Warmtenetwerk Noord- Nederland 





Stellingen 

•Het Rijk moet z.s.m. een strategie 

ontwikkelen hoe in bijv. 20 jaar de lage 

temperatuurvraag zonder aardgas wordt 

ingevuld. 
 



Stellingen 

•De gemeenten moeten (evt. samen met 

de woningcooperaties) de duurzame 

warmtevraag (ook koudevraag ?) gaan 

organiseren =>vraagbundeling 
 



Stellingen 

•De waterleidingbedrijven zijn de meest 

geschikte partij om warmtenetten te 

exploiteren 



Stellingen 

•De provincies moeten ook een 

ondergronds Energielandschap presenteren 
 



WKO+: 
Duurzame energie in combinatie met 
grondwaterkwaliteitsverbetering en vermindering van 
toekomstige nazorg  



Consortium 

• Gemeenten Apeldoorn,  

Den Bosch en Tilburg  

 

• Brabant Water, Bioclear earth, 

T&K Service, Hydreco 

 

• Provincie Noord-Brabant 

 

• IF Technology 

 

• Wageningen University en Avans 

 

• Rijkswaterstaat (UP) 



Binnenstedelijke WKOs 



Stedelijke herontwikkeling 



Verontreiniging in 

stedelijke omgeving 



Uitdaging én kans 

• Duurzame stedelijke ontwikkeling 

• Verbetering grondwaterkwaliteit 

en risicoreductie 

• Duurzame energie 



Concept WKO+ 



Traditionele sanering WKO+ 

Redox Methanogeen,  

redox aanpassing nodig 

IJzerreducend tot methanogeen, 

minder/geen redox aanpassing 

nodig 

Toevoeging - Koolstofbron (hoge 

  concentraties)   

- nutriënte 

- bacteriën ? 

- Alleen bacteriën 

  (hoge concentratie) 

- Kans op verstopping - Inbreng en transport van 

  bacteriën via WKO 

Verschil met gewone 

sanering (ERD) 



Pilot Den Bosch 

Pilot experiment (december 2015 - juni 2016) 

 

Koolstofbron 5 mg/l en dechlorende biomassa 

Injectie 80 liter DHC-kweek met 10.000.000 DHC/ml 

Toename aan biomassa in grondwater? 

Toename in afbraakcapaciteit? 



Pilot Den Bosch 

+ 5% 



Off-site anaerobe 

kweekreactor, 10 m3 Transport in IBC, 

“Ready to use” 

3x108  DHC/ml 

(300.000.000 bact/ml) 
 

Kweekreactor 



Pilot Apeldoorn 



Pilot Apeldoorn 

8x 1 m3 

 

200.000.000 

bacteriën/ml 



Instromend water 

T=175 dagen: 

 

VOC 670 

D.R. 63% 

Br <0.3 

SO4 18 

TOC 7.5 

Water in actieve zone 

T= 175 dagen: 

 

VOC 1 

D.R. 99% 

Br <0.3 

SO4 16 

TOC 4.5 

Actieve zone 

biobarrière, 4-8 meter, 

 verblijftijd = 50-100 dagen 

Grondwater flow 

30 m/jr 

Actieve zone 

5-6x ververst in 

175 dagen 

Water in actieve zone 

T= 19 dagen: 

 

VOC 88 

D.R. 90% 

Br 13 

SO4 0.9 

TOC 7.5 

Resultaten rondom injectiepunt 



Waar zit wat? 

DHC in gw 

(cellen/ml) 

DHC in grond 

(cellen/gram) 

T = -10 d 7x101 1.8x104 

T = 19 d 1.7x104 1.4x105 

T = 54 d 1.8x105 2.4x106 

T = 97 d 4.8x104 1.2x107 

T = 175 d 6.7x102 1.5x106 / 1.3x107 



Waar zit activiteit? 

RNA vcrA 

grondwater 

RNA vcrA 

grond 

BC-1 (referentie) 1 292 

INF-2 (hotspot injectie) 21 631 

BC-2 (7 meter stroomafwaarts) 25 751 

Activiteit in geïnjecteerde 

zone signifant hoger 

dan in referentie 

 

Activiteit in/aan de 

bodemmatrix significant 

hoger dan in grondwater 



Dechlorering: 

van 59% naar 90% in 19 dagen, naar 99-100% in 54 dagen ....en nog steeds 99% na 

175 dagen ..... Met ÉÉN bacterie-injectie van 8 m3 

52 350 88 

4-7-2017 3-8-2017

145 175

6,3 6,1

7,5 6,4

14,0 14,3

0,3 0,3

-54 13

202 200

0,1 0,1

0,1 0,1

0,2 0,23

0,11 0,25

1 1

2 5

12 15

99 99

Voortdurende dechlorering….. 



Conclusies 

• Resultaten positief: langdurige activiteit 

(zonder toevoegingen, éénmalige injectie) 

 

• Hechting van geïnjecteerde bacteriën aan bodem; groei 

gehecht >95% – vrij zwemmend <5% 

meeste activiteit aan bodemfase 

 

• Eén injectie per “WKO-seizoen”?  economisch perspectief 

 

• Modellering:  

• Actieve zone 3-8 meter rondom injectiefilter / WKO put 

• Afhankelijk van WKO debiet: 3-10% degradatie per cyclus 

 



Nog twee pilots..... 

   met WKO 



Stellingen 

De noodzaak voor kwaliteitsverbetering staat 
onder druk:  de “plus” is in aangewezen 

verontreinigde 
gebieden verplicht! 



Stellingen 

De Omgevingswet en omgevingsvisies bieden 
juist kansen voor de combi-aanpak zoals 

WKO+, waarbij korte en lange termijn 
belangen en ontwikkelingen door gemeente 

en provincie worden afgewogen 



Hoe houden we WKO systemen 
in de drukke stad duurzaam!  
Het belang van goede communicatie 
en gebruik van bodemkennis 



Björn Kouwenhoven, NS Stations B.V. 
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Ca. 75% van onze reductie 

Energie reductie 

 

68,63 TJ/jaar 

 

12,21% 

 

 

 

CO2 reductie 

 

4.121 ton/jaar 

 

 

 

  

Aangesloten m² 

 

Totaal: 145.000m2 

  

Kantoren:  106.500 m2 

  

Retail:         21.500 m2 

  

Wonen:       17.000 m2 

 



Business Model 

69 

CAPEX (aanschaf) 

Gasketel/ CKM 

OPEX (operationele kosten) 

WKO- Warmtepomp 

 

Gasketel/ CKM 

WKO- Warmtepomp 
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Stadskantoor Utrecht:  65.000 m²  3 MW (warmte)  

OV Terminal:   8.100 m²  1,5 MW (warmte) 

 

Waarvan 3,75 MW warmtepompvermogen 

 

3 bronparen 



 



Putverstopping en processen in de ondergrond 

•  Al binnen 1 seizoen na opstarten putcapaciteit-verlies 

 

IJzersulfiden 
 



Monstercode  Eenheid (N)  5059_001  

(N/ml)  

Monsterspecifieke detectielimiet 1,8x103 

Totaal Bacteriën  Cellen  2,7x106 

IJzeroxiderende bacteriën  

(Gallionella spp.)  

Cellen  2,3x104 

IJzerreducerende bacteriën  

(Geobacter spp.)  

Cellen  n.a.  

Sulfaatreductie  DNA-kopieën  3,8x104 

Zwaveloxidatie  DNA-kopieën  2,4x104 

Bron voor 
groei van 
biomassa? 
 
 Oude, niet 
volledig 
gesaneerde 
locaties? 
 
 



Druk aan het maaiveld, druk in de ondergrond 

•  Bouwbemalingen 

•  Damwandplaatsing 

•  Heien 

 

Mogelijk zettingen? 

http://www.bouwpututrecht.nl/wp-content/uploads/2015/07/StationsgebiedWestLuchtfoto_15102015.jpg


Putregeneraties 

•  Zanddeeltjes 

•  IJzerhydroxidedeeltjes 

 

•   IJzersulfiden?   liever geen zure regeneratie 
        (H2S in binnenstedelijk gebied) 

•  Biomassa-gerelateerd 

  

  Regeneratie 1: Chloorbleekloog      Resultaat: nul! 

  Regeneratie 2: Aangezuurd waterstofperoxide  Resultaat: nul! 

 

Mechanische regeneratie 
(stap 1) 



Foto's bron: Witteveen+Bos (saneren en bouwrijp maken Stadskantoor Utrecht) 

Waterglas 

•  Risico-inschattingen gemaakt  meer dan 15 meter? Geen invloed 

•  Waterglas stabiel, geen transport/interactie mogelijk 

 



Foto's bron: Witteveen+Bos (saneren en bouwrijp maken Stadskantoor 

Utrecht) 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

Warme bron 

SKU 
Koude bron 

SKU 

Vlak met waterglas 

Waterglas 

Ligging van warme en koude putten van WKO systeem in relatie tot SKU gebouw en waterglas-vlak 

3.150 m2 

 
165 m3 waterglas 
 
 
 



Processen waterglas 

•  NaSiO3 en NaOH  pH 9-10 (in oplossing houden waterglas) 

•  Tijdelijke pH verhoging   vrijkomen organische stof, 
          organische complexen 

•  Tijdelijke verandering chemische grondwaterkwaliteit  

 

•  Levensduur: minimaal 1 jaar 

•  Slijtage   welke deeltjes? 

 

• Ratio waterglas – harder: vrije silicaten 



Ervaringen waterglas en overeenkomsten 

•  RWS, Deltares, TUD onderzoek naar effecten in bouwprojecten 

•  Nabijheid van waterglas: 

  - relatief vaak zwarte neerslagen! 

  - verstoppingen niet meer te regenereren 

•  Tramtunnel Den Haag (Spui): 

  - geen normale verstopping, rondom “soft-gel” colabruin water, hoge 
     pH, verhoogd opgelost organisch stof en silicaten, zwarte neerslag, 
     aan elkaar gekitte zanddeeltjes, regeneratie met loog zeer plaatselijk 
     en kortstondig effect 

  - hypothese: hoge pH  OS en anorganische complexen  slaan 
     neer bij lagere pH en hoge stromingssnelheid  rondom putten 



Conclusies en aanbevelingen 

•  Waterglas zal significante bijdrage aan probleem WKO SKU leveren 

•  Afhankelijk van bodemopbouw, grondwatersamenstelling, toepassing 

•  Risico-evaluatie waterglas aanpassen en nuanceren 

•  Ook andere activiteiten door “drukte” in de stad zijn van belang: 
   bemalingen, heien, damwanden (trillingen) 

•  Kennis van bodem en processen: 
  - mechanisch relatief goed afgedekt; 

  - chemisch en biologisch: kan verbeterd worden 

•  Tijdige kennisdeling van groot belang 



•  Luc Starink 

• Benno Drijver 
•  Erik de Vries 

•  Jacob Buist 

•  Hans van Meerten 

•  Jos Vink 

•  Remco Vis 

•  Erwin van de Pol 

•  John Vieveen 

• Dion Brouwer 

•  Bas van Aggelen 

• Marcel Lamberink 

Met dank aan: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyttCDhJ7XAhXEa1AKHWY6BV4QjRwIBw&url=http://www.warmtenetwerk.nl/serviceprofile/view/231&psig=AOvVaw2BHarBCqWMJdWplZPDzNct&ust=1509648223104365
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUwsj0hZ7XAhUGYVAKHZmVCkMQjRwIBw&url=https://medifast.nl/zakelijk/&psig=AOvVaw1d59TRNjTnqC_ksh_RLmAm&ust=1509648713739511


Stellingen 

Als we de ondergrond effectief willen blijven gebruiken zal 
meer communicatie én meer kennis over de bodem 

geïntegreerd moeten worden. 
 
 



Het is van de zotte dat we 1 keer een mooie berekening maken van wat een 
gebouw aan energie gaat verbruiken, een vergunning verlenen en vervolgens 
nooit meer een vraag stellen wat er nu werkelijk aan energie verbruikt wordt… er 
moet gewoon een energie-quotum per gebouw per jaar komen. Kom je 
daarboven krijg je een boete. 

Er moet veel meer geïnvesteerd worden in het optimaliseren van de 
ondergrond. De huidige systematiek van vergunningverlening en 
verbruiksverdeling lijkt op het  
Wilde Westen. Daar moet z.s.m. een einde aan komen. Er moet beleid en 
controle komen op het efficiënt en effectief gebruik van de ondergrond. 
 
 


