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Samenvatting
De wetgeving rondom lozingen van water is geregeld in verschillende besluiten; besluit lozen
buiten inrichting, waterbesluit en activiteitenbesluit. In het algemeen geldt dat er geen nieuwe
milieubelasting wordt toegestaan en dat er geen schoon water op vuil waterriolen mag worden
geloosd. Bij de totstandkoming van het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is hiervoor voor
bodemenergiesystemen een uitzondering op gemaakt omdat het milieuvoordeel van een
bodemenergiesysteem opweegt tegen de milieubelasting van het lozen. Aan deze
uitzonderingspositie is wel de voorwaarde gekoppeld dat er door de markt wordt onderzocht hoe
de lozingen zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. In voorliggend rapport zijn de uitkomsten
van een eerste verkenning om tot vermindering van lozingshoeveelheden te komen
gerapporteerd.
Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de huidige praktijk is, waar
laaghangend fruit is en welke stappen nodig zijn om lastigere problemen op te lossen. De
wetgever maakt zich vooral zorgen over de cumulatie van onderhoudslozingen, daarom ligt de
nadruk in dit onderzoek ook op deze vorm van lozen. Hierbij is gekeken naar de frequentie van
de activiteit en het volume water per lozing, omdat dan het probleem bij de bron wordt aangepakt.
De conclusies van het onderzoek zijn weergegeven in de volgende punten
• Om de lozingen bij onderhoud te beperken is het van cruciaal belang om geen concessie te

•
•
•

doen op de kwaliteit bij de aanleg van de bron. Bij slecht presterende bronnen zit het grootste
probleem; de frequentie en het volume per lozing kan moeilijk worden teruggebracht.
Bij goede bronnen kan zowel de frequentie als het volume per lozing worden verminderd door
het protocol van lozen aan te passen.
Momenteel wordt er per jaar circa 4-6 keer het ontwerp uurdebiet geloosd. Dit zou bij goed
functionerende bronnen kunnen worden teruggebracht naar 2-4 keer het ontwerp uurdebiet.
Ondanks dat spui lozingen vaak minder zijn dan in de vergunning is opgenomen is het van
belang om bij goed functionerende bronnen ruimte te houden in de lozingsvergunning. Het
moet mogelijk blijven zonder aanvullende eisen in het geval van een calamiteit meer te
kunnen lozen mocht de bron daarom vragen.
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1 Noodzaak en aanpak terugdringen lozingen
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor en de aanpak van het voorliggende onderzoek
omschreven.

1.1

Beleid lozingen en de AMvB Bodemenergie

De wetgeving rondom lozingen van water is geregeld in verschillende besluiten; besluit lozen
buiten inrichting, waterbesluit en activiteitenbesluit (Infomill). In het algemeen geldt dat er geen
nieuwe milieubelasting wordt toegestaan en dat er geen schoon water op vuil waterriolen mag
worden geloosd. Bij de totstandkoming van het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (beter
bekend als de AMvB bodemenergie) is hiervoor voor bodemenergiesystemen een uitzondering
op gemaakt, omdat het milieuvoordeel van een bodemenergiesysteem opweegt tegen de
milieubelasting van het lozen. Aan deze uitzonderingspositie is wel de voorwaarde gekoppeld dat
er door de markt wordt onderzocht hoe de lozingen zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.
BodemenergieNL wil aan deze inspanningsverplichting voldoen en heeft daarom Tauw en
Terratech opdracht gegeven om een eerste verkenning te doen om de lozingshoeveelheden bij
bodemenergiesystemen terug te dringen. In voorliggend rapport zijn de uitkomsten van deze
verkenning gerapporteerd.

1.2

Doel van het onderzoek lozen bij bodemenergiesystemen

Het doel van het onderzoek is om voor zowel het onderhoudlozen en het lozen bij ontwikkelen
inzichtelijk te maken wat de huidige praktijk is, waar laaghangend fruit is en welke stappen nodig
zijn om lastigere problemen op te lossen.
1.2.1

Onderscheid tussen lozen bij aanleg en onderhoud

Bij het lozen van (grond)water bij bodemenergiesystemen wordt onderscheid gemaakt tussen het
lozen bij realisatie (ontwikkelen) en het lozen bij onderhoud (onderhoudsspuien).
Het belangrijkste verschil is dat het lozen bij realisatie een eenmalige activiteit is waarbij relatief
veel en vuil water vrijkomt. Bij onderhoudlozen komt een beperkte hoeveelheid relatief schoon
grondwater vrij, deze actie wordt echter wel over de levensduur van de installatie regelmatig
herhaald. In het beleidsondersteunende document (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013)
staan de lozingsprocessen nader omschreven.
De wetgever maakt zich vooral zorgen over de cumulatie van onderhoudslozingen, daarom ligt de
nadruk in dit onderzoek ook op deze vorm van lozen.
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1.2.2
Aanpak bij de bron
Het volume te lozen water terugbrengen kan door:
De frequentie van de activiteit te verlagen
Het volume water per lozing te verminderen
Het water te retourneren in de bodem (in een retourbron of via een onderhoudsfilter)
Bufferen en/of filteren zodat het debiet en vuilvracht wordt gereduceerd
De twee bovenste maatregelen zijn gevoelsmatig de meest voor de handliggende om aan te
pakken, omdat dan het probleem bij de bron wordt aangepakt. Daarnaast weten we uit ervaring
dat bufferen en filteren relatief duur is en veel praktische bezwaren heeft. Het retourneren in de
bodem is ook kostbaar en feitelijk een verplaatsing van het probleem; de retourbron wordt immers
vervuild met deze maatregel en moet dus ook worden schoongespoeld, waar gaat dat water dan
naartoe? Zie hiervoor ook het beleidsondersteunende document over lozen (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2013). Daarom richt dit onderzoek zich voornamelijk op de eerste twee
punten.
Uitgangspunt lozingshoeveelheden in 2013
In het beleidsondersteunende document (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013) zijn
lozingshoeveelheden voor zowel de aanleg en het onderhouden van bronnen gekwantificeerd op
basis van geldende richtlijnen voor aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen. Deze
hoeveelheden gelden in dit onderzoek als vertrekpunt voor de huidige praktijk.

1.3

Aanpak van het onderzoek lozen bij bodemenergiesystemen

1.3.1

Stap 1: Specialisten workshop lozen

Het doel is om te verkennen waar en hoe lozingshoeveelheden kunnen worden beperkt.
BodemenergieNL wil echter geen concessie doen op de kwaliteit van bronnen. Daarom wordt als
eerste stap in deze verkenning een workshop georganiseerd met specialisten op het gebied van
aanleg en onderhoud van bodemenergie bronnen.
• Onderhoudsspuien;
Hoe pakt iedereen het aan, wat zijn gangbare werkmethoden? Kunnen we daarin nog wat
van elkaar leren? Hoe valt er verder winst te behalen? Welke criteria moeten worden
gehanteerd om geen concessie te doen op kwaliteit?
•
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Lozen bij ontwikkelen van bronnen:
Wat zijn de meest kansrijke paden om te bewandelen? Effecten mitigeren? Of zijn er
methoden te ontwikkelen om met minder lozing bronnen schoon te maken?
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1.3.2

Stap 2: Case studie bestaande systemen

Om grip te krijgen in hoeverre de hoeveelheden die daadwerkelijk worden geloosd in verhouding
staan tot wat is omschreven in het beleidsondersteunende document (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2013) worden een aantal systemen geografisch verspreid over
Nederland geanalyseerd. Een aantal jaar aan spuidata wordt bestudeerd:
•
•
•

Hoeveel wordt er (in relatie tot uurdebiet en seizoensvolume) precies gespuid per bron?
Neemt de spuihoeveelheid over de jaren toe of af?
Wat is het effect van een spuiactie op de prestatie van de betreffende bron?

•

Klopt het beeld uit de case studies met de algemene aanpak uit de workshop? Kunnen hieruit
één of meer “meest toegepaste methoden/werkwijzen” voor het onderhoudsspuien worden
vastgesteld?

1.3.3

Stap 3: Kwantificering van landelijke lozingshoeveelheden nu en in de toekomst

De standaard werkwijzen koppelen aan huidige bodemenergie vergunningen in LGR/provinciale
registers. Op basis van het ontwerp uurdebiet van systemen en algemene aanpak van spuien
zoals vastgesteld in stappen 1 en 2 een doorvertaling maken naar hoeveel er momenteel wordt
gespuid/geloosd en hoe dat op verantwoorde wijze kan afnemen.
1.3.4

Formuleren conclusies en aanbeveling/vervolg stappen

Conclusies en aanbevelingen voor minder lozen bij spuien
Eerste verkenning: zijn er op basis van de methode(n) al aanbevelingen te doen hoe het debiet
per spuilozing of de frequentie van lozing gemakkelijk worden verminderd? Zo ja, wat zijn die
aanbevelingen en behoeven die nog nadere uitwerking voordat die onder de leden van
BodemenergieNL worden verspreid?
Conclusies en aanbevelingen voor minder lozen bij aanleg
Conclusies van het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgstappen en vervolgonderzoek voor
lozen bij aanleg ontwikkelen.
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2 Stap 1: Specialisten Workshop Lozen
Op 15 mei 2013 heeft er een specialisten workshop plaatsgevonden. Hierbij is onder de
leden van de BodemenergieNL een afvaardiging van de bedrijven die bodemenergiesystemen aanleggen en onderhouden uitgenodigd. In dit hoofdstuk worden de
bevindingen van die workshop beschreven.
In bijlage 1 is een lijst van de deelnemers opgenomen. De verzameling van deelnemende
bedrijven representeren een goede afspiegeling van de in Nederland aangelegde systemen.
Gezamenlijk zijn de vertegenwoordigde bedrijven verantwoordelijk voor de aanleg en/of
onderhoud van het grootste deel van alle gerealiseerde open bodemenergiesystemen in
Nederland (circa 60% in aantal en circa 75% in geïnstalleerd vermogen).

2.1

Lozen bij onderhoud van bodemenergiesystemen

2.1.1
Het doel van onderhoudspoelen/lozen
Het doel van schoonspoelen van de bronnen is om deeltjes die zich in de bron hebben opgehoopt
te verwijderen uit het systeem, zodat de bron zo lang mogelijk efficiënt grondwater kan onttrekken
en infiltreren.
Het proces van verstoppen van bronnen verloopt (zeker bij mechanische put verstopping1)
exponentieel. Pas gaan spuien op het moment dat er zich verstoppingverschijnselen voordoen is
niet gewenst omdat dan het risico op schade aan de bron of uitval van het systeem te groot is.
Tijdens de workshop werd ook aangegeven dat het (zeker in de eerste jaren van gebruik) ook tot
doel heeft om inzicht te krijgen in de kwaliteit/prestaties van de bron. Er worden visuele inspecties
uitgevoerd op het vrijgekomen water en de prestatie van de bron wordt voorafgaand aan en na
uitvoering van het onderhoud met elkaar vergeleken. Om een bron goed te kunnen beheren is het
zeker in de eerste jaren van belang om de spuiacties regelmatig uit te voeren.
2.1.2
Strategie van onderhoud.
In veel bodemenergie bestekken staat dat bij de seizoensomkering de bron waarin het afgelopen
seizoen is geïnfiltreerd gedurende een aantal uren moet worden gespoeld. In de praktijk is er
echter nooit een bepaald moment waarop er een omkering in stromingsrichting samenvalt met
een seizoenswisseling. Vaak is er een overgangsperiode in het voor- en najaar waarbij er
wisselend wordt verwarmd en gekoeld en de stromingsrichting in de bronnen dus per dag kan
veranderen. De aanwezige onderhoudsmonteurs zagen dit eerder als een voordeel dan een
nadeel, omdat het regelmatig heen en weer pompen er juist voor zorgt dat eventueel vuil in
beweging blijft en makkelijker kan worden verwijderd.

1
Verstopping waarbij fijne bodemdeeltjes de instroomopening van het filter blokkeren. Hierdoor neemt de stroomsnelheid van het
grondwater toe, wat ervoor zorgd dat er meer deeltjes worden meegevoerd die voor verstopping zorgen, etc.. het is een zich zelf
versterkend fenomeen. Naast mechanische bestaat er ook biologische en chemische putverstopping, dat zijn mechnismen die door
biologische activiteit of chemische reacties voor aangroei of neerslagproducten in het filter verstopping veroorzaken.
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Hiermee wordt de timing van het plegen van onderhoud aan de bronnen dus minder cruciaal,
maar blijft wel bij voorkeur in het voor en/of najaar.
Bovenstaand gegeven heeft tot gevolg dat er op verschillende manieren met spuien wordt
omgegaan. Veelal is dat echter nog gestoeld op de wijze zoals in de richtlijn omschreven;
periodiek met ontwerp debiet een bepaalde tijd water uit de bronnen lozen. Maar er zijn ook
bedrijven die al een stap hebben gemaakt in het terug dringen van de hoeveelheid te lozen water
bij elke spui actie. Algemene inschatting van de aanwezigen was dat het gemiddelde bij goed
functionerende bronnen jaarlijks circa 4x het ontwerp uurdebiet per bron wordt geloosd.
Opvallend detail was ook dat onderhoudspartijen geen gebruik meer maken van automatische
spuivoorzieningen. Er komt een servicemonteur langs of de spuiactie wordt op afstand door een
operator handmatig uitgevoerd.
De theoretisch meest ideale manier is als volgt: met ontwerp debiet enkele malen heen en weer
pompen zodat de deeltjes die in het filter zaten en voor verstopping zorgden, zich in één boorgat
verzamelden. Vervolgens hoeft alleen de inhoud van dat betreffende boorgat te worden geloosd.
Hiermee zou de jaarlijkse spuiactie kunnen worden teruggebracht tot circa twee tot vier keer het
ontwerp uurdebiet per doublet of per systeem.
2.1.3
Effectiviteit van spuiactie
Bij goede bronnen is de effectiviteit van spuien beperkt. De eerste paar jaren na ingebruikname
heeft een spuiactie het meeste effect, de “vrije” deeltjes in het watervoerende pakket in de directe
omgeving van de bron accumuleren dan in de bron, die moeten worden verwijderd. Daarna zal er
altijd een vracht van deeltjes overblijven die zich in de bron accumuleren. Waardoor preventief
spuien nodig blijft, het directe effect op de prestatie van de bron is dan niet meer zo groot, maar
het blijft nodig om deze actie uit te blijven voeren, om de bedrijfszekerheid van de bron op de
lange termijn veilig te stellen.
Hoe groot de vracht aan deeltjes na de eerste jaren van gebruik precies is, is afhankelijk van het
bodemmateriaal en de korrelverdeling van het watervoerende pakket en van de kwaliteit van het
boorgat.
Bij slechte bronnen heeft spuien wel altijd effect. Bronnen die in een watervoerende laag zitten
die deeltjes blijft geven of slecht ontwikkeld zijn, kunnen over de gehele levensduur om
regelmatig onderhoud vragen om de beoogde levensduur van de bronnen te waarborgen. Of
dergelijke bronnen worden aangelegd is deels geografisch afhankelijk, sommige watervoerende
pakketten zijn nu eenmaal minder gunstig. Maar veelal is het afhankelijk van het samenspel
tussen het bronontwerp, het boorproces en het ontwikkelen van de bron in de realisatiefase.
2.1.4
Hoe moet de lozingsvergunning eruit zien?
In de Waterwet-vergunning die bodemenergiesystemen nu hebben is vaak een bepaald volume
opgenomen dat jaarlijks geloosd mag worden. Ondanks dat bij goede bronnen de
lozingshoeveelheid flink kan worden teruggebracht ten opzichte van wat nu wordt aangenomen,
is het toch van cruciaal belang dat er ruimte in de lozingsvergunning blijft bestaan.
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•

In de eerste paar jaren na ingebruikname kan pas worden vastgesteld of er verstopping
optreedt en wat de “deeltjeslast” is op de bron. Verstopping is een proces dat exponentieel

•

verloopt, dus het is van groot belang om juist de eerste jaren goed inzicht te krijgen in het
functioneren van de bron om tijdig te kunnen ingrijpen
Als na een extreem jaar of een veranderende functie van het gebouw de energievraag wijzigt

•

kan dat gevolgen hebben voor het gebruik van de bronnen en dus ook voor hoe die gaan
functioneren. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn dat er wat vaker wordt gespoeld
Na calamiteit. Als bij stroomuitval of door andere oorzaken de drukhandhaving wegvalt of er

andere mogelijke vervuiling in de bronnen optreedt, moet er kunnen worden gespuid. Dit zijn
onvoorziene spui acties die als het goed is niet optreden
Voor de flexibiliteit, snelheid van handelen en beperken van regeldruk is het dus van belang dat
er in de lozingsvergunning voldoende ruimte blijft, zoals ook nu het geval is. BodemenergieNL en
haar leden willen daarbij benadrukken dat ruimte in de vergunning niet betekent dat we die ook
volledig willen benutten. Liever niet zelfs, maar soms is het onoverkomelijk, voor die gevallen is
het nodig om de ruimte die er in de vergunning zit te handhaven.
2.1.5

Mitigeren van de lozing

Het lozen van spuiwater in de bodem met een aparte retourbron werd door de experts als een
dure en vaak onpraktische maatregel beschouwd.
In specifieke gebieden met hoog ijzer en/of zout gehalte waarbij er aanvullende (kosten met zich
mee brengende) eisen worden gesteld aan lozen op riool of oppervlaktewater kan het toepassen
van een onderhoudsfilter tussen de bronnen echter een alternatief zijn, er hoeft dan geen water te
worden geloosd. Ten opzichte van lozen op het riool zitten hier echter ook nadelen aan; beperkt
lozingsdebiet, kosten onderhoud filters.
2.1.6

Conclusies

Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen puntsgewijs opgesomd.
•

Goed bronontwerp, boorproces en ontwikkelen van bron onontbeerlijk voor beperkte

•

spuilozingen in de gebruiksfase
Om de lozingen bij onderhoud te beperken is het van cruciaal belang om geen concessie te
doen op de kwaliteit bij de aanleg van de bron. Bij slecht presterende bronnen zit het grootste

•
•
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probleem, de vuilvracht, de frequentie en het volume per lozing kan moeilijk worden
teruggebracht
Bij goede bronnen kan zowel de frequentie als het volume per lozing worden verminderd door
het protocol van lozen aan te passen
Momenteel wordt er per jaar circa 4-6 keer het ontwerp uurdebiet geloosd. Bij goed
functionerende bronnen is dit per jaar circa 2-4 keer het ontwerp uurdebiet
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•

Ondanks dat spui lozingen in de praktijk minder zijn dan in de vergunning is opgenomen is
het van belang om bij goed functionerende bronnen ruimte te houden in de
lozingsvergunning. Het moet mogelijk blijven zonder aanvullende eisen in het geval van een
calamiteit meer te kunnen lozen mocht de bron daarom vragen.

Op basis van de bevindingen in de workshop is in bijlage 2 een aangepast lozingsregime
opgenomen.

2.2
2.2.1

Lozen bij de aanleg van bodemenergiesystemen
Doel van schoonspoelen bij aanleg

Bij het boren van een bodemenergiebron komt er veel vuil in de bron. Dit vuil moet er na
gereedkomen uit worden verwijderd om verstopping van de bron en warmtewisselaar en schade
aan de mechanische componenten te voorkomen.
2.2.2

Terugdringen lozing bij ontwikkelen

De frequentie van deze activiteit terug brengen is niet mogelijk omdat het maar 1x wordt
uitgevoerd. De NVOE-richtlijnen voor het ontwikkelen van bronnen worden vooral gehanteerd,
deze zijn nog altijd goed bruikbaar voor het verkrijgen van goede bodemenergie bronnen.
Ondanks dat er richtlijnen zijn is hoeveel er precies wordt geloosd tijdens het ontwikkelproces erg
afhankelijk van het bronontwerp, de boormethode en de kennis en kunde van de monteur die het
schoonspoelen uitvoert. Wat werd aangegeven: als een monteur aangeeft dat de put nog niet
schoon is, dan kun je beter nog maar even doorgaan, want daar is dan aanleiding toe.
De huidige technieken en richtlijnen voor het boren lenen zich niet voor het terugdringen van de
lozingen bij het ontwikkelen. Vooralsnog is dit niet de plek waar moet worden “beknibbeld” op
lozingen, omdat het met huidige techniek beperken van lozingen bij ontwikkelen een concessie
zou zijn op de kwaliteit van de bron, met toename van de lozingen bij onderhoud tot gevolg.
2.2.3

Vervolgstappen lozen bij ontwikkelen

Op termijn kan blijken dat ook nodig is om bij aanleg het lozen te beperken. Hiervoor kan dan de
werkgroep kennis van BodemenergieNL samen met de nodige betrokken partijen een
projectvoorstel doen om een apart onderzoek te starten naar terugdringen van lozen bij
ontwikkeling.
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Dit onderzoek moet zich in eerste instantie richten op het inventariseren van technieken die
elders in de wereld of bij andere toepassingen worden gebruikt om grondwaterbronnen te boren
en te ontwikkelen.
- Boortechnieken om de hoeveelheid vuil in de bron te beperken
- Ontwikkeltechnieken om minder water te hoeven lozen
Vervolgens kan worden besloten of het wenselijk is om een aantal van die technieken te testen
op toepasbaarheid voor bodemenergie. Of het eventueel aanpassen/verbeteren van technieken.
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3 Stap 2: Analyse lozingen bij bestaande systemen
In dit hoofdstuk wordt op basis van monitoringsgegevens van een willekeurige selectie
van bestaande systemen getracht inzicht te geven in hoeveel er daadwerkelijk is geloosd
en hoe effectief spui acties waren.

3.1

Spuilozingen in de praktijk

Van Dura Vermeer, Bam, Thermoplus en Geocomfort zijn meetgegevens van enkele projecten
ontvangen. De gegevens zijn een willekeurige selectie uit hun onderhoudsprojecten. De
gegevens zijn voor gebruik in deze rapportage samengevat, geanonimiseerd en
veralgemeniseerd.
Bij systemen die goed functioneren, loopt het jaarlijkse spui debiet uiteen van 1 tot 17 keer het
ontwerp uurdebiet per bron, zie figuur 3.1. Van sommige systemen is enkele jaren data, van
andere systemen meerdere jaren, minimum is twee jaar, maximum is zes jaar.

Figuur 3.1 Gemiddelde spuilozing per bron t.o.v. ontwerp uurdebiet

Uit de figuur blijkt dan er per spui lozing twee tot drie keer het ontwerp uurdebiet wordt geloosd.
Dit gebeurt 2 twee keer per jaar, dus in de huidige praktijk wordt er jaarlijks circa vier tot zes keer
het ontwerp uurdebiet van het systeem geloosd.
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3.2

Effect van spuien op kwaliteit van de bron

Van een aantal systemen is voorafgaand aan de spuiactie en na afloop van de spuiactie de
verlaging (afpomping) in de bron gemeten2. Als de afpomping na spuien kleiner is geworden is de
bron verbeterd en zat er voorafgaand aan de spuiactie dus vuil in de bron. De effectiviteit van de
spuiacties en de hoeveelheden grondwater die in de praktijk worden geloosd komen goed
overeen met het beeld dat naar voren kwam in de workshop.
De frequentie is bij vrijwel alle systemen 2 twee keer per jaar. Daar waar de lozingsdebieten het
laagst zijn treedt ook amper tot geen verandering van de afpomping op, zie figuur 3.2. Bij
dergelijke systemen zou de frequentie van onderhoud dus mogelijk kunnen worden verminderd
naar één keer per jaar.

Figuur 3.2 spuilozing t.o.v. verschil in afpomping bij goed functionerende bronnen.
De positie van bol is afhankelijk van de kleinste en grootste waargenomen verandering van de afpomping in
half jaar. De grootte van de bol is maat voor het gemiddelde lozingsvolume als ratio van ontwerp uurdebiet.

Uit de figuur blijkt dat goed presterende bronnen maximaal één tot twee keer het ontwerp
uurdebiet per spuiactie lozen, dat is dus twee tot vier keer het ontwerp uurdebiet per jaar.
Incidenteel is het echter ook nodig om meer te spuien.

2
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Daarom ziet u in figuur 3.2 niet alle punten terug die in figuur 3.1 staan.
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Slecht functionerende bronnen
Enkele systemen hebben slechte bronnen; de afpomping verandert met meer dan een meter in
plaats van centimeters. Bij dergelijke systemen moet dan ook half jaarlijks worden gespuid met
minimaal 5x het ontwerp debiet/bron.
Er kan op basis van de ontvangen data geen relatie worden gelegd tussen functioneren en
geografische ligging en diepte/WVP van de filters.

3.3

Conclusies lozingsdata

Het algemene beeld dat werd geschetst in de workshop wordt bevestigd door de monitoringsdata.
Goed functionerende systemen kunnen met weinig spuien uit. En uit de gegevens blijkt ook dat er
veel onderhoudspartijen ook al minder lozen dan het algemene beeld is.
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4 Stap 3: Wat betekent dit landelijk?
In dit hoofdstuk wordt getracht de genoemde hoeveelheden door te vertalen naar hoeveel
water er in Nederland jaarlijks wordt geloosd als gevolg van onderhoud van
bodemenergiesystemen en met hoeveel dat kan afnemen door inspanning vanuit de
branche.

4.1

Aanpak

Zoals aangegeven wordt er voor verschillende scenario’s bepaald hoeveel grondwater er nu en in
de toekomst in Nederland wordt geloosd door bodemenergiesystemen. Dit gebeurt door een
aantal groeiscenario’s voor het aantal systemen in Nederland en verschillende ontwikkelingen
rondom het lozen bij onderhoud te projecteren op de het huidige aantal systemen en de huidige
onderhoudsstrategie.
4.1.1

Capaciteit en groeiscenario’s bodemenergiesystemen

Op basis van de provinciale databases wordt bepaald wat de gemiddelde ontwerp bron capaciteit
is van open bodemenergiesystemen in Nederland. De aanname hierbij is dat deze gemiddelde
grootte van individuele systemen niet veel zal veranderen als er meer systemen bij komen.
Van niet alle systemen blijkt uit de provinciale databases wat het ontwerp uurdebiet is. Voor zover
bekend, is het gemiddelde ontwerp uurdebiet per systeem circa 100 m3/uur. Vaak hebben
systemen met een ontwerpdebiet groter dan 100 m3/uur meerdere bronnen. Circa 50% van de
systemen is kleiner dan 50 m3/uur (provinciale databases, 2009-20123).
Voor de groeiscenario’s is uitgegaan van 2010 als peiljaar, toen waren er circa 1.500 open
bodemenergiesystemen in Nederland. Afgelopen jaren groeide het aantal
bodemenergiesystemen met circa 10% per jaar daarom wordt voor de groeiscenario’s uitgegaan
van een jaarlijkse groei van 7% en 13% (zowel een iets grotere dan iets kleinere groei. Tevens
wordt er een groeiscenario van 25% meegenomen, omdat dat in de richting is van de groei
ambitie van de overheid (Taskforce WKO, 2009). Deze groeiscenario’s leiden tot respectievelijk
2.500, 4.000 en 14.000 systemen in 2020.

3
In 2012 zijn door Tauw de meest recente grondwaterdatabeses bij de provincies opgevraagd. Deze zijn echter niet allemaal
ontvangen. Van de ontbrekende provincies is de database van 2009 gebruikt die wel van alle provincies in ons bezit is.
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4.1.2

Ontwikkelingen lozen bij onderhoud

Er wordt voor het lozen ook drie verschillende scenario’s beschouwd.
1. De praktijk zoals nu wordt aangenomen ontwerp uur debiet/bron. (rekenwaarde 7)
2. De praktijk zoals die momenteel in de praktijk wordt uitgevoerd gemiddeld 4-6x ontwerp uur
debiet/bron. (rekenwaarde 5)
3. Bij allemaal goed geboorde bronnen frequentie twee keer per jaar, twee tot vier keer ontwerp
uur debiet/bron. (rekenwaarde 3)

4.2

Resultaten

De scenario’s die in het voorgaande zijn omschreven zijn gecombineerd en voor de periode
2010-2020 is de hoeveelheid lozingswater door bodemenergiesystemen in Nederland voor de
verschillende combinaties van scenario’s uiteengezet in figuur 4.1.
Uit figuur 4.1 kan worden opgemaakt dat de totale lozingshoeveelheid in de huidige praktijk vele
malen kleiner is dan met het verwachtte groeiscenario (Taskforce WKO, 2009) en verwachtte
lozingspraktijk (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013). In potentie kan dit nog verder
worden teruggebracht, zoals in voorgaande hoofdstukken is omschreven.

Figuur 4.1 Lozingshoeveelheid door bodemenergiesystemen bij verschillende scenario’s voor groei en
hoeveelheid lozingen.
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5 Conclusies en vervolg stappen
In dit hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd en worden voorstellen gedaan voor
vervolg onderzoek en vervolg stappen. De belangrijkste conclusie is dat bij het
onderhouden van bodemenergie bronnen het lozingsvolume bij goed functionerende
bronnen veel lager is dan in de vergunning is vastgelegd. Voor het lozen bij ontwikkelen is
dat een stuk lastiger, omdat er geen concessie mag worden gedaan op kwaliteit en omdat
huidige boor en ontwikkel technieken al ver zijn ontwikkeld waardoor verdere verbetering
nader onderzoek vraagt.

5.1

Lozen bij onderhoud van bronnen

5.1.1

Conclusies lozen bij onderhoud

Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen puntsgewijs opgesomd.
• Om de lozingen bij onderhoud te beperken is het van cruciaal belang om geen concessie te

•

doen op de kwaliteit bij de aanleg van de bron. Bij slecht presterende bronnen zit het grootste
probleem; de frequentie en het volume per lozing kan moeilijk worden teruggebracht.
Bij goede bronnen is zowel de frequentie als het volume per lozing minder dan in de

•

lozingsvergunning is opgenomen.
Momenteel wordt er per jaar circa vier tot zes keer het ontwerp uurdebiet geloosd. Dit zou bij
goed functionerende bronnen kunnen worden teruggebracht naar twee tot vier keer het

•

ontwerp uurdebiet.
Ondanks dat spui lozingen verantwoord kunnen worden terug gebracht is het van belang om
bij goed functionerende bronnen ruimte te houden in de lozingsvergunning. Het moet mogelijk
blijven zonder aanvullende eisen in het geval van een calamiteit meer te kunnen lozen mocht
de bron daarom vragen.

5.1.2

Aanpak voor onderhoud van bronnen

Eerste drie tot vijf jaar na ingebruikname
Twee maal per jaar met ontwerpdebiet één of meerdere malen heen en weer pompen tussen
warme en koude bron zodat alle losse bestanddelen zich in één boorgat verzamelen. Vervolgens
de inhoud van dat betreffende boorgat lozen.
Vervolgjaren
Bij goed functionerende bron; afpomping monitoren en bovenstaande actie terug brengen naar
één keer per jaar.
Bij slecht functionerende bronnen spui actie twee keer per jaar blijven uitvoeren.
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Calamiteiten
Na een calamiteit de inhoud van het betreffende boorgat spuien, niet van de ene in de andere
bron pompen.

5.1.3

Vervolgstappen lozen bij onderhoud

In bijlage 2 is de bovenstaande aanpak voor onderhoud van bronnen zoals deze uit de workshop
naar voren is gekomen opgenomen. Deze moet bij zoveel mogelijk onderhoudspartijen onder de
aandacht worden gebracht. BodemenergieNL zal deze in ieder geval aan haar leden verspreiden
en aanbevelen om het onderhouden/spuien voor te schrijven en uit te voeren volgens het
voorgestelde regime.
BodemenergieNL zal voorgestelde werkwijze voor het onderhouden van open bronnen opnemen
in haar handleidingen en cursussen.
Bij de evaluatie van de AMvB kan dit onderzoek worden herhaald, om te kijken of het
lozingsvolume ook daadwerkelijk daalt.

5.2
5.2.1

Lozen bij ontwikkelen
Vervolgstappen lozen bij ontwikkelen

Een goed bronontwerp, boorproces en ontwikkelen van de bron zijn onontbeerlijk voor beperkte
spuilozingen in de gebruiksfase.
Op termijn kan blijken dat ook nodig is om bij aanleg het lozen te beperken. Hiervoor kan dan de
werkgroep kennis van BodemenergieNL samen met de nodige betrokken partijen een
projectvoorstel doen om een apart onderzoek te starten naar terugdringen van lozen bij
ontwikkeling.
Dit onderzoek moet zich in eerste instantie richten op het inventariseren van technieken die
elders in de wereld of bij andere toepassingen worden gebruikt om grondwaterbronnen te boren
en te ontwikkelen.
- Boortechnieken om de hoeveelheid vuil in de bron te beperken
- Ontwikkeltechnieken om minder water te hoeven lozen.
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Bijlage

1

Deelnemers specialisten workshop lozen

Deelnemers workshop lozen 15-5-2013, Tauw Utrecht, Australielaan 5.

Bedrijf
Bam
Dura Vermeer
Dura Vermeer
Dura Vermeer
ETP
ETP
Geocomfort
Geocomfort
Haitjema
Installect
Insted NL
Tauw
Terratech
Thermoplus
vhgm

Naam
F. Heinis
A. van Lierop
J. Stevens
J. Beulink
D. Steen
T. van der Veen
H. Jalink
G. Zunnebeld
B. van Aggelen
W. van den Heuvel
W. Hoek
M. Bloemendal
T. Timmermans
R. de Gans
J. Croes

Bijlage

2

Strategie spuilozingen

Eerste 3 tot 5 jaar na ingebruikname
2x per jaar met ontwerp debiet één of meerdere malen heen en weer pompen tussen warme en
koude bron zodat alle losse bestanddelen zich in één boorgat verzameld. Vervolgens de inhoud
van dat betreffende boorgat lozen.
Vervolg jaren
Bij goed functionerende bron; afpomping monitoren en bovenstaande actie terug brengen naar 1x
per jaar.
Bij slecht functionerende bronnen spui actie 2x per jaar blijven uitvoeren.
Calamiteiten
Na een calamiteit de inhoud van het betreffende boorgat spuien, niet van de ene in de andere
bon pompen.

