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Smart 
 
KO EL EN EN VERW ARM EN  VAN  G EBO UW EN DOO R H ET  

MO B IL I S ER E N  V AN  T HER M I SC H E  EN E R GI EO P S L AG  Van de redactie. 

Na de opstartperiode begint 

het project op kruissnelheid 

te komen. De eerste deeltak-

en kunnen afgevinkt worden 

of naderen hun voltooiing. 

Het project SMART GEO-

THERM krijgt stilaan naam 

in de kringen van duurzame 

energie.Om de zichtbaarheid 

van het project kracht bij te 

zetten, werd een logo 

ontworpen. 

 

Vermeldenswaardig is ook 

dat er verschillende bed-

rijven werden bezocht in het 

kader van en individuele 

innovatiebegeleiding. 

De trein is vertrokken. 

 

ir.Luc François 

projectleider  

Smart Geotherm 

 

Luc.Francois@bbri.be 

WTCB Lozenberg 7,1932 St.

-Stevens-Woluwe 

Het is belangrijk dat be-

schikbare thermische ener-

gie van bijvoorbeeld 

zonnecollectoren  tijdelijk 

kan worden opgeslagen om 

later te worden aangewend 

voor de verwarming van 

gebouwen. In deze deeltaak 

werd door Vito een screen-

ing uitgevoerd van de be-

schikbare  technieken zoals 

waterbuffers, PCM (phase 

change materials), TCM 

( thermochemische materi-

alen) enz. 

Vanuit deze inventarisatie 

is een selectie gemaakt van 

technieken die in aanmerk-

ing komen voor verdere 

toepassing in het project. 
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Voor de leden van de gebruikerscommissie: niet vergeten !!! 

 

Volgende gebruikerscommissie: 16 oktober 2012 bij Vito te Mol 

 BARRIERES... ............. 2 

De eerste resultaten 
Volgende deeltaken naderen hun voltooing. De documenten zullen binnenkort op 

de  vernieuwde website beschikbaar zijn. 

Wetenschappelijke artikels 

en knowhow van het bui-

tenland werden door het 

WTCB  doorgenomen en 

vergeleken om samengevat 

in 8 rapporten. 

Deze onschatbare weten-

schappelijke bron aan in-

formatie zal aan de basis 

liggen van o.a.codes van 

goede praktijk, technische 

fiches enz. 

 

Bovendien wordt deze 

studie getoetst aan de hui-

dige toepassingen in Vlaan-

deren waaruit een onder-

bouwd proefprogramma 

kan worden opgezet.  

 

State of the art van geothermische sondes 

Niet-structurele thermische energieopslag 



Wat weerhoudt de markt om mor-

gen alle gebouwen van geother-

mische installaties te voorzien ? 

Zoals aangekondigd in de vorige nieu-

wsbrief,werd door het Vito een 

enquêteformulier verzonden. Hierin 

werden 37 vragen geformuleerd die 

ons een inzicht moesten geven op de 

vraag wat een doorbaak van ondiepe 

geothermie zou tegenhouden.  

Deze stap in het project is zeer be- 

langrijk. We moeten immers zeker 

weten of in het project de juiste zaken 

worden aangepakt. Het laat ons toe om 

het project bij te sturen waar mogelijk 

of obstakels naar een roadmap te ver-

wijzen van waaruit nieuwe projecten 

kunnen worden opgezet.De ant-

woorden op deze bevraging ware zeer 

leerrijk. 

De vragen werden verdeeld in een 

aantal rubrieken. We geven hier de 

meest relevante antwoorden per ru-

briek: 

Barrières of nog een berg werk 
te verzetten 

Kennisontwikkeling en verpreiding 
Geothermie is onvoldoende gekend  

Niet alleen de markt in het algemeen kent deze materie onvol-

doende, ook bij bouwprofessionals is er te weinig kennis over 

deze duurzame technologie. Enkel de technische studiebureaus 

zouden volgens de geënqueteerden deze materie voldoende be-

heersen. Ze twijfelen er bovendien aan of er voldoende in-

formatie over geothermie beschikbaar is. 

Normen, wet– en  

regelgeving 
Werk aan de winkel 

De overheid werkt niet bepaald stimulerend in de toepassing van 

geothermische installaties. De EPB-wetgeving en het Vlarem 

zouden in die zin een andere rol kunnen spelen. 

Normering en certificering hinken ook wat achter als het over 

geothermie gaat. 

Techniek en ontwerp 
Geothermie: en duurzame technologie 

Alle geënqueteerden waren het er volmon-

dig over eens dat geothermie geschikt is als 

duurzame oplossing. De technische ontwik-

keling vormde niet onmiddellijk een top-

prioriteit, hoewel ze toch stilstonden bij de 

onderlinge interactie van geothermische 

systemen en het effect op de bodem op lange 

termijn. 

Waarden en impliciete regels 
Liever wat  positiever 

Onbekend  is onbemind, geldt ook bij deze materie. Volgens de 

geënqueteerden is enkel het technisch (HVAC) studiebureau 

gewonnen voor geothermie. De andere bouwpartners staan voor 

het ogenblik minder open voor deze technologie. Niettemin is 

men er van overtuigd dat geothermie een duurzame oplossing is 

en dat men eerder de totale levenscycluskost in ogenschouw 

moet nemen in plaats van de initiële investeringskost. 

Interactie 
Integraal denken 
Hierover liet men weinig twijfel, geo-

thermie vergt een integrale aanpak van 

ontwerp, uitvoering tot onderhoud. In de 

samenwerking tussen de verschillende 

bouwpartners ligt nog ruimte voor ver-

betering. 

Markt en economie 
Ruimte om te groeien 

De marktvooruitzichten zijn positief: het is een aantrekkelijke 

groeimarkt waar geen onmiddellijke concurrentie dreigt. De 

geënqueteerden zien twee redenen die een snelle groei enigszins 

belemmeren: geothermie is onvoldoende gekend en de hoge 

investeringskost schrikt de potentieel geïnteresseerden af. 



 

Rond de tafel 
 

Centrum Duurzaam Bouwen, 18 juni 2012 
Om de enquête verder uit te diepen, werd een rondetafelgesprek gehouden tussen 

de verschillende partners van een bouwproject waarin geothermie wordt toegepast. 

Het was een zeer vruchtbare discussie tussen investeerders, architecten, stu-

diebureaus, boorfirma’s, onderzoekers, toeleveranciers, enz. De conclusies van de 

enquête werden grotendeels bevestigd. De discussie sterkte ons geloof dat het 

Smart Geotherm project wel degelijk nodig is om een doorbraak in de geothermie 

te bewerkstelligen. 

Onbekend is onbemind 

is zeker van toepassing bij geo-

thermie. Zonne-en windenergie 

zijn genoegzaam gekend. Ze 

zijn duidelijk zichtbaar in het 

straatbeeld en het landschap of 

komen door de subsidierege-

ling in het nieuws. Terwijl 

biomassacentrales ook meer en 

meer in de aandacht komen, 

roept de term geothermie, ze-

ker bij het brede publiek, 

veelal vraagtekens op. Geo-

thermie komt wel in het vizier 

als bron voor bodemgekop-

pelde en water/water 

warmtepompen. 

Een groot aandeel van het 

Smart Geotherm project  is 

gelukkig voorzien om in-

formatie en kennis naar de 

buitenwereld te brengen aan de 

hand van infofiches, websites, 

seminaries, codes van goede 

praktijk enz.  

In de werkgroep geothermie 

van 30 augustus werd alvast 

een plan van aanpak 

voorgesteld om met de com-

municatie en informatie van 

start te gaan. Het resultaat 

ervan is het ontstaan van een 

brochure en folder over geo-

thermie die op onze website 

(www.smartgeotherm.be) te 

downloaden is. 

 

  

 

 

Zoals ook al tijdens de enquête 

naar boven kwam, vormt de 

regelgeving in vele gevallen 

eerder een barriere dan wel een 

stimulans in de toepassing van 

geothermische toepassingen. 

Het Vlarem heeft natuurlijk als 

doel om het leefmilieu te 

vrijwaren. Zeker het de 

kwaliteit van het grondwater 

vergt speciale aandacht bij 

boringen in de ondergrond. In 

het kader van het project zullen 

de bestaande richtlijnen en 

voorwaarden bevattelijk 

worden voorgesteld zodat hier 

geen onduidelijkheid rond 

bestaat. 

In de EPB-wetgeving ziet men 

heel wat verbetermo-

gelijkheden om geothermie in 

een beter daglicht te stellen. 

Ook hier voorzag het Smart 

Geotherm project reeds van 

meetaf de ruimte om acties te 

ondernemen. 

Elementen zoals onder-

houdscontracten, resultaatsver-

bintenissen, monitoring, onder-

houd, naregeling, verzeke-

ringen, reikwijdte van verant-

woordelijkheden enz. worden 

regelmatig aangehaald om de 

samenwerking tussen de 

verschillende actoren te ver-

beteren. In het Smart Geotherm 

project is hier oorspronkelijk 

geen ruimte voor voorzien. We 

zullen samen met de stuurgroep 

nagaan op welke wijze deze 

items toch de nodige aandacht 

krijgen. 

Communicatie en 
informatie 

Vlarem en EPB 

 
Samenwerking en coördinatie 



GOED OPGE-
VOLGD  

 
Overzicht van 
lopende natio-

nale en interna-
tionale  

projecten 

Op Europees niveau wil men 

tegen 2020 de volgende 

doelstellingen bereiken: 

 Een reductie van 20% broei-

kasgassen  

 20 % hernieuwbare energie 

 20% besparing van energie 

ten opzichte van de progno-

ses van 2020 

 

Actueel zijn er heel wat natio-

nale en international projecten 

lopende met betrekking tot diepe 

en ondiepe geothermie.  

Hier geven we een overzicht van 

projecten die in het kader van het 

Smart Geotherm traject kort 

worden opgevolgd. 

Smart Geotherm in goed 
gezelschap 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GeoTherWal (2012-2015) 

 

 Optimalisatie van de geometrie van vertikale sondes 

 Optimalisatie van de eigenschappen van het grout 

 

 

Projectvoorstel van BGD 

 Thermische karakterisatie van de Belgische ondergrond 

 Case –studies 

 Kaarten met potentieel voor BEO 

 

GECKO-IFSTTAR 

 duurzaamheid van thermische grouts 

 Thermo-mechanisch gedrag van energiepalen 

INGEBAT 

 

 Testen in-situ van ondergrondse warmtewisselaars 

 

GEOTHERMAL 

 

 Thermo-mechanisch gedrag van energiepalen  

 

GEOTABS (2011-2013) 

 

 Naar een optimaal ontwerp en regeling van geothermische 

warmtepompen in combinatie met betonkernactivering voor kan-

toorgebouwen.  

GEOPOWER (2010-2012) 

 

 

 

 Regionale strategieën om  op grote schaal geothermie in gebouwen in te voeren. 

 

 

 

Is een IWT-VIS traject 

gecoördineerd door het 

WTCB  

in samenwerking met : 


