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VOORWOORD

Het project ‘Mobiliseren van thermische energieopslag en thermische inertie voor de slimme verwarming en koeling van 
(middel)grote gebouwen’, beter gekend als ‘Smart Geotherm’, werd in september 2010 ingediend in het kader van de eerste 
oproep voor VIS-trajecten. Het was een groot project, zowel qua aantal partners en omvang als qua duurtijd, die zes jaar 
bedroeg. Maar ook één met grote ambities, waaronder inspelen op de milieu- en energiedoelstellingen voor '2020'. Tevens was 
de doelgroep erg ruim en had het economische consequenties die zwaar doorwogen.

Het traject beoogde de integratie en implementatie van bestaande kennisblokken (geothermie, betonkernactivering, regelsys-
temen, …), aangevuld met specifieke kennis, dit om tot een totaaloplossing te komen. Een sleutelelement was de combinatie 
van lange en korte termijn energieopslag en ‘smart’ sturingssystemen die het mogelijk maken om het geothermische potenti-
eel van de ondergrond en de activering van massieve structuurelementen optimaal te exploiteren. 

Ondertussen is het project afgerond en is ‘2020’ niet meer veraf. De visies en verplichtingen rond milieu en energiegebruik zijn 
al geëvolueerd en strenger geworden en de verplichting om ‘BEN’ (Bijna Energie Neutraal) te bouwen, is in aantocht. Ook de 
sector is intussen geëvolueerd, getuige de cases die in dit boek aan bod komen. Het VIS-traject heeft die transitie gefaciliteerd 
door de nodige bouwstenen aan te rijken onder de vorm van websites, studiedagen, demonstraties, reken- en simulatiemodel-
len (i.h.b. voor studiebureaus), regelalgoritmes (voor de fabrikanten van HVAC en warmtepompen), geschiktheidskaarten (voor 
gebouwpromotoren), databanken en technische voorlichtingsnota's (voor de aannemers) en voorstellen voor de aanpassing 
van de EPB-rekenmethodiek (studiebureaus en overheid). Om maar enkele resultaten te vernoemen….

Het VIS-traject liep op diverse fronten met een actieve medewerking van bedrijven uit de sector. Het fungeerde tevens als 
hefboom naar nieuwe O&O-projecten en innovatietrajecten, waaronder de Proeftuin Bouw, FP7, Salk Expert, Cost en de Hori-
zon 2020 projecten. 

Kortom, het was niet enkel een groot project met grote ambities. Het is ook effectief een groots project geworden waarop alle 
deelnemende partners fier mogen zijn. Nu is het aan de sector om alle gebundelde kennis en instrumenten effectief in de 
praktijk toe te passen. Op naar 2020 en BEN!

Bernard De Potter - administrateur-generaal
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Smart geotherm

Voorwoord: Bernard De Potter - administrateur-generaal Agentschap Innoveren & Ondernemen

Bernard De Potter - administrateur-generaal
Agentschap Innoveren & Ondernemen
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Inspiratiebron voor uw
toekomstig bouwproject

Inspiratiebron voor uw toekomstig bouwproject

J. Venstermans (WTCB)

Hilde Masschelein (Bouwunie)

Michel Roovers (ABEF)

M. Dillen (VCB)

S. Maas (FEBE)

A. Jasienski (infobeton.be)

In onze regio nemen gebouwen ongeveer 40% van het totale energieverbruik voor hun rekening en zijn hierdoor 
verantwoordelijk voor de uitstoot van heel wat broeikasgassen. Het is dan ook logisch dat de ruime bouwsector energie-
efficiëntie en een lagere uitstoot hoog in het vaandel draagt. Maar ook de overheid is zich van deze problematiek bewust 
en vaardigt daarom een alsmaar stringentere wetgeving uit. Dit geeft dan weer aanleiding tot nieuwe uitdagingen 
voor die bouwsector. Zo is het bijvoorbeeld niet evident om aan de verplichting te voldoen om tegen 2020 enkel nog 
Bijna Energie Neutrale (BEN) gebouwen te verwezenlijken. Nieuwe producten, processen en diensten worden ontwik-
keld. Uitvoeringsmethoden en bouwknopen ondergaan een optimalisatie. Ontwerpers, producenten, aannemers en hun 
werknemers moeten zich nieuwe inzichten eigen maken. Er is nood aan efficiënte informatie en transparante certificaten 
voor de klanten. Regionale en lokale besturen moeten hun regels aanpassen. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

Tegelijkertijd wordt vandaag ook meer en meer een beroep gedaan op duurzame, hernieuwbare energiebronnen, zoals 
zonne- en windenergie. Deze krijgen veel aandacht, met als gevolg dat zowel particulieren, bedrijven als de overheid erin 
investeren. Dit is ook te danken aan het feit dat deze oplossingen zichtbaar zijn in het landschap of op de gebouwen. 
Dat geothermie, en meer bepaald ondiepe geothermie, eveneens een belangrijke bijdrage aan energie-efficiëntie en de 
reductie van de uitstoot van broeikasgassen kan leveren, is in Vlaanderen echter veel minder gekend, zeker in vergelij-
king met een aantal van onze buurlanden.  Om daarin verandering te brengen, sloegen de Vlaamse Confederatie Bouw, 
de Bouwunie, de Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken (ABEF), de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) 
en infobeton.be, onder impuls van het WTCB, de handen in elkaar. Samen met de deelnemende bedrijven bereidden 
ze een grootschalig project voor dat tot doel heeft de toepassing van geothermie aan te moedigen via praktijkgericht 
onderzoek, kennisverspreiding, implementatie en monitoring. Ook onderzoeksteams van KULeuven en VITO werden als 
partners bij het project betrokken. Het project werd in een VIS-traject (Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband) gego-
ten dat door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor steun werd weerhouden. Een primeur, 
want het was één van de eerste en tegelijkertijd het grootste VIS-traject dat ooit werd goedgekeurd. De verwachtingen 
waren dan ook hooggespannen.

Onder de naam ‘Smart Geotherm’ werd gedurende 6 jaar (2011-2017) de ervaring inzake geothermische concepten 
verzameld, opgebouwd, onderzocht en finaal gedocumenteerd ten behoeve van de doelgroep van het traject, met name 
de bouwpartners met interesse voor- en kunde in geotechniek en geothermie. De resultaten van ‘Smart Geotherm’ tonen 
duidelijk aan dat ondiepe geothermie, die op een ‘slimme’ wijze met andere thermische opslagsystemen wordt gecom-
bineerd, op een economische en duurzame wijze gebouwen kan verwarmen én koelen. Getuige hiervan zijn de dertig 
projecten die in dit boek zijn opgenomen. Ze zijn slechts een greep uit de meer dan 1.000 geothermische projecten die 
nu jaarlijks in Vlaanderen worden gerealiseerd, mede dankzij de inspanningen die door het Smart Geotherm-consortium 
worden geleverd.

Er is bewust voor gekozen om projecten binnen verschillende segmenten aan bod te laten komen. Van individuele 
woningen en collectieve huisvesting, over rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, tot kantoren en scholen. 

Moge dit boek een inspiratiebron zijn voor uw toekomstige bouwprojecten: van kleine gebouwen tot grote projecten 
met weinig uitstoot, maar veel uitstraling!

J. Venstermans (WTCB), M. Dillen (VCB), Hilde Masschelein (Bouwunie), S. Maas (FEBE), M.Roovers  (ABEF) en 
A. Jasienski (infobeton.be).
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Vanaf 2020 moet elke nieuwbouw verplicht ‘nearly zero-energy’ zijn. De ideale manier om een groot deel van de reste-
rende verwarmingsbehoefte in te vullen, is de toepassing van geothermie. Deze techniek geeft u er immers meteen een 
kostenefficiënte koeling bij! Helaas is de oplossing in België nog te weinig gekend… en dus ook onbemind. Nochtans 
ligt er letterlijk een onuitputtelijke bron van duurzame energie onder onze voeten. Tijd dus om geothermie ook in ons 
land op grote schaal toe te passen!

1. Wat is geothermie?
Kort samengevat, is geothermie een techniek waarbij de thermische energie van de aarde voor 
verwarming en koeling wordt aangewend. Hoewel de temperatuur van de bodem net onder de 
grondoppervlakte door het klimaat wordt beïnvloed (en dus per regio relatief sterk kan variëren), 
vormt ze bijna overal ter wereld een ideale energiebron voor verwarming en koeling. In België 
heerst er vanaf een diepte van vijftien meter een evenwichtige temperatuur van 10 à 12°C. Per 
honderd meter dat er dieper wordt gegaan, komt er telkens 2 à 3°C bij. Dit betekent dat in ons 
land, afhankelijk van de locatie, vanaf 2 à 3 km diepte voldoende warmte aan de bodem kan 
worden onttrokken om rechtstreeks voor verwarmingsdoeleinden en zelfs elektriciteitsproductie 
aan te wenden. Gezien het hoge prijskaartje wordt deze techniek echter uitsluitend voor industriële 
toepassingen aangewend, eventueel in combinatie met de collectieve verwarming van woonwijken 
of grote gebouwen. Toch vallen de kleinere kantoren- en wooncomplexen, en zelfs residentiële 
woningen, niet uit de boot. Want daar blijkt ‘ondiepe’ geothermie erg mooie resultaten op te 
leveren. Bij deze techniek wordt de thermische energie op een diepte tot 400 meter (maar meestal 
minder) gewonnen om dan via een warmtepomp te gebruiken voor verwarming en koeling. 

Waarom geen energie
uit de bodem halen?

2. Wat zijn de voordelen van geothermie?
In een goed geïsoleerd gebouw kan de gratis warmte uit de bodem volledig of gedeeltelijk de warmtebehoefte dekken. Het reële percentage van 
de warmtevraag dat op die manier wordt ingevuld, is eigenlijk een economische afweging. Op dit vlak lopen de meningen wel enigszins uiteen. Bij 
woningen wordt meestal voor de 100% gegaan. Voor grotere gebouwen hebben sommigen het over 80 en zelfs 100%, terwijl anderen het op 20 
à 50% houden. Het reële rendement hangt natuurlijk ook af van de grootte van het gebouw, de gekozen oplossing (open of gesloten) en het soort 
warmteafgiftesysteem (vloerverwarming, betonkernactivering, …). Zelfs de hoeveelheid aanwezige personen en warmte producerende installaties binnen 
het pand spelen een rol. Het allergrootste voordeel van de techniek is echter dat u er een gratis koeling bovenop krijgt. Indien het bodemgedeelte van 
geothermie voor verwarming aanwezig is, kan de koelte van de bodem zonder meerkost via een simpele uitschakeling of bypass van de warmtepomp 
rechtstreeks voor de koeling van het gebouw worden aangewend. In dit geval zal het opgepompte water (open systemen) of het water-glycolmengsel 
(gesloten systemen) over een warmtewisselaar worden geleid dat via bijvoorbeeld de vloerverwarming (die dan vloerkoeling wordt) de warmte uit het 
gebouw onttrekt. Deze ‘free geocooling’ (passieve cooling) is erg economisch omdat enkel de circulatiepompen elektrische energie verbruiken. Indien 
dit niet zou volstaan, kan er actief worden bijgekoeld door de werking van de warmtepomp om te keren. 
 

Waarom geen energie uit de bodem halen?

De drie componenten van een 
geothermische installatie: 
•  Systeem om de thermische energie naar 

het aardoppervlak te brengen.
•  Toestel om deze temperatuur bij 

verwarmingsdoeleinden via een 
warmtepomp te verhogen tot een 
bruikbare temperatuur of via de 
warmtewisselaar over te dragen naar de 
koeling van het gebouw.

•  Afgiftesysteem om deze hogere/
lagere temperatuur energie 
te verspreiden in een gebouw 
(vloerverwarming, betonkernactivering, 
ventiloconvectoren). 

GEOTHERMIE: 
IDEALE OPLOSSING 
VOOR VERWARMEN 
ÉN KOELEN
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3. Kan geothermie overal worden toegepast?
Helaas is geothermie geen kip met alleen gouden eieren. Zo kan de techniek eigenlijk enkel 
rendabel worden toegepast bij gebouwen met een relatief lage thermische behoefte die voor-
zien zijn van lage temperatuur afgiftesystemen, zoals vloerverwarming, betonkernactivering of 
ventiloconvectoren. Bij hoge temperatuur afgiftesystemen zoals radiatoren daalt het rendement 
van de warmtepomp, waardoor de rendabiliteit van de oplossing teloor gaat. Lage temperatuur 
afgiftesystemen hebben echter een nadeel: door hun thermische traagheid reageren ze minder 
snel op temperatuursveranderingen dan conventionele systemen. In de meeste gevallen kan 
dit probleem wel worden opgelost door een adequate oriëntering van het gebouw, aangepaste 
beglazing en zonnewering. Worden de temperatuurswisselingen veroorzaakt door een sterk schom-
melende bezettingsgraad van het gebouw, dan kan best worden geopteerd voor een combinatie 
van geothermie voor de basisverwarming/-koeling en een snel reagerend afgiftesysteem, zoals 
radiatoren, ventiloconvectoren of luchtgebaseerde systemen. Ten slotte kunnen niet alle vormen 
van geothermie overal worden toegepast. Zowel de grootte van het beschikbare oppervlak om te 
boren als de bodemeigenschappen spelen een cruciale rol.

• Energiepalen
Een bijzonder interessante toepassing is de energiepaal. Bij deze variant op gesloten verticale warmtewisselaars wordt de warmtewisselaar in de 
paalfundering geïntegreerd. Hiermee worden met een kleine meerkost twee vliegen in één klap geslagen. De energiepaal krijgt immers zowel een 
dragende als een energie-uitwisselende functie.

4. Welke soorten geothermie bestaan er?

• Gesloten horizontaal captatienet 
Een netwerk van kunststofbuizen wordt op circa 1.2 
meter onder het maaiveld ingegraven. De vloeistof of 
het gas dat door deze buizen vloeit, wordt door de aarde 
opgewarmd. Vervolgens verhoogt een warmtepomp 
deze temperatuur naar 35 à 45°C, voldoende voor 
concrete verwarmingstoepassingen. De temperatuurtoe-
name gebeurt trouwens aan een hoog rendement: de 
warmtelevering bedraagt gemiddeld vier keer het elek-
triciteitsverbruik van de warmtepomp. De winst zit hier 
in het feit dat enkele graden van de verwarming ‘gratis’ 
zijn. Nadeel is echter dat de bodem in dergelijke toepas-
singen als zonnecollector fungeert en de temperatuur 
dus sterk kan schommelen. In koude periodes, wanneer 
de warmtevraag het grootst is, zal dus maar een relatief 
kleine hoeveelheid energie aan de aarde kunnen worden 
onttrokken. Bovendien vereist deze techniek nogal wat 
vrije ruimte en kan ze enkel voor verwarmingstoepassin-
gen worden gebruikt. Niettemin is dit soort geothermie, 
omwille van de relatief lage investeringskost, wel dege-
lijk interessant voor woningen. 

• Gesloten verticale warmtewisselaars (BEO)
In de grond worden gaten van ± 120 meter diep geboord 
waarin een gesloten systeem van warmtewisselaars wordt 
geplaatst. Dit bevat een mengeling van water en glycol 
dat de thermische energie van de grondlagen opneemt en 
naar de oppervlakte brengt. Vervolgens wordt de tempe-
ratuur opgetrokken door middel van een bodem/water 
waterpomp. Hoe meer en hoe dieper de putten, hoe meer 
vermogen (alhoewel het type ondergrond natuurlijk ook 
een rol speelt). In vergelijking met de horizontale systemen 
is de investering hoger, maar daar staat een veel groter 
rendement tegenover. De aardwarmte is op dergelijke 
diepte immers stabieler én hoger: in België schommelt ze 
tussen 10 à 12°C. Ook is er minder vrije ruimte nodig dan 
bij de horizontale systemen. Desgewenst kan er onder het 
gebouw worden geboord, dus in principe kan de techniek 
bijna overal worden toegepast.

Gesloten horizontaal captatienet.

Grondwaterputten.

Gesloten verticale warmtewisselaars (BEO).

• Open systemen (KWO)
In de grotere gebouwen doet koude-warmteopslag 
(KWO) in toenemende mate zijn intrede. Hierbij 
worden twee putten geboord tot in een watervoe-
rende laag. Tijdens het stookseizoen wordt grond-
water uit één put (de warme bron) opgepompt. De 
warmte wordt via warmtewisselaars gebruikt om 
het gebouw te verwarmen. Het water waaraan de 
warmte is onttrokken, wordt via de andere put (de 
koude bron) terug in de grond geïnjecteerd. Dit afge-
koelde water wordt in de zomer opnieuw opgepompt, 
ditmaal om het gebouw te koelen. 

Op die manier wordt het water opnieuw opgewarmd, 
waarna het terug naar de bodem wordt geleid, om in de 
winter opnieuw voor verwarming te worden aangewend. 
Dit systeem heeft het hoogste rendement. Nadeel is 
echter wel dat het slechts toepasbaar is in bodems met 
voldoende watervoerende lagen. Wegens de vrij hoge 
investering is deze techniek momenteel alleen voor grote 
gebouwen rendabel. Een belangrijk aandachtspunt is 
het ontwerp: enkel correct ontworpen installaties die het 
regenereren van de bodem garanderen, zorgen voor een 
rendement op langere termijn. 

Plaatsen van vloer met betonkernactivering.

• Bivalente systemen
Voor grote gebouwen is het in principe niet nodig om 
alle benodigde thermische energie uit de bodem te 
onttrekken. Er kan eveneens worden geopteerd voor 
een bivalent systeem waarbij het vermogen van de 
warmtepomp tot bijvoorbeeld 50% van het berekende 
vereiste vermogen wordt beperkt. Op die manier 
zal toch meer dan 90% van de warmtebehoefte 
geothermisch worden afgedekt, terwijl traditionele 
verwarmingsbronnen de resterende 10% invullen. 
Dergelijke bivalente systemen verlagen de investering 
van de geothermische installatie en zorgen ervoor dat 
de warmtepomp een hoger aantal draaiuren heeft, 
waardoor het rendement toeneemt. 

5. Zijn er bijzondere vergunningen nodig?
In de buurt van drinkwaterwinningen is het verboden om boringen uit te voeren. Voor open systemen is altijd een vergunning vereist. Maar 
boringen tot een diepte van 150 meter (of minder, afhankelijk van de regio) voor de aanleg van gesloten systemen is in een groot deel van 
Vlaanderen vergunningsvrij. Op http://tool.smartgeotherm.be vindt u de dieptegrens voor elke locatie.

6. Hoe eraan beginnen?
Het is absoluut noodzakelijk om de keuze voor geothermie in een erg vroeg stadium van het gebouwontwerp te maken. Enkel mits een goed 
geïntegreerd ontwerp, uitvoering en opvolging zal u immers het beoogde rendement behalen. Op http://tool.smartgeotherm.be vindt u alvast 
een efficiënt instrument om de wettelijke vereisten en haalbaarheid van ondiepe geothermie in een vroeg stadium na te gaan. 
• Check eerst of en tot welke diepte boringen in de locatie van het project zijn toegelaten.
•  Bepaal de koude- en warmtebehoefte van het gebouw en ga na in welke mate deze met ondiepe geothermie kan worden afgedekt.
•  Bij grote projecten loont het de moeite om een economische analyse te maken van verschillende hybride oplossingen. 
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HERMAN TEIRLINCKGEBOUW | BRUSSELHERMAN TEIRLINCKGEBOUW | BRUSSEL

Tegen eind dit jaar zal het Herman Teirlinckgebouw in de Havenlaan in Brussel plaats bieden aan 2.500 ambtenaren van 
de Vlaamse Regering. Met zijn 66.500 m² oppervlakte krijgt het de titel van grootste vrijstaand kantorencomplex in de 
hoofdstad. En er is meer: Herman Teirlinck wordt ook het grootste passief gebouw in België. Dankzij de toepassing van 
geothermie en betonkernactivering is er bovendien quasi geen conventionele koeling of verwarming meer vereist.

Herman Teirlinck zal naast kantoorruimte 
ook een grote keuken en restaurant, twee 
auditoria, een groot vergaderzalencomplex, 
een fitness, een ondergrondse parking 
voor 310 wagens en archiefruimtes bevat-
ten. “Van meet af aan was het ontwerp 
voornamelijk gericht op duurzaamheid 
en een uitstekend binnenklimaat voor de 
gebruikers”, vertelt Kurt Corvers van boydens 
engineering. “GEOTABS, de combinatie van 
geothermie en betonkernactivering, was dan 
ook een bewuste keuze van het consortium 
die de opdracht in de wacht sleepte. Naast 
het duurzame karakter en het geïntegreerde 
aandeel hernieuwbare energie, is dit concept 
een goede en robuuste comfortoplossing voor 
landschapskantoren. Bovendien bespaart het 
verdiepingshoogte en is het een toekomst-
gerichte oplossing door de grote flexibiliteit 
naar elektrische netten toe. Als we verder 
dan het gebouw kijken, is er de mogelijkheid 
tot inpassing in een energiesysteem waar het 
hernieuwbare aandeel elektriciteit fluctueert 
naargelang de beschikbaarheid van zon en 
wind. Door haar opslagcapaciteit stimuleert 
GEOTABS de afname van hernieuwbare 
opwekking, en dus de investering van de 
samenleving in zonneparken en windparken, 
alsook de uitrol van slimme meters.” 

Assemblage op één dag
dankzij pre-engineering 
Na een uitvoerige studie werd gekozen 
voor een open bronsysteem met vier bron-
nenparen waarbij tot op een diepte van 80 
meter werd geboord en een debiet van 48 
m³/h wordt onttrokken. Kurt Corvers: “Een 
bijzondere technisch-economische focus was 
de volledig gepre-engineerde geothermische 
opwekking van circa 1 MW die ‘the ONE’ 
wordt genoemd. Deze werd door OSH gefa-
briceerd en in amper één werkdag modulair 
in situ geassembleerd. De drie geothermische 
warmtepompen van elk 300 kW en passieve 
geothermische koeling staan in een hybride 
configuratie met een piekinstallatie op 
aardgas voor de verwarming.” Het basis ther-
misch comfort in de kantoren wordt gegaran-
deerd door betonkernactivering. Daarnaast 
zorgen dynamische ventilatiedebieten (VAV 
of variabele luchtdebietregeling naargelang 
temperatuur en luchtkwaliteit van de loka-
len) en kleine hydraulische verwarmings-
elementen (nabehandelingsbatterijen op 
lage temperatuur voor verwarming) voor de 
nodige flexibiliteit en reactiviteit. Omdat de 
vergaderzalen een hogere en dynamischere 
bezettingsgraad kennen, zullen daar klimaat-
plafonds als afgiftesysteem fungeren, en 
dit zowel voor verwarming als koeling. Het 

comfortsysteem in het auditorium is geba-
seerd op verdringingsventilatie met aparte 
luchtbehandelingsgroepen. Wim Boydens 
van boydens engineering: “Volgens onze 
berekeningen en simulaties zal ongeveer 
90% van de energiebehoefte voor verwar-
ming en koeling door de geothermie kunnen 
worden ingevuld. De koelbehoefte voor de 
hygiënische ventilatielucht is tot een mini-
mum herleid door de adiabatische koeling 
op basis van regenwater. Condenserende 
boilers kunnen de pieklast bij extreem koud 
weer dekken en zullen tevens instaan voor 
de productie van sanitair warm water voor 
de keuken en de douches. Met het Herman 

Herman Teirlinckgebouw is het grootste passief kantorencomplex van België
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voor de warmtepompcentrale)

Grootste passief
kantorencomplex van België

Dankzij de toepassing van geothermie en betonkernactivering is er in het Herman Teirlinckgebouw quasi geen conventionele koeling of verwarming meer nodig.

Teirlinck project wordt nogmaals bewezen 
dat ‘passief ’ bouwen ook voor erg grote 
kantorencomplexen een realiteit is.”

Naast het duurzame karakter en het geïntegreerde aandeel hernieuwbare energie is GEOTABS een goede
en robuuste comfortoplossing voor landschapskantoren.
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BREEAM ‘Excellent’ voor 
Europees Parlement

Dit jaar neemt het Europees Parlement zijn intrek in een gloednieuw kantorencomplex dat op de vroegere site van 
BACOB aan de Beliardstraat in Brussel werd gebouwd. Het futuristisch ogend pand is BREEAM ‘Excellent’ gecertificeerd, 
onder meer dankzij een geothermische installatie waarbij tot 240 meter diepte werd geboord. Een unicum in Brussel....

De nieuwe trots van het Europees Parlement 
bestaat uit twee hoge torens die in het 
midden met een lager volume zijn verbonden. 
Het biedt een nuttige oppervlakte van 40.000 
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ontwerp en natuurlijk ook het energieverbruik 
reflecteert. De grootste uitdaging in dit kader 
was zonder twijfel de geothermie, waarbij 33 
sondes dieper dan ooit tevoren in de hoofd-
stad werden geboord.

m² op zestien bouwlagen, waarvan drie onder-
gronds. Een ‘golvende’ glasgevel geeft het 
gebouw een erg expressief karakter omdat het 
lijkt te bewegen als je ernaar kijkt. Belangrijk 

is dat dit kantorencomplex een BREEAM 
‘Excellent’ certificaat kreeg. Dit betekent dat 
het op een duurzame manier werd gebouwd, 
wat zich in de gebruikte materialen, het 

Innovatieve boortechniek toegepast
De boringen gebeurden op de bodem van 
de bouwput die is beschoeid met oude diep-
wanden afkomstig van de vroegere garage 
van het BACOB-gebouw. Veel plaats was er 

niet: amper 3.300 m². Maar dat was niet 
het enige probleem: ook bleek de bodem 
weinig boorvriendelijk. En helaas was dit een 
euvel dat pas tijdens de proefboringen werd 
ontdekt, aangezien er maar erg beperkte 
gegevens over de Brusselse bodem op grotere 
diepte bestaan. Uiteindelijk moest zelfs een 
innovatieve boortechniek worden ontwik-
keld, iets waar Franki Foundations samen de 
Zwitserse boorspecialist Augsburger Forages 
voor zorgde. Business Unit Manager Dimitri 
Timbremont: “Eerst moesten we door 110 à 
120 meter dikke tertiaire kleilagen met onder-
aan een 10 meter dik krijtpakket. Vervolgens 
boorden we in de gefractureerde, maar erg 
harde primaire rots, met plaatselijk hoge 
waterdrukken en -debieten. Daarom werd de 
techniek van de dubbele verbuizing aange-
wend. Hierbij werd binnenin een voorlopige 
buitenbuis – die tot op de rots is uitgevoerd 
– met een kleinere diameter verder geboord. 
Ook het aanbrengen van vulmateriaal nadat 
de bodemwarmtewisselaar was aangebracht, 
het zogenaamde grouten, vergde bijzondere 
aandacht. Omwille van de grote diepte diende 
dit immers in twee of meer fasen te gebeuren. 
Eerst werd het onderste gedeelte met grout 
gevuld. Vervolgens groutten we over de reste-
rende hoogte van de boring, waarna ook de 
bovenste verbuizing werd opgehaald.” 

Goed voor 20% van thermische vraag
In concreto zal de geothermie-installatie jaar-
lijks voor 600.000 kWh warmte en 303.000 
kWh koeling leveren, wat overeenkomt met 
ongeveer één vijfde van de thermische vraag. 
De bijverwarming gebeurt met gasgestookte 
verwarmingsketels, terwijl de extra koeling 
door chillers gebeurt. Een traditionele oplos-
sing dus, maar wel in een modern kleedje 
gestopt. Want de warmte- en koelte-afgifte 
gebeurt via klimaatplafonds. Om tot een 
minimaal energiegebruik te komen, speelde 
de architect in het ontwerp ook met de 
verhouding van open en gesloten geveldelen 
in functie van de oriëntatie en lichttoetreding 
tot het gebouw. Op die manier moest er zelfs 
geen buitenzonnewering worden voorzien

De geothermische installatie van het Wilfried Martensgebouw zal jaarlijks voor 600.000 kWh warmte en 303.000 kWh koeling leveren, 
wat overeenkomt met ongeveer één vijfde van de thermische vraag.

Er werd tot op een diepte van 240 meter geboord: een unicum in Brussel.

Om tot een minimaal energiegebruik te komen, speelde de architect in het ontwerp ook met de verhouding 
van open en gesloten geveldelen.

Wilfried Martensgebouw: BREEAM ‘Excellent’ voor Europees Parlement
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Toonbeeld van duurzaamheid
dankzij hybride oplossing

Overheden spelen steeds meer een voorbeeldfunctie inzake duurzaamheid bij het bouwen van patrimonium. Ook het nieuwe 
cultureel centrum annex bibliotheek van Zaventem is op deze leest geschoeid. Dat er voor geothermie als verwarmings- en 
koelingstechniek werd gekozen, zal niemand verbazen. Niet alleen het ecologische karakter gaf echter de doorslag in het 
beslissingsproces. Ook en vooral de terugverdientijd van amper dertien jaar bleek een belangrijke rol te spelen.

Sinds april dit jaar prijkt op de voormalige 
site van de Suchard-fabriek een indrukwekkend 
socio-cultureel complex dat de stadskern van 
Zaventem een nieuw elan moet geven. De 
gemeente bouwde er een schouwburgzaal met 
700 zitplaatsen, een cultuurcafé en een nieuwe 
bibliotheek. Daarnaast voorziet het programma 
nog in een feestzaal met een capaciteit van 

350 personen, een dans- en balletzaal voor 150 
personen, artiestenloges en cateringfaciliteiten. 
Burgemeester Ingrid Holemans: “De achterlig-
gende filosofie van het totaalontwerp kadert 
binnen het thema van duurzaam bouwen: 
zuinig omgaan met energie en het ontwikkelen 
van nieuwe ideeën die met behulp van minimale 
middelen een eerlijk resultaat geven. We wilden 

hét toonbeeld brengen van hoe toekomstge-
richte gebouwen er moeten uitzien.”

Evenwichtsoefening voor E-peil
Omdat de architecten zelf al (positieve) ervarin-
gen met geothermie hadden, stelden ze voor 
om de techniek ook op de Suchard site toe te 
passen. Luk Segers, Zaakvoerder van Archil-

les Architecten: “Omdat de verwarmings- en 
koelingsbehoefte in dit project heel erg groot is, 
vonden wij geothermie de meest aangewezen 
oplossing. Natuurlijk zorgt dit op het vlak van 
E-peil wel voor een evenwichtsoefening. Er kan 
meer glas in het ontwerp worden voorzien. 
Tevens kan zonder al te dure elektrische appara-
tuur worden gekoeld, wat het gebruik van meer 
glas compenseert. Alhoewel een combinatie met 
betonkernactivering het beste rendement geeft, 
hebben we om akoestische redenen besloten 
om dit niet te doen. We kozen voor laagtempera-
tuur afgiftesystemen in de vorm van verlaagde 
klimaatplafonds en vloerverwarming/-koeling. 

Cultureel centrum / bibliotheek van Zaventem is toonbeeld van duurzaamheid dankzij hybride oplossing

BOUWHEER
Belfius Bank en

Gemeente Zaventem

ARCHITECT
Archiles Architecten & Ebtca Architecten

HVAC-STUDIEBUREAU
Heedfeld

GEOTHERMISCH STUDIEBUREAU
StuBeCo

BOORFIRMA
Boringen Verheyden

Omdat de vergunningen maar een boordiepte van 
80 meter toelieten, werden relatief veel sondes 
geïnstalleerd: 107 in totaal.

Veel boringen zorgen
voor hoog rendement
Omdat de vergunningen maar een boordiepte 
van 80 meter toelieten, werden relatief 
veel sondes geïnstalleerd: 107 in totaal. Ze 
bevinden zich deels onder de schouwburg 
en deels onder de bibliotheek. De boringen 
werden per vier verbonden en op de collector 
aangesloten, waardoor deze in grootte kon 
worden beperkt. Frederik Heedfeld: “Het 
aanleggen van het BEO-veld was in dit project 
geen evidentie omdat het gebouw op palen 
is gefundeerd. Op het geothermisch systeem 
zijn twee warmtepompen met een vermogen 
van 71 kW en 107 kW aangesloten. Hiermee 
kan het ongeveer 60% van het vermogen en 
zo’n 90% van de warmtebehoefte leveren. 
De resterende vraag wordt opgevangen door 
twee gasgestookte condensatieketels met een 
vermogen van respectievelijk 40 en 62 kW. 
De geothermische installatie is eveneens aan 
een bodem/water ijsmachine gekoppeld die 
koude uit de bodem onttrekt ten behoeve van 
de koeling van het gebouw.” 

Beeld: Fien Cools

Snel reagerende radiatoren en convectoren 
vangen de wisselende piekbelasting op.” Henk 
Souffriau, Diensthoofd Technische Dienst van 
Gemeente Zaventem: “Studiebureau Heedfeld 
gaf ons op basis van dynamische simulaties van 
de ondergrond en het ontwerp garanties inzake 
het vermogen dat we uit de bodem zouden 
kunnen onttrekken en de minimale/maximale 
aanvoertemperaturen doorheen de verschillende 
seizoenen. Hieruit bleek dat een hybride systeem 
van geothermie en condenserende gasketels een 
terugverdientijd van amper dertien jaar had. Dit 
gaf de doorslag om dit pad voor verwarming en 
koeling in te slaan.”

De terugverdientijd van amper dertien jaar speelde een belangrijke rol om voor geothermie te kiezen.
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Provinciehuis: grootste BEO-veld ligt in Antwerpen Grootste BEO-veld
ligt in Antwerpen

Op de Koningin Elisabethlei in Antwerpen wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het nieuwe Provinciehuis. Met zijn 
markante toren is het één van de nieuwe architectonische eyecatchers van de stad. Toch blinkt het gebouw niet alleen qua vorm-
geving uit. Ook op het vlak van verwarming en koeling gooit ze hoge ogen. Er werd immers gekozen om geothermie in combinatie 
met betonkernactivering toe te passen, dit met het grootste BEO-veld dat ooit in Vlaanderen is verwezenlijkt.

Voor het ontwerp van het nieuwe Provinciehuis 
werd een wedstrijd uitgevaardigd die XDGA 
won. “Weliswaar gaf de unieke design de 
doorslag”, vertelt Architect Xaveer De Geyter. 

“Maar ook de hoge energiezuinigheid speelde 
een belangrijke rol in de beslissing. Door in de 
conceptfase met studiebureaus verschillende 
disciplines op elkaar af te stemmen, konden 

we een voorstel indienen waarin een absoluut 
comfort aan een minimale kost werd gegaran-
deerd. Ondanks de driehoekige raampartijen 
slaagden we erin om architectuur, structuur, 

daglichttoetreding en isolatiegraad zodanig 
met elkaar te verzoenen dat een gebouwenschil 
volgens de passiefnorm ontstaat. Daarbovenop 
stelden we GEOTABS voor, de combinatie van 
geothermie en betonkernactivering. Dit gaf ons 
de architecturale vrijheid om een gebouw te 
ontwerpen waar architectuur en duurzaamheid 
elkaar vinden. Er zijn immers geen storende 
schoorstenen, irritant geluid van koelmachines 
of -torens of esthetisch vervuilende afgiftesyste-
men nodig. Daarbij heeft de praktijk intussen al 
uitgewezen dat dit de meest rendabele manier 
is om een dergelijke infrastructuur te verwar-
men en te koelen. Omdat er geen aanvullende 
luchtverplaatsing of tocht is, biedt de oplossing 
eveneens het beste comfort. Dat dit project met 
een BREEAM certificatie gepaard ging, gaf de 
bouwheer extra vertrouwen.”

Resultaat vergelijkbaar  
met open systeem
De grootste uitdaging in dit project bestond 
erin de investeringskost binnen de perken te 
houden. Zaakvoerder van boydens engineering 
en gastprofessor aan de Universiteit Gent, 
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Wim Boydens: “Omdat de koelvraag in het 
Provinciehuis domineert, is de terugverdientijd 
van GEOTABS heel gunstig: volgens onze bereke-
ningen zeven à acht jaar. Omdat het rendement 
van een open systeem nog beter is, hebben we 
deze optie grondig onderzocht. Helaas werden 
in de testproeven de benodigde pompdebieten 
niet behaald. In samenspraak met de bouwheer 
werd beslist om een BEO-veld met 350 boringen 
tot op een diepte van 95 meter aan te leggen. 
Hiermee is het meteen het grootste dat in Vlaan-
deren werd verwezenlijkt.”

Mooi uitgebalanceerde geothermie
Het BEO-veld van het Provinciehuis Antwerpen is 
geconnecteerd met drie grondgekoppelde warm-
tepompen die voor de verwarming en koeling 
zorgen. Wim Boydens: “Het afgiftesysteem 
bestaat voornamelijk uit betonkernactivering, in 
enkele zones aangevuld met vloerverwarming. 
Adiabische ventilatiegroepen met VAV eindele-
menten die voor een indirecte verdampingskoe-
ling met hemelwater zorgen, nemen het saldo 
van het door koelvraag gedomineerde gebouw 
op zich. Op die manier wordt de ondiepe 

geothermie mooi uitgebalanceerd zonder dat de 
bodemevenwichtstemperatuur gaat wegdrijven. 
In de winter putten de warmtepompen immers 
hun warmte uit de bodem en slaan koude op 
die in de zomer passief wordt gebruikt om het 
gebouw te koelen. Meetproeven wezen evenwel 
een hogere bodemtemperatuur uit dan verwacht, 
namelijk 14°C in plaats van 13°C. Om die reden 
werd de inritverwarming van de parking ook 
op het BEO-veld aangesloten. Tevens wordt de 
warmte uit de extractielucht van de dampkap-
pen in de grootkeuken  gerecupereerd dankzij 
een ontvettingsproces met UV-lampen.

Het BEO-veld met 350 boringen tot op een diepte van 95 meter is het grootste dat in Vlaanderen werd verwezenlijkt.

Omdat de koelvraag in het Provinciehuis domineert, is de terugverdientijd van GEOTABS heel gunstig: volgens de berekeningen zeven à acht jaar.
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Optimaal comfort op alle vlakken
De nieuwe kleuterschool Gekko in Bonheiden is een perfect voorbeeld van hoe oud en nieuw probleemloos in elkaar kunnen over-
vloeien. Het voormalige stadhuis werd er immers naadloos in de nieuwbouw geïntegreerd. Ook de verwarming en koeling vormen 
een mooi geheel: een gesloten geothermisch systeem zorgt voor beide vormen van comfort, en dit op een erg rendabele manier.

Kleuterschool Gekko heeft een benutbare 
oppervlakte van 1.700 m² en omvat negen 
ruime klaslokalen, een polyvalente ruimte 
en een sporthal. De kinderen komen binnen 
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via het voormalige gemeentehuis en spelen 
op een binnenplein dat door oude klooster-
gangen is omgeven. “Bij het ontwerp stond 
een maximaal comfort in combinatie met 

dominerend en is een voldoende hoge bodem-
temperatuur niet eenvoudig te bereiken. De 
balans tussen koel- en warmtevraag hangt 
evenwel af van de isolatiegraad en lucht-
dichtheid van de gebouwschil. Hoe beter die 
scoort, hoe hoger de koelvraag en hoe beter 
de bodembalans. Een dubbele winst dus: er 
is minder verwarming nodig en het systeem-
rendement ligt hoger. De kleuterschool Gekko 
haalt een K-peil van 35, ruimschoots onder de 
wettelijke eis ten tijde van ontwerp.”

Interessante terugverdientijd 
geeft doorslag
Al snel viel de keuze op vloerverwarming en 
-koeling, waardoor meteen ook geothermie 
op de voorgrond kwam. Wim Dieltjens: “Deze 
techniek geeft immers excellente energetische 
resultaten in combinatie met dit type van laag 
temperatuur afgiftesysteem. De bouwheer 
had vooral oren naar het feit dat de oplos-
sing ook free chilling (passieve geothermische 
koeling) toelaat: niet alleen omwille van de 
energiebesparing, maar ook en vooral omdat 
er dan grotere glaspartijen konden worden 

aangewend. Op die manier kunnen de kinde-
ren immers maximaal van daglicht genieten, 
waardoor ze niet het gevoel krijgen dat ze 
opgesloten zitten. Het was echter de erg inte-
ressante terugverdientijd van 10,5 jaar die de 
bouwheer volledig over de streep trok, zelfs al 
was geothermie in die tijd nog maar weinig 
gekend.”

Verwachtingen 
ruimschoots ingelost
Uiteindelijk werd voor een gesloten geother-
misch veld gekozen, dit met 12 boringen op 
een diepte van 100 meter. Het boorveld met 
collector bevindt zich net naast het school-
gebouw en is aan een warmtepomp met een 
thermisch vermogen van 35 kW gekoppeld. 
Wim Dieltjens: “Hiermee kan zo’n 70% van 
de warmtevraag van de nieuwbouw worden 
ingevuld. De rest wordt opgevangen door 
een gasgestookte condensatieketel van 100 
kW die de aanvullende radiatoren en de 
bestaande gebouwen voedt. De geothermie 
neemt de volledige koeling voor zich. Intussen 
werkt het systeem al drie jaar probleemloos. 

Nieuwe kleuterschool Gekko in Bonheiden zorgt voor optimaal comfort op alle vlakken 

energiezuinigheid centraal”, vertelt Wim Diel-
tjens, Branch Manager van het kantoor Groot 
Bijgaarden van boydens engineering. “In een 
kleuterschool is de verwarmingsvraag veelal 

Weliswaar zijn er naderhand nog bijsturingen 
geweest om te bepalen wanneer er globaal 
in het gebouw moet worden gekoeld of 
verwarmd. Maar intussen staat alles op punt 
en voldoet de geothermie ruimschoots aan 
de gestelde verwachtingen. Met een reductie 
van 50% op de CO2-uitstoot en een erg lage 
energierekening heeft Kleuterschool Gekko een 
pioniersrol gespeeld. Want intussen hebben 
al veel andere scholen dit voorbeeld gevolgd, 
allen met erg bevredigende resultaten en leer-
lingen die het optimale comfort echt wel weten 
te appreciëren.”

Het was vooral de terugverdientijd van 10,5 jaar die de bouwheer volledig over de streep trok, zelfs al was geothermie in die tijd nog maar weinig gekend.

De geothermie vult 70% van de warmtevraag van de nieuwbouw in, de rest wordt opgevangen door een gasgestookte condensatieketel van 100 kW.
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Geothermie biedt beter rendement 
dan dokwaterkoeling

Havenhuis Antwerpen: geothermie biedt beter rendement dan dokwaterkoeling

Met zijn gedurfde, indrukwekkende en futuristische architectuur is Het Havenhuis op zijn minst opmerkelijk te noemen. Niet 
alleen is het een nieuw architecturaal icoon van Antwerpen, ook op het vlak van duurzaamheid speelt het een voorbeeldrol. 
Op alle vlakken werd het ecologische denken tot het uiterste doorgedreven, wat resulteerde in een BREEAM ‘Very Good’ 
certificatie. Vandaar dat er voor geothermie als basisproductie voor warmte en koude werd gekozen.

Al jaren geleden besloot het Havenbedrijf 
Antwerpen haar technische en administra-
tieve diensten in de oude brandweerkazerne 
aan de Mexicostraat te centraliseren. Deze 
beschermde replica van het Hanzehuis was 

echter niet groot genoeg om de meer dan vijf-
honderd medewerkers onderdak te bieden. 
Ontwerpers van Zaha Hadid Architects ston-
den dan ook voor een bijzonder complexe 
uitdaging: een geklasseerd gebouw uitbrei-

spriet die een oppervlak van de facetten van 
een diamant heeft (glazen driehoeken die 
lichtjes roteren ten opzichte van elkaar, zodat 
de lichtinval steeds veranderende reflecties 
oplevert). Op die manier wordt Antwerpen 
als wereldhaven en centrum van de diamant-
nijverheid verenigd. “Precies deze gevels 
zorgen natuurlijk wel voor een grotere koel-
behoefte”, vertelt Joost Verstraete, Project 
Manager van Ingenium. “Aanvankelijk wilde 
de bouwheer dokwaterkoeling toepassen, 
maar uit onze TCO-berekening bleek duidelijk 
dat geothermie een betere keuze was. Deze 
oplossing reduceert de zonnelast immers 
dermate dat een aangenaam zomercomfort 
met beperkt koelvermogen kan worden 
gerealiseerd. Bovendien kan met hetzelfde 
systeem in de basisverwarming worden voor-
zien. Weliswaar heeft de architect de gevel 
geoptimaliseerd door het glaspercentage af 
te stemmen op het aandeel dat via gesloten 
gevelpanelen kon worden ingevuld en door 
te kiezen voor performante zonwerende 
beglazing. Maar voor de rest waren er geen 

aanpassingen aan het ontwerp nodig, wat 
voor de bouwheer eveneens een belangrijke 
factor was om voor geothermie te kiezen. Dat 
onze comfort- en energiesimulaties aantoon-
den dat de oplossing zou toelaten om zowel 
het gewenste comfort te realiseren als het 
BREAAM-certificaat te behalen, gaf echter 
de doorslag.”

Eén warmtepomp voor 
basisverwarming en -koeling
Omwille van de ligging op het Kattendijkdok 
was een open systeem niet aan de orde. 
Vandaar dat er voor een gesloten geothermie 
met 70 boringen tot op een diepte van 82 
meter werd geopteerd. Johan Verheyden van 
Boringen Verheyden: “De boringen zijn per 
twee in serie aangesloten. Over het terrein 
staan verschillende collectorputten verspreid 
die allemaal met elkaar zijn verbonden via 
een centrale kringleiding. Een circulatiepomp 
verpompt het glycolmengsel over het volle-
dige BEO-veld.” Er is één warmtepomp van 
300 kW voorzien. “Hiermee kan de basisver-
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De speciale gevels van het nieuwbouwgedeelte, met glazen driehoeken die lichtjes roteren ten opzichte van elkaar, zorgen voor een grotere koelbehoefte. (© Peter Knoop) Aanvankelijk wilde de bouwheer dokwaterkoeling toepassen, maar uit de TCO-berekening bleek duidelijk dat geothermie een betere keuze was. (© Peter Knoop)

Beeld: Peter Knoops

den tot een eyecatcher die het dynamische, 
betrouwbare, ambitieuze en innovatieve 
karakter van de Haven van Antwerpen symbo-
liseert. De nieuwbouw oogt als de romp van 
een zeilschip met een vooruitgestoken boeg-

warming van het volledige gebouw worden 
ingevuld”, vertelt Joost Verstraete. “Op de 
piekmomenten springen twee gasgestookte 
condenserende ketels van 800 kW bij. Ook 
quasi de volledige koeling wordt met het 
geothermisch systeem gerealiseerd. Voor de 
echt warme dagen is er wel een koelmachine 
van 1.335 kW voorzien die kan bijspringen. De 
afgifte van de warmte en koelte gebeurt via 
klimaatplafonds in het nieuwbouwgedeelte 
en respectievelijk koelbalken en radiatoren in 
het bestaande gerenoveerde gebouw.” 
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Kinderdagverblijf Speelpleinstraat: voortrekker van geothermie Kinderdagverblijf Speelpleinstraat: 
voortrekker van geothermie

Omwille van de hoge investeringskost durven kinderdagverblijven meestal de stap naar geothermie niet te zetten. 
Nochtans is dit de meest ideale techniek om in de grotere crèches het comfort te bereiken die de baby’s en kleuters 
nodig hebben. Een uitzondering op de regel is Kinderdagverblijf Speelpleinstraat uit Merksem. Meer nog: ze was een 
absolute voortrekker van geothermie, aangezien ze de techniek al in 2012 implementeerde!

Een kinderdagverblijf kampt op het vlak van 
verwarming en koeling met dezelfde problemen 
als een woon- en zorgcentrum. Ook baby’s en 
peuters hebben een zwak gestel, waardoor ze 
gebaat zijn bij een constante ruimtetemperatuur 
van minimum 22°C. Vandaar dat de energiekos-
ten wel eens de pan uit durven swingen. Geother-
mie is de meest efficiënte oplossing om deze 
uitgaven te drukken. Maar daar staat natuurlijk 
wel een aanzienlijke investering tegenover. Dat 
Kinderdagverblijf Speelpleinstraat de techniek 
toch implementeerde, had twee redenen. Kristof 
Van Overwaelle, Project Manager van boydens 
engineering: “Enerzijds konden de kosten worden 
gespreid omdat ook een stelplaats voor de groen-
dienst van Antwerpen haar onderkomen in het 
gebouw vond. Deze ongewone combinatie van 
functies was bedoeld om zoveel mogelijk van 
de parkruimte vrij te houden en een prikkelende 
interactie tussen beide gebruikers te bewerkstel-
ligen. Maar uiteindelijk bleek het dus ook voor 
de verwarming en koeling een interessante 
keuze te zijn. Anderzijds wou AG Vespa met deze 
investering resoluut de kaart van comfort trekken. 
Vloerverwarming en -koeling was in dit opzicht 
een absolute must, gewoonweg omdat baby’s en 
peuters vaak op de grond spelen en de contact-
temperatuur van de vloer hierbij doorweegt. Het 
ontbreken van radiatoren of convectoren in het 
gedeelte waar de kinderen zich bevinden, impli-
ceert dat er geen scherpe randjes of hete buizen 

zijn waaraan ze zich pijn kunnen doen. Tevens 
worden moeilijk reinigbare hoekjes en kantjes op 
die manier vermeden. En dit draagt allemaal bij 
tot een veilige, hygiënische en kindervriendelijke 
omgeving.”

Geothermie als meest geschikte 
energieleverancier
Dat er voor geothermie werd gekozen, was evident. 
De aanvoertemperatuur van vloerverwarming ligt 
in extreme vorstperiodes immers rond de 35°C, 
wat een erg lage temperatuur is. Daardoor is een 
combinatie met een warmtepomp ideaal: deze 
werkt namelijk het beste wanneer de temperatuur 
van het afgiftesysteem relatief laag is. Kristof Van 
Overwaelle: “Ook het feit dat er geen obstructies of 
aanpassingen aan het ontwerp moesten gebeuren 
én het systeem weinig onderhoud vereist, hadden 
een positieve impact op de beslissing.” Onder 
het gebouw werd een BEO-veld aangelegd met 
dertig boringen tot op een diepte van 95 meter. 
Twee warmtepompen met een vermogen van 70 
kW zorgen voor de verwarming van het gedeelte 
kinderdagverblijf, dat een benutbare oppervlakte 
van 2.146 m² heeft. Voor het zomercomfort wordt 
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enkel de passieve geothermische koeling ingezet. 
“Om tot een optimaal regelbaar klimaat te komen, 
werd de vloerverwarming en -koeling nog kracht 
bijgezet met verwarmings- en koelingsbatterijen 
in de luchtgroepen die de buitenlucht een aange-
paste inblaastemperatuur geven. De verwarming 
van de bijhorende kantoren en kleedruimtes wordt 
opgevangen door twee condenserende gaswand-
ketels van elk 50 kW die hun warmte via radiatoren 
en plintconvectoren afgeven. Tevens zorgen deze 
toestellen voor de productie van het sanitair warm 
water voor de volledig uitgeruste bereidingskeuken 
en doucheruimtes.” 

Twee warmtepompen met een vermogen van 70 kW zorgen voor de verwarming van het gedeelte kinderdagverblijf.

Geothermie is dit de meest ideale techniek om in de grotere crèches het comfort te bereiken die de baby’s en kleuters nodig hebben.
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Sint-Elisabeth als inspiratiebron voor KWO in ziekenhuizen Sint-Elisabeth als voortrekker
van KWO in ziekenhuizen

Omwille van de goede watervoerende lagen in De Kempen zijn in deze regio al heel wat ziekenhuizen op koude-
warmteopslag (KWO) voor hun verwarming en koeling overgeschakeld. Maar ook in de rest van België vinden de 
zorginstellingen hun weg naar deze techniek. Het Sint-Elisabeth Ziekenhuis in Turnhout was één van de belangrijke 
voorlopers op dat vlak, want al in 2004 investeerde ze in geothermie. Intussen is het systeem verder uitgebreid en 
werd zelfs een tweede KWO voor het nieuwe consultatiegebouw op de site geïnstalleerd.

ziekenhuizen bedraagt de terugverdientijd 
gemiddeld amper vijf tot zeven jaar, gewoon-
weg omdat de uitwisseling van warmte- en 
koelingsvraag via de warmtepomp tweezijdig 
optimaal wordt ingezet, waarbij de bodem 
dienst doet als evenwichtsvat en opslag.”

KWO krijgt upgrade
Indien de hydrogeologische voorwaarden 
het toelaten, dan is een KWO de beste 
keuze voor ziekenhuizen. In Vlaanderen 
geldt dit vooral voor De Kempen, waar een 
dik watervoerend pakket in de ondergrond 
aanwezig is. Vandaar dat het Sint-Elisabeth 
Ziekenhuis in Turnhout bij de bouw van haar 
nieuwe operatiekwartier in 2004 al voor een 

In ziekenhuizen bevinden zich niet alleen 
veel personen, maar ook flink wat inpandige 
apparatuur. Beiden zijn een grote bron van 
opwarming, waardoor de koelbehoefte in 
dergelijke instellingen enorm groot is. Een 
andere moeilijkheid is dat niet eender welke 
afgiftetechniek kan worden toegepast. Ener-
zijds mag er op geen enkele manier tocht 
worden veroorzaakt, want dat zou het herstel 
van de patiënten kunnen schaden. Ander-
zijds kunnen technieken met luchtblazers een 
risico op het verspreiden van ziektes geven. 
Kortom: koeling, verwarming en luchtbehan-
deling is in ziekenhuizen niet alleen een dure, 
maar ook een erg complexe aangelegenheid. 
Daarnaast blijft ook verwarming belangrijk, 
vooral ’s nachts. Alle patiënten hebben 
er immers baat bij dat er geen al te grote 
temperatuurschommelingen optreden. Dus 
moet er in dergelijke zorginstellingen gelijk-
tijdig kunnen worden gekoeld én verwarmd. 
Raf Schildermans, Business Unit Manager 
van Iftech: “Geothermie is de meest ideale 
techniek om deze vereisten op te vangen. 
De systemen kunnen immers op zo’n manier 
worden afgesteld dat er altijd een constante 
temperatuur van +/- 22°C is. Zelfs tussen de 
koudste winterdag en warmste zomerdag zal 
het verschil amper 2 à 3°C bedragen. Daar 
bovenop komt echter nog dat het rendement 
van (goed uitgevoerde) geothermische 
systemen gigantisch hoog is. In de grotere 

dergelijke oplossing koos. De KWO bestond 
dan uit twee bronnen met een diameter van 
800 mm, geboord op een diepte van 100 
meter, met elk een capaciteit van 85 m³/h. 
Wim Boydens van boydens engineering: “Het 
was eerder een ‘quick win’ project, want het 
systeem werd enkel voor de passieve koeling 
in het operatiekwartier gebruikt. Maar het 
startsein voor geothermie was hiermee wel 
degelijk gegeven. Toen het ziekenhuis in de 
periode 2007 – 2011 grondig werd gereno-
veerd, namen we de opdracht aan om een 
sterkere systeemintegratie door te voeren 
waarbij het gros van de totale verwarmings- 
en koelingsbehoefte van het volledige 
ziekenhuis via KWO kon worden ingevuld. De originele KWO werd enkel voor de passieve koeling in het operatiekwartier gebruikt. Maar het startsein voor geothermie was hiermee wel degelijk gegeven. (© Stefan Vleugels)

Bij de renovatie werd de bestaande KWO met 
drie warmtepompen uitgebreid, waardoor 
een verwarmings-vermogen van 600 kW en 
een koelvermogen van 1.350 kW kan worden 
gerealiseerd. (© Stefan Vleugels)

(© Stefan Vleugels)

(© Stefan Vleugels)
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Intussen hebben al heel wat andere ziekenhuizen in De Kempen en Antwerpen het voorbeeld 
van Sint Elisabeth gevolgd. Enkele voorbeelden zijn: 
• Klina – Brasschaat 
• AZ Sint Dimpna – Geel
• OPZ Psychiatrisch Centrum – Geel
• Sint Maria Ziekenhuis – Overpelt
• Sint-Elisabeth Ziekenhuis – Herentals
• Sint Trudo Ziekenhuis – Sint-Truiden
• Sint Jozef Ziekenhuis – Turnhout
• Sint-Franciscus Ziekenhuis – Heusden-Zolder

Hierbij werd de bestaande KWO met drie 
warmtepompen uitgebreid, waardoor een 
verwarmingsvermogen van 600 kW en een 
koelvermogen van 1.350 kW kan worden 
gerealiseerd. De verwarming en koeling 
worden via afstandsleidingen verdeeld naar 
de luchtgroepen van het operatiekwartier en 
de beddenvleugel. Dat laatste werd volledig 
gerenoveerd en voorzien van lage temperatuur 
radiatoren. Gasgestookte condensatieketels 
zorgen voor het sanitaire warm water, vangen 
de piekvraag in verwarming op en kunnen in 
geval van nood ook de volledige verwarmings-
vraag invullen.” 

Tweede KWO op de site
In dezelfde periode werd op de site van het 
ziekenhuis ook een nieuw consultatiegebouw 
opgetrokken. Dit pand van vijf bouwlagen 
werd het GEOTABS-principe toegepast: 
geothermie in combinatie met betonkernac-
tivering (aangevuld met ventiloconvectoren 
in de periferie). Er werd een aparte KWO 
voorzien, met twee bronnen op een diepte 
van 98 meter. Wim Boydens: “Er werd bewust 
gekozen voor twee afzonderlijke KWO’s 

omwille van (vooral) niet-technische redenen. 
De groep geneesheren die dit gebouw samen 
met Belfius heeft laten optrekken, streefde 
naar een pand met een uitmuntende duur-
zaamheid. Hierdoor was de koppeling met 
de bestaande KWO amper kostenefficiënt, 
ook al omdat de afstand tot het bestaande 
opwekkingsgebouw vrij groot was. Bovendien 

was in de financiële overeenkomst tussen de 
partijen de onderhoudskost voor twintig jaar 
opgenomen, waardoor een éénduidige split-
sing van de systemen juridisch de betere optie 
was. Het tweede KWO-systeem voorziet in de 
volledige ruimteverwarming- en koeling van 
dit GEOTABS gebouw. De ontwerpwatertem-
peraturen zijn dan ook volledig op de ondiepe 
geothermie afgestemd, dit door de toepassing 
van hoge temperatuur koeling en erg lage 
temperatuur verwarming.” 

Intussen gemeengoed in 
ziekenhuizen
De piloot in de operatiekwartieren, de optima-
liserende fase met aandacht voor systeeminte-
gratie en ten slotte de finale van het project 
met het GEOTABS-gebouw zijn determinerend 
geweest voor de uitrol van ondiepe geothermie 
in de ziekenhuissector. Wim Boydens: “Alle 
gerenommeerde ontwerpers van dergelijke 
complexen beseffen nu dat deze techniek 
en stralingsafgiftesystemen op getemperde 
temperaturen een absolute meerwaarde 
bieden. Vandaar dat ze sindsdien open of 
gesloten geothermie in hun gecentraliseerd 
energieconcept integreren. Als ontwerper van 
dergelijke systemen kunnen we dan ook enkel 
maar uiterst tevreden terugblikken op deze 
belangrijke samenwerking met de duurzaam 
gedreven en vooruitziende opdrachtgevers in 
Turnhout: zowel het AZ Turnhout en het OCMW 
als het collectief van geneesheren, Belfius en 

Vanhout.” Er blijven echter nog enkele belang-
rijke aandachtspunten en uitdagingen, vertelt 
hij. “Eerst en vooral is het absoluut noodzake-
lijk dat het ontwerp en de aansturing van een 
geothermisch systeem op een juiste manier 
worden uitgewerkt, anders zal het beoogde 
resultaat niet worden behaald. Daarnaast 
blijkt de toepassing van betonkernactivering 
nog altijd een belangrijke barrière te zijn. Dit 
heeft te maken met het feit dat ziekenhuizen 
constant aanpassingswerken vereisen. Leidin-
gen in de vloerplaten worden hierdoor toch 

wel met enige argwaan bekeken. Nochtans 
blijven we pleiten voor GEOTABS in dergelijke 
zorginstellingen. De rendementsverhoging 
door betonkernactivering verantwoordt immers 
ten volle de opwaardering van de studiekost 
die nodig is om de technische flexibiliteit 
mee in het initiële concept te integreren. Het 
ontwerpen van een modulaire en individueel 
afkoppelbare opbouw en het systematisch 
inwerken van vrije zones voor toekomstige 
doorvoeringen biedt op dit vlak trouwens heel 
wat mogelijkheden. Natuurlijk zijn correcte 

afspraken tussen bouwheer en ontwerper in 
dergelijke projecten eveneens een absolute 
noodzaak. Deze intensieve studiekost wordt 
immers niet de facto gecompenseerd door de 
klassieke honorering middels ereloonpercenta-
ges op de aanvullende bouwkost, gezien deze 
hier net niet aan de orde zijn.”

AZ Sint Dimpna in Geel.

Sint Maria Ziekenhuis in Overpelt.

Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder.

(© Stefan Vleugels)
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State-of-the-art BEN-kantoor met minimaal energiegebruik voor bouwbedrijf Van Roey

Toen Bouwbedrijf Van Roey drie jaar geleden besloot om een nieuwe hoofdzetel te bouwen, was het uitgangspunt 
het bereiken van een maximale duurzaamheid. Een uitdagende architectuur werd gecombineerd met een erg perfor-
mante zonnewering en geothermische seizoensopslag. Resultaat? Een state-of-the-art BEN-kantoorgebouw dat in 
alle seizoenen een aangenaam comfort biedt met een minimaal energiegebruik.

De nieuwbouw van Van Roey in Rijkevorsel heeft 
een benutbare vloeroppervlakte van ongeveer 
3.000 m². Naast tal van landschap- en individu-
ele kantoren omvat het complex ook een atrium 
voor honderd personen, een refter/lounge voor 
zestig personen en een datacenter. “De bouwheer 
had een duidelijke visie over de nieuwe vestiging”, 
vertelt Raf Schildermans, Business Unit Manager 
van IfTech. “De bedoeling was een bijna-energie-
neutraal (BEN) kantoor te bouwen, waarbij de 
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nadruk op een laag energiegebruik en optimaal 
comfort lag. In deze optiek was de combinatie 
van geothermie met betonkernactivering een 
logische beslissing. Wanneer zowel koeling als 
verwarming zijn vereist, dan is deze techniek 
immers de enige juiste duurzame oplossing. 
Zeker in De Kempen, waar de bodem uitermate 
goed is geschikt dankzij de aanwezigheid van 
grondwaterlagen. Vandaar dat er voor een open 
energieopslagsysteem werd gekozen, waarbij 

het kantoorgebouw tijdens de winter met zomer-
warmte wordt verwarmd en tijdens de zomer met 
winterkoude wordt gekoeld.”

23°C in de winter, 21°C in de zomer
Het koude-warmteopslagsysteem (KWO) bestaat 
uit een warme en koude bron met een diameter 
van 315 mm, geboord tot op een diepte van 120 
meter. Elk kunnen ze een maximaal debiet van 
30 m³/h verpompen. Het bronnensysteem is 

via een warmtewisselaar aan een warmtepomp 
gekoppeld. Raf Schildermans: “Interessant is dat 
er zowel gelijktijdig als afzonderlijk kan worden 
verwarmd en gekoeld, dit met een maximaal 
verwarmingsvermogen van 100 kW en passief 
koelvermogen van 180 kW. Dit is voldoende om 
in het volledige complex van Van Roey in Rijkevor-
sel een aangenaam binnenklimaat te garanderen, 
en dit in alle seizoenen. Dankzij de betonkernac-
tivering en – indien nodig – een bijverwarming of 
koeling via de luchtgroepen en vloerconvectoren 
in bepaalde zones wordt in de winter een gemid-
delde temperatuur van 23°C gehaald en in de 
zomer zo’n 21°C. Een back-upsysteem op de 
warmte- en koude-opwekking is niet nodig en 
werd trouwens ook niet voorzien. De geothermie 
voedt alle afgiftesystemen.”

Beoogde comfort 
probleemloos gehaald
Het rendement van de installatie is ongezien: 
de COP voor de warmtepomp bedraagt (over 
een periode van gemiddeld 1,5 jaar) maar liefst 
5,5, terwijl dat voor de combinatie van grond-
watersysteem en circulatiepompen in koelings-
modus 25 is. Wim Boydens van boydens 
engineering: “Voor de bepaling van het 
verwarmingsvermogen werd door het studie-
bureau uitgegaan van dynamische simulaties, 
waardoor het benodigde verwarmingsvermo-
gen exact kon worden bepaald. Hierdoor werd 
het opwekkingssysteem optimaal gedimensi-
oneerd. Tijdens het gros van de tijd volstaat 
50% van de verwarmingscapaciteit. Enkel in 
de koude winterochtenden en na het weekend 

stellen we vast dat de volledige capaciteit van 
de warmtepomp wordt aangesproken. Op die 
manier wordt het beoogde comfort al twee jaar 
probleemloos gehaald.”

Door haar locatie in De Kempen was een open energieopslagsysteem voor Van Roey de beste oplossing voor verwarming en koeling.

State-of-the-art BEN-kantoor
met minimaal energiegebruik
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Evo Gardens: sociaal woonproject kiest resoluut voor geothermie Sociaal woonproject kiest
resoluut voor geothermie

Momenteel worden de meeste geothermische installaties in nieuwbouwprojecten met een zekere omvang geplaatst. 
Toch is dit niet voldoende om tot een echt groene maatschappij te komen. Ook mensen met een lager inkomen zouden 
toegang tot de techniek moeten hebben. En dat dit wel degelijk budgettair mogelijk is, bewijst ‘Evo Gardens’. In dit 
sociaal woonproject in Sint-Niklaas krijgt elk appartement zijn eigen warmtepomp, die aan een warmtenet is gekoppeld.

Evo Gardens wordt momenteel in de Landbou-
wersstraat in Sint-Niklaas gebouwd. Het betreft 
een sociaal wooncomplex met 32 appartemen-
ten waar een milieuvriendelijker woonbeleid 
centraal staat. Dit reflecteert zich in de bouwstijl 
en bouwmaterialen, een omvangrijke groenvoor-
ziening én de toepassing van geothermie. Dirk 
Caluwaerts van CIP & A: “Fossiele brandstoffen 
zullen op termijn verdwijnen. Als we in dit project 
een gasinstallatie plaatsen, is de kans reëel dat 
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Warmtepompje voor elk appartement
Elke woonunit wordt voorzien van een eigen 
grondgekoppelde warmtepomp met een capa-
citeit van ongeveer 3 kW. Daarnaast heeft elke 
unit een individuele boiler van 75 liter voor de 
productie van sanitair warm water. Tom Cobbaert, 
Zaakvoerder van Eco Heating: “Ten slotte is er ook 
een systeem voor passieve koeling. Door gebruik 

we die én de bijhorende radiatoren op een 
gegeven moment door een alternatief moeten 
vervangen. Dubbele kosten dus, die het milieu 
bovendien niet ten goede komen. Vandaar dat 
we resoluut voor vloerverwarming in combina-
tie met warmtepompen kiezen. Eerst dachten 
we aan lucht/lucht types, maar die bleken vrij 
duur te zijn. Bovendien maken ze lawaai, zijn ze 
aan onderhoud onderhevig omdat ze in weer 
en wind staan én nemen ze op de platte daken 

de plaats in die we liever aan PV-panelen beste-
den. Zo komt het dat we ook de grondgekop-
pelde warmtepompen onder de loep hebben 
genomen. En wat bleek? De oplossing van 
Eco Heating bleek zelfs goedkoper te zijn dan 
het alternatief met traditionele gasgestookte 
condensatieketels. Vooral omdat het systeem 
niet alleen op een energiezuinige manier de 
woningen verwarmt, maar ze in de zomer ook 
bijna gratis koelt.”

3D VOOR Copy 1
1

te maken van de circulatie van het glycolmiddel 
over de warmtewisselaar zal het vloerverwar-
mingswater worden afgekoeld. Dat zorgt voor een 
koelere binnentemperatuur. De warmtepompen 
zijn gekoppeld aan een BEO-veld dat zich rond 
het gebouw bevindt. Via een PE-leidingnet in het 
gebouw kan elke warmtepomp individueel haar 
warmte en koelte aan het collectieve boorveld 

onttrekken. Indien een collectieve warmtepomp 
zou worden toegepast, dan zou die ook het 
vloerwarmings- en sanitair warm water buiten 
de gebouwen laten circuleren, met als gevolg 
dat er veel meer transport- en warmteverliezen 
zouden optreden. Elke woonunit kan dus auto-
noom en zonder back-upsysteem met zijn eigen 
warmtepompje worden verwarmd en gekoeld. 
De passieve en goedkope manier van koelen kan 
voor de bewoners een gigantisch verschil qua 
levenscomfort maken. En hiermee komen we tot 
de essentie van dit project en tot de missie van 
Eco Heating. Wij willen geothermie voor iedereen 
toegankelijk maken, dus ook voor mensen die het 
minder breed hebben. Het is immers de meest 
rendabele én ecologische manier om in onze 
contreien tijdens alle seizoenen een aangenaam 
binnenklimaat te creëren.”

Geothermie bleek zelfs goedkoper te zijn dan het alternatief met traditionele gasgestookte condensatieketel.

Elke woonunit wordt voorzien van een eigen grondgekoppelde warmtepomp met een capaciteit van ongeveer 3 kW.

Het geothermisch systeem verwarmt én koelt de woningen op een energiezuinige manier.
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De beschikbare booroppervlakte was vrij klein aangezien enkel onder het nieuwbouwgedeelte kon worden geboord.
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Met geothermie het verschil
op de verhuurmarkt maken

Kantorencomplex ‘Avril’ op de Diestsevest in Leuven is een perfect voorbeeld van de Trias Energetica. Dankzij een buiten-
schil die de energievraag tot een minimum beperkt, kon worden uitgekeken naar een duurzame oplossing om de reste-
rende verwarming en koeling te genereren. En die werd gevonden in een gesloten geothermisch systeem met BEO-veld.

Het kantoorgebouw ‘Avril’ combineert nieuw-
bouw en vernieuwbouw in een modern geheel. 
Met zes verdiepingen biedt het plaats aan 
veertien verschillende huurders. In het ontwerp 
stond een maximale interactie centraal met het 
openbare domein waarop het pand zich bevindt. 
Vandaar dat de gelijkvloers en eerste verdieping 
inwendige patio’s kregen, en ook in de rest van 
het complex veel en grote glaspartijen werden 
verwerkt. Dankzij een doorgedreven isolatie 
van de buitenschil, houten schrijnwerk met 
drievoudige beglazing, een perfecte luchtdicht-
heid en een efficiënte buitenzonnewering werd 
een E-peil van 47 bereikt. “In de verhuurmarkt 
van kantorencomplexen is het belangrijk om 
zich te differentiëren”, vertelt Frank Segers van 
Stabo. “Aktief Invest wilde dit verwezenlijken 
door van ‘Avril’ een echt duurzaam pand te 
maken. Omdat het de bedoeling was om lage 
temperatuurverwarming en hoge temperatuur 
koelsystemen toe te passen, was geothermie een 
voor de hand liggende manier om de resterende, 
kleine energiebehoefte in te vullen. Toch rezen 
er vraagtekens over de praktische haalbaarheid 
van dit project. De beschikbare booroppervlakte 
was immers vrij klein, aangezien enkel onder het 
nieuwbouwgedeelte kon worden geboord. Een 
open systeem was dus sowieso niet aan de orde. 
Uiteindelijk werd beslist om in een gesloten 
verticale oplossing met 44 boringen te investe-
ren, ondanks de toch wel zware meerkost.”

Mooie resultaten
ondanks beperkingen
Het hart van de energieproductie is een zespijps 
warmtepomp die voor de energie-uitwisseling 
zorgt wanneer zowel verwarming als koeling 
nodig is. Tevens slaat ze de restwarmte of -koude 
in de bodem op, dit op een diepte van vijftig 
meter vanaf het maaiveld (in de praktijk 37 
meter omdat er onder de garage werd geboord). 
Frank Seghers: “Op het moment van uitvoering 
bestond het dieptecriterium nog niet en moch-
ten we effectief maar zo diep boren. Anders 
moesten er andere vergunningen worden 
aangevraagd en daarmee wou de bouwheer 
geen tijd verliezen. Vandaar dat het systeem in 
deze case vrij beperkt is qua diepte. Bovendien 
kon maar onder één helft van het gebouw, 
namelijk de ondergrondse parking van het 
nieuwbouwgedeelte, worden geboord. Ondanks 
beide beperkingen behalen we toch een erg 
mooi resultaat 131 kW koelingsvermogen en 
115,6 kW verwarmingsvermogen. Natuurlijk 
is dat onvoldoende voor de echt koude en 
warme periodes. Vandaar dat er als back-up een 
condenserende gasketel van 380 kW en een 
koelinstallatie van 115,6 kW zijn voorzien, die 
intussen effectief al hun nut hebben bewezen. 
Gezien het beperkte vermogen van de BEO is 
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dat natuurlijk normaal. Qua afgiftesysteem 
werd voor een combinatie van vloerverwarming, 
klimaatplafonds en luchtverwarming/-koeling 
gekozen. Intussen is het gebouw al meer dan 
twee jaar in gebruik en de conclusie is unaniem: 
het thermische comfort voldoet zeker aan de 
beoogde doelstellingen. De oplossing werd trou-
wens via het gebouwenbeheersysteem en door 
het geothermische studiebureau gedurende 
twee jaar opgevolgd en bijgestuurd.” 

Kantorencomplex Avril in Leuven: met geothermie het verschil op de verhuurmarkt maken

Ondanks de beperkingen werd toch een erg mooi resultaat van 131 kW koelingsvermogen en 115,6 kW 
verwarmingsvermogen gehaald.
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Verwarmen en koelen met … 
drinkwater

Abdij van ’t Park in Leuven wordt verwarmd en gekoeld met drinkwater

Abdij van ’t Park, ten zuidoosten van Leuven, wordt het grootste museum voor religieuze kunst en cultuur in Vlaanderen. 
Hiertoe onderging het een ingrijpende renovatie, waarbij zowat het onmogelijke werd gerealiseerd. Ondanks het feit dat 
de gebouwen minstens 230 jaar oud zijn, wordt meer dan een derde van de lage temperatuur verwarmingsvraag en de 
volledige koelbehoefte met geothermie ingevuld. Meer nog: er wordt gebruikgemaakt van de drinkwatervoorziening om 
dit te realiseren. Een unicum in België!

De Abdij van ’t Park in de vallei van de 
Molenbeek kent een indrukwekkende histo-
riek. De schenking van 43 hectare woeste 
gronden en bossen die Hertog Godfried met 
de Baard in 1129 aan de Norbertijnen deed, 
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groeide doorheen de eeuwen uit tot een 
site met abdij, watermolen en bijgebouwen 
die een onschatbare rijkdom aan kunst en 
architectuur bevatten. Vandaar ook dat 
zowel de buiten- als binnenkant als historisch 

herbestemming geven. Paradepaardje van 
Abdij ’t Park wordt het Centrum voor Religi-
euze en Culturele Kunst, maar daarnaast is 
er ook nog een wooneenheid voor de paters 
voorzien. Op termijn komen er bovendien een 
kinderboerderij, horecazaak en zelfs enkele 
studentenflats. 

Onder de vijver werd een bypass aangelegd om een deel van het ruwe water van de bodem naar de Abdij om te leiden.

Een warmtetransportleiding onder de kelders en 
het binnenplein verbindt alle gebouwen met een 
collectieve stookplaats die in het oude atelier van
de Abdij werd ondergebracht.

erfgoed is beschermd. In 2003 gaven de 
Norbertijnen al grote delen in erfpacht aan 
Stad Leuven, maar in 2011 ondertekenden 
de twee partijen een overeenkomst waarbij 
de stad de hele site zou renoveren en een 

toepassen, werd de gebouwschil waar 
mogelijk geïsoleerd. Een warmtetransport-
leiding onder de kelders en het binnenplein 
verbindt alle gebouwen met een collectieve 
stookplaats die in het oude atelier van de 
abdij werd ondergebracht. Er werd gekozen 
voor een vierpijps warmtepomp die 190 kW 
van de 460 kW warmtevraag en de volledige 
koelbehoefte kan invullen. Een condense-
rende aardgasketel zorgt voor de resterende 
verwarming. De afgiftesystemen werden 
maximaal in het interieur geïntegreerd. Het 
betreft een combinatie van vloerverwarming, 
ventiloconvectoren en luchtverwarming/-
koeling. Patrick Verdonck: “Dankzij de crea-
tiviteit en bereidheid van alle actoren werd 

een uniek project in Vlaanderen gerealiseerd 
dat optimaal gebruikmaakt van de lokaal 
aanwezige natuurlijke hulpbronnen, in syner-
gie met de drinkwatervoorziening.” 

Onmogelijke wordt mogelijk
Hoewel klimaatneutraliteit in dergelijke 
historische gebouwen quasi onmogelijk te 
realiseren valt, had Stad Leuven toch deze 
ambitie. “Antea Group nam de uitdaging aan 
om op zoek te gaan naar de meest duurzame 
en lokaal aanwezige natuurlijke bron om 
de abdij te verwarmen en koelen”, vertelt 
Contract Manager Patrick Verdonck. “Omdat 
er extern geen technische installaties zicht-
baar mochten zijn, ging de voorkeur in eerste 
instantie uit naar het gebruik van oppervlak-
tewater uit de Molenbeek. Aangezien dit een 
waterwinningsgebied is en dus verboden 
terrein voor geothermie, leek het onmogelijk 
om deze techniek toe te passen. Maar wie 
niet waagt, wie niet wint. Dus gingen we in 
gesprek met de Watergroep die instaat voor 
de waterwinning op de site van de Abdij. En 
we vonden een compromis: door een deel 
van het ruwe water van de bodem naar de 
Abdij om te leiden, konden we de warmte – 
die gemiddeld 9°C bedraagt – gebruiken om 
de gebouwen te koelen en verwarmen. De 
Waterwinningsgroep bleek zelfs bereid om 
de bypass, die zich onder de vijver bevindt, 
te financieren. Het resultaat was dat de extra 
investering voor geothermie financieel haal-
bare kaart werd.”

Creatieve oplossing
Om lage temperatuurverwarming door 
middel van een warmtepomp te kunnen 

Hoewel klimaatneutraliteit in dergelijke historische gebouwen quasi onmogelijk te realiseren valt, 
had Stad Leuven toch deze ambitie.
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DMOA architecten slaan twee vliegen in één klap dankzij energiepalen
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Twee vliegen in één klap
dankzij energiepalen

De bouw van de nieuwe uitvalsbasis van DMOA Architecten was omwille van het erg kleine terrein met grillige vorm en moeras-
sige ondergrond geen evidentie. Een constructie op palen was de enige optie, maar zorgde natuurlijk voor een aanzienlijke 
meerkost. Door toepassing van energiepalen in combinatie met betonkernactivering en zonnepanelen werd echter van de nood 
een comfortabele en energiebesparende deugd gemaakt.

Enkele jaren geleden kocht DMOA Architec-
ten aan de ring van Leuven, net naast een 
voetgangerswegje aan het Ruelenspark, een 
bouwvallig pand op erg klein perceeltje 60 
m². Door een stukje park van de Stad te kopen 
en de bouwhoogte maximaal te gebruiken, 
kon toch een benutbare oppervlakte van 325 
m² worden gehaald. “Omdat we graag ons 
steentje aan milieuzorg bijdragen, streefden 
we van meet af aan naar een zero energy buil-
ding”, vertelt Ir-Architect Benjamin Denef. “Al 
snel was duidelijk dat het pand een paalfun-
dering nodig had, wat ons automatisch naar 
de oplossing van energiepalen leidde. Door de 
draag- en geothermische functie te combine-
ren, kon immers de meerkost van deze bouw-
methode in een economisch en ecologisch 
voordeel worden omgezet. Door dit systeem 
met betonkernactivering te combineren, 
kunnen we onze warmtevraag quasi volledig 
invullen én hebben we eveneens passieve free 
cooling. De rest van de energetische behoefte 
viel bovendien gemakkelijk met zonnepanelen 
op te vangen, waardoor we dus een echt zero 
energy gebouw hebben!”

Elke dag comfortabel
Het mooie aan de energiepalen is dat het 
ontwerp niet moest worden bijgesteld. Dank-

Doordat energiepalen de draag- en geothermische functie combineren, wordt de meerkost van paalfundering in een economisch en ecologisch voordeel omgezet.

Sinds de verhuis in februari is het elke dag, onafhankelijk van de buitentemperatuur, erg comfortabel vertoeven in het nieuwe gebouw.
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zij de toepassing van betonkernactivering 
kon DMOA Architecten met zichtbaar beton 
werken en zijn er geen zichtbare verwarmings- 
en koelsystemen, wat het gebouw een interes-
sante look & feel geeft. “Zowel de vloerplaten 
als het sterk hellende dak werden in beton 
met BKA-buisjes uitgevoerd”, vervolgt Ir.-Arch 
Benjamin Denef. “Dit liet toe om de plafonds 
op 3,2 meter te voorzien, wat natuurlijk 
een bijzonder ruimtegevoel creëert. Omdat 
de dikke vloerplaten van 30 cm meteen 
na installatie werden gepolierd, konden 
we bovendien de bouwtermijn aanzienlijk 
verkorten. En het resultaat mag er echt wel 
wezen. In februari dit jaar zijn we verhuisd 
en sindsdien is het elke dag, onafhankelijk 
van de buitentemperatuur, erg comfortabel 
vertoeven in ons nieuwe gebouw.”

Perfecte combinatie
Dankzij de steun van het WTCB, KU Leuven 
en Viessmann kon DMOA Architecten het 
geothermische systeem zelf ontwikkelen en 
dimensioneren. Het bestaat uit 22 energie-
palen met leidingen in lus tot op een diepte 
van tien meter. “Voor verder wetenschappelijk 
onderzoek en optimalisatie worden de tempe-
raturen en vervormingen van twee energiepa-
len opgevolgd”, vertelt Gust Van Lysebetten 

van het WTCB. De palen zijn gekoppeld aan 
een Viessmann vitocal 300 G grondwater-
pomp van 10 kW, wat ook de berekende 
opbrengst aan grondwarmte is en volgens 
de warmteverliesstudie precies genoeg is 
om het gebouw te verwarmen en te koelen. 
“Om op zeker te spelen, hebben we leidingen 
voor ventiloconvectoren voorzien, maar tot 
nu toe hebben we absoluut geen nood om 
deze te gebruiken”, aldus Ir.-Arch Benjamin 
Denef. “Het ziet ernaar uit dat de combinatie 
van energiepalen, betonkernactivering en 
zonnepanelen ervoor zal zorgen dat we voor 
de rest van onze dagen quasi gratis van een 
aangenaam binnenklimaat kunnen genieten.”
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Optimaal comfort en
minimaal energiegebruik
dankzij open geothermie

Woon- en zorgcentrum Oleyck: optimaal comfort en minimaal energiegebruik dankzij open geothermisch systeem

Vorig jaar konden de bewoners van het woon- en zorgcentrum Oleyck in Landen hun intrek in een gloednieuw pand nemen. 
Om de senioren een optimaal comfort te bieden, werd niet alleen grote aandacht aan de inrichting geschonken, ook de 
verwarmings- en koelingsinfrastructuur was een belangrijk gegeven bij het ontwerp. Dat het geothermie zou worden, was 
logisch. De bouwheer besloot echter om het onderste uit de energetische kan te halen en koos voor een open systeem.
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Bij de vernieuwing of uitbreiding van bestaande 
woon- en zorgcentra krijgt nieuwbouw veelal de 
voorkeur op renovatie. Dit heeft alles te maken 
met de energiereductie die wordt nagestreefd. 
Een doel dat enkel kan worden gerealiseerd mits 
een perfect geïsoleerde schil, een aangepaste 
oriëntatie en een duurzaam verwarmings- en 
koelingssysteem. Ook in WZC Oleyck was dit het 
uitgangspunt, waardoor al snel de beslissing 
viel om geothermie toe te passen. “Doordat deze 
techniek de CO2-uitstoot sterk minimaliseert 
zonder afbreuk aan het comfort van de bewo-
ners te doen, waren we er meteen voor gewon-
nen”, vertelt de bouwheer.

Koelen en verwarmen 
met grondwater
De campus langs de Oscar Huysecomlaan biedt 
onderdak aan een woon- en zorgcentrum met 
92 bedden, een dagverzorgingscentrum en 40 
assistentiewoningen (waar er op termijn nog 
45 bijkomen). De verwarming en koeling van 
al deze entiteiten gebeurt door middel van 
een koude-warmteopslag (KWO). Joep Roggen, 
Projectleider Duurzame Technieken van Stabo: 
“Met andere woorden: het water wordt uit de 
grond getrokken om te verwarmen of te koelen, 
om dan terug in de bodem te worden gepompt. 

Het is dus effectief grondwater dat door onze 
installatie stroomt. Om dit te verwezenlijken, 
werden twee putten tot een diepte van 50 
meter geboord, één aan de voorkant en één 
aan de achterkant van het gebouw. Dit was 
geen evidentie, aangezien de site van WZC 
Oleyck een ondergrond van mergellagen heeft. 
Tijdens de uitvoering van de werken werd er 
trouwens voor gekozen om de putten te vergro-
ten van 20 naar 30 m³/h. Op die manier moet 
het water van 12°C tijdens de zomer niet meer 
langs de warmtepomp passeren, maar kan het 
rechtstreeks voor de koeling worden gebruikt. 
Hierdoor is ook het beschikbare warmtevermo-
gen met 50% gestegen.” 

Combinatie van afgiftesystemen
De warmte en koude van het grondwater wordt 
via een warmtewisselaar naar het gebouw 
gebracht. Joep Roggen: “Op die manier kan 
een heel pallet aan eindgebruikers gebruik-
maken van de energie uit de bodem. In de 
kamers zijn er lage temperatuurradiatoren die 
voor de verwarming zorgen, terwijl de leefruim-
tes via de vloerverwarming op temperatuur 
worden gebracht. Alle verse lucht die in het 
WZC wordt ingeblazen, wordt opgewarmd tot 
kamertemperatuur. In de zomer wordt het hele 

Doordat KWO de CO2-uitstoot sterk minimaliseert zonder afbreuk aan het comfort van de bewoners te doen, was de bouwheer er meteen voor gewonnen.

systeem omgedraaid, zodat het gebouw op een 
comfortabele manier kan worden gekoeld. De 
vloerverwarming verandert in vloerkoeling en 
de warme buitenlucht wordt afgekoeld zodat 
er een licht koeleffect wordt ervaren. In de 
kantoren staan bijkomend koelbalken in voor 
de koeling. Al deze systemen maken gebruik 
van de passieve geokoeling zonder dat er nog 
extra moet worden gekoeld. Tot een buitentem-
peratuur -2°C kan de geothermische installatie 
in de volledige warmtevraag van de volledige 
site voorzien. Is het kouder, dan zullen twee 
gasgestookte condensatieketels van 350 kW 
bijspringen. In geval de warmtepomp moest 
uitvallen, kan deze back-up ook het volledige 
vermogen leveren.” 

Tot een buitentemperatuur -2°C kan de geothermische installatie in de volledige warmtevraag van de volledige site voorzien.
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Piloot warmtenet met
gasgestookte warmtepompen

Piloot warmtenet met gasgestookte warmtepompen in sociale woningen Hasselt

Het lijkt de logica zelve dat de energiekost in sociale woningen zo beperkt mogelijk wordt gehouden. De laatste jaren 
wordt dan ook steeds meer aandacht aan een maximale isolatie besteed. In de Crutzenwijk in Kuringen-Hasselt gaat 
bouwheer Cordium nog een flinke stap verder. Daar wordt immers een warmtenet aangelegd dat in totaal zeventig 
woningen van verwarming en sanitair warm water zal voorzien.
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aal in dit project is dat de verdeling van de 
warmte naar de woningen via een warmtenet 
gebeurt. Koen Allaerts, onderzoeker van Vito: 
“De combinatie van een centraal buffervat 
per gebouw, de individuele buffervaten op 
woningniveau en het warmtenet als thermi-
sche buffer laten toe om beter de pieken in de 
warmtevraag op het warmtenet op te vangen. 
Op die manier kunnen de warmtepompen een 
groter deel van de warmtevraag dekken en 
wordt er dus minder gas verbruikt.”

Met geothermische 
gasabsorptiewarmtepompen
Naast het feit dat de drie blokken via een lokaal 
warmtenet met elkaar zullen worden verbon-
den, worden ook nog twee windturbines van elk 
5 kW elektrisch bij 5 m/s op het dak van één 
van de blokken geplaatst. Ir. Pierre Poelmans: 
“Deze energie zal als aandrijving voor twee 
elektrische warmtepompen worden gebruikt en 
daarmee in warmte-energie worden omgezet: 
elk geven ze 15 kW warmteproductie op 60°C. 
Hiertoe wordt de inrichting van de stook-
plaats aangepast. Er worden twee elektrische 
warmtepompen bijgeplaatst die bij voldoende 
windenergie warmte aan het warmtenet leve-
ren. Door meer woningen aan het warmtenet 

te koppelen, zal de gelijktijdigheidscoëfficiënt 
dalen. Resultaat: een minimale warmteproduc-
tie met de minst dure primaire basisenergie en 
minimale CO2-uitstoot.” Hans Hoes van Terra 
Energy: “Het bijzondere aan dit project is dat 
er geothermische gasabsorptiewarmtepompen 
worden gebruikt. Deze hebben enkele specifieke 
voordelen. Zo kunnen deze toestellen hogere 
temperaturen leveren en behoeven ze een 
BEO-veld dat twee keer kleiner is dan wanneer 
klassieke warmtepompen worden toegepast. De 
behaalde besparing hangt wel af van het tempe-
ratuurniveau van de warmteafgifte. Hogere 
temperaturen resulteren in een lager rendement, 
alhoewel dit nog steeds meer dan 20% hoger 
zal zijn dan bij klassieke gasketels.” 

De site omvat drie afzonderlijke blokken met 
sociale woningen. Een eerste fase met 28 
woningen werd al in 2014 opgeleverd. De 
twee andere fases met respectievelijk 20 en 
22 wooneenheden, zullen vermoedelijk tegen 
eind dit jaar klaar zijn, en werden door Vito/
EnergyVille als Europees en Vlaams onder-
zoeksproject over warmtenetten erkend. De 
28 woningen die al klaar waren, hebben een 
centrale stookplaats met een kleine WKK op 
gas die 15 kW voor de verwarming levert. Daar-
naast zijn er nog drie gasgestookte condensa-
tieketels van elk 90 kW en een buffervat. In de 
twee blokken die nu worden gebouwd, krijgen 
alle entiteiten elk een satelliet op 60/40°C 
met een voorraadboiler van 90 liter voor het 
sanitair warm water. De woningen worden 
verwarmd met radiatoren. Het grootste deel 
van de warmte wordt geleverd door twee 
gaswarmtepompen van 38 kW, die allebei 
aan een BEO-veld zijn gekoppeld met elk zes 
boringen op een diepte van 90 meter. Daar-
naast heeft elk gebouw een gasgestookte 
condensatieketel van 150 kW die dienst doet 
als piek- en back-up warmtevoorziening. Een 
buffervat van 750 liter per gebouw levert de 
bijkomende flexibiliteit voor het aansturen 
van de verschillende warmtebronnen. Speci-

Speciaal in dit project is dat de verdeling van de warmte naar de woningen via een warmtenet gebeurt.

Door geothermische gasabsorptiewarmtepompen toe te passen, kon het BEO-veld twee keer kleiner worden uitgevoerd dan wanneer klassieke warmtepompen waren toegepast.
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60% minder energiekosten
voor Stad Hasselt

60% minder energiekosten voor Stad Hasselt

In 2018 verhuizen de Hasseltse stads- en OCMW-diensten naar een nieuw gemeenschappelijk stadhuis. En het wordt wel 
een erg speciale locatie, dankzij de integratie van de oude kazerne in een nieuwbouw met een opmerkelijke spiegelgevel. 
Van meet af aan was het de bedoeling om geothermie toe te passen. De eerste gedachte ging uit naar een gesloten 
systeem, maar een analyse toonde duidelijk aan dat een KWO veel interessanter was…

BOUWHEER
Stad Hasselt

ARCHITECT
Jaspers-Eyers Architects – SAQ Architects – 

Mass Architects – Michel Janssen

HVAC-STUDIEBUREAU
Eurostations

GEOTHERMISCH STUDIEBUREAU
Iftech

BOORFIRMA
Boringen Verheyden

Door de verouderde technieken kost de 
energiehuishouding van de huidige gebou-
wen de Stad en het OCMW naar eigen 
zeggen handen vol geld. “De kostprijs voor 
elektriciteit, verwarming en het intensieve 

onderhoud van de verouderde administra-
tieve centra liep alsmaar hoger op”, vertelt 
het stadsbestuur. “Met het nieuwe stadhuis 
zullen deze kosten aanzienlijk verminderen. 
De ontwerpers kregen strenge eisen op het 

vlak van energieverbruik mee, wat resulteert 
in een E-peil van 29 en een K-peil van 19. 
In combinatie met zonnepanelen en een 
geothermisch systeem zou dit de energiekost 
met 60 moeten reduceren.” 

KWO als meest interessante 
oplossing
Gezien het grote benodigde thermische vermo-
gen dat via geothermie zou moeten worden 
geleverd, bleek al snel dat een gesloten systeem 
niet de optimale keuze was. Raf Schildermans, 
Business Unit Manager van Iftech: “Een snelle 

analyse gaf aan dat er zo’n 100 boringen op 
een diepte van 150 meter nodig waren. Het 
uitvoeren van dit grote aantal boringen op de 
beperkte beschikbare plaats zou erg moeilijk 
worden. Bovendien konden we aantonen dat 
een koude-warmteopslag ook het benodigde 
koelvermogen zou kunnen leveren door een 

combinatie van passieve en actieve koeling, 
wat met een gesloten geothermisch systeem 
niet evident zou zijn.”

Eerste KWO op 200 meter 
diepte in het Krijt
Het project bleek echter wel de nodige uitda-
gingen met zich mee te brengen. De enige 
beschikbare watervoerende laag met voldoende 
capaciteit om een vermogen van 600 kW te 
kunnen leveren, bleek het Krijt te zijn, en dit op 
een diepte van 200 meter. Raf Schildermans: 
“Deze laag wordt echter gekenmerkt door een 
secundaire porositeit. Met andere woorden: het 
water stroomt er doorheen breuken en scheu-
ren. Hierdoor kan de capaciteit naargelang de 
locatie sterk variëren. Vandaar dat een proefbo-
ring nodig was, wat natuurlijk extra kosten met 
zich meebracht. Gelukkig wees deze, samen 
met de bijhorende pompproeven en analyses 
uit dat het project haalbaar was. Hiermee 
schrijft het Stadskantoor Hasselt een unicum 
op haar naam. Want het is de eerste keer dat er 
in België op deze diepte een KWO in het Krijt 
wordt geplaatst.” 

Prefab productiecentrale
Iftech werkte voor het Stadskantoor een KWO-
productiecentrale uit die zowel de koude als 
warme bron, warmtepomp, bron- en circulatie-
pompen, buffervaten en regeling omvat. Het 
grootste gedeelte kon als geprefabriceerde 
technische installatie worden aangeleverd. Raf 
Schildermans: “Deze werkmethode geeft de 
klant de zekerheid dat de volledige productie 
van koude en warmte is geïntegreerd en door 
één enkele partij wordt beheerd.” De geother-
mische energiecentrale zal in de volledige 
basis warmte- en koelingsvraag van het nieuwe 
Stadskantoor voorzien. Bij erg koud weer sprin-
gen twee gasgestookte condensatieketels met 
een totaal vermogen van 600 kW bij. Zij zorgen 
tevens voor het sanitair warm water en kunnen 
het volledige pand verwarmen indien er iets 
met de warmtepomp verkeerd zou lopen. Voor 
de afgiftesystemen viel de keuze op een combi-
natie van ventiloconvectoren en luchtgroepen. 

De eerste gedachte ging uit naar een gesloten systeem, maar een analyse toonde duidelijk aan dat een KWO veel interessanter was.

Met het nieuwe stadskantoor zouden de Hasseltse stads- en OCMW-diensten de energiekost
met 60% kunnen reduceren.



46 47

JANSENIUSHOF | LEUVENJANSENIUSHOF | LEUVEN

KWO en energienet in combinatie
met warmtenet 

Op de voormalige campus van het St.Rafaël- en St.Pietersziekenhuis in hartje Leuven is Resiterra gestart met de duurzame 
en multifunctionele stadsontwikkeling ‘de Hertogensite‘. Hierbij fungeert het deelproject Janseniushof als piloot voor de 
implementatie van een uniek energieconcept. Een open geothermisch systeem met energienet voor de nieuwe gebouwen 
wordt gecombineerd met een warmtenet en bijhorende warmteproductie voor de gerenoveerde panden.

De ambities van het project ‘de Hertogen-
site’ sluiten aan bij ‘Leuven Klimaatneutraal 
2030’, dat een maximale CO2-reductie vraagt. 
Vandaar dat er bij de keuze van koeling en 

technology’ is, zijn we toch naar Nederland 
op onderzoek getrokken”, vertelt Erik Van 
Hoof, Directeur van Resiterra. “De resultaten 
in soortgelijke projecten waren dermate 
positief dat we besloten om te investeren 
in een koude-warmteopslag voor de nieuwe 
gebouwen die een warmtebehoefte van 
minder dan 25 kWh/m² per jaar hebben. Voor 
de gerenoveerde panden kiezen we voor een 
warmtenet van de vierde generatie met een 
vertrektemperatuur van circa 60°C.”

Eerst in pilootproject uitgetest
Een dergelijke combinatie is uniek in Vlaan-
deren. Vandaar dat Resiterra besloot om 
het concept eerst in een kleiner deelproject 
uit te testen. De keuze viel op het Janseni-
ushof, dat op de vroegere parking van het 
ziekenhuis wordt gerealiseerd. Dit omvat 
206 wooneenheden die in vier fasen worden 
verwezenlijkt. De laatste twee fasen met 76 
nieuwbouw appartementen (verspreid over 
vier complexen), 13 eengezinswoningen en 13 
assistentiewoningen zullen als piloot voor het 
innovatief verwarmings- en koelingssysteem 
fungeren. In concreto betreft het een collec-
tieve KWO waarbij ook de Dijle een rol als 

verwarming niet over één nacht ijs werd 
gegaan. Omwille van de strenger wordende 
EPB-normen, de aandacht voor energie-
efficiëntie en het feit dat er zowel koeling als 

verwarming nodig is, kwam geothermie op 
basis van een collectief open bronsysteem en 
verbonden met een energienet als voorkeur 
uit de bus. “Hoewel het intussen een ‘proven 

energiebron speelt: mocht de brontempera-
tuur aan het eind van het verwarmingsseizoen 
te laag zijn, dan zal in de zomer warmte aan 
de rivier worden onttrokken, wat voor de bijko-
mende regeneratie van de KWO-bron zorgt.

Over wat gaat het? 
Het energieconcept omvat een collectief 
KWO-systeem met drie bronparen. De energie 
wordt verdeeld via een energienet dat zorgt 
voor de verwarming van de appartementen en 
woningen, maar ook voor ‘gratis’ vloerkoeling. 
De warmte wordt geproduceerd door warmte-
pompen en afgegeven via vloerverwarming als 
lage temperatuurverwarming. Ir. Pedro Pattijn, 
Business Unit Manager Energy & Sustainabi-
lity van Ingenium: “Er worden verschillende 
types warmtepompen gekoppeld op het 
energienet en gevoed met energie door de 
KWO-bronnen en de Dijle. Er zijn verschillende 
configuraties naargelang het type wooneen-
heid. De appartementen en assistentiewonin-
gen zijn voorzien van een centrale stookplaats 
waar de warmtepomp het water op 40°C 
brengt, waarna het via een combilus naar de 
woningen wordt verdeeld. Voor het sanitair 
warm water heeft elk appartement een buffer-

De Hertogensite: KWO en energienet in combinatie met warmtenet 

vat met een kleine boosterwarmtepomp die 
het water van de secundaire kring tot op 55° 
of meer brengt. Zo wordt het warmteverlies 
door circulatie van warm water gereduceerd, 
wat bijdraagt tot de energie-efficiëntie van 
het systeem. De grondgebonden woningen 
hebben elk hun eigen combiwarmtepomp die 
zowel voor verwarming als het sanitaire warm 
water instaat. In de zomer koelt het water van 
de primaire kring de bouwmassa via de vloer-
verwarming. Er is een aparte bypass voorzien 
voor de badkamers omdat daar geen koeling 
nodig is. Het resultaat zijn BEN-woongelegen-
heden met een energieprestatie kleiner dan 
E30 en een aangenaam zomercomfort.” 
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IftechDe ambities van het project ‘de Hertogensite’ sluiten aan bij ‘Leuven Klimaatneutraal 2030’, dat een maximale CO2-reductie vraagt.

Het pilootproject van het Janseniushof omvat een collectieve KWO waarbij ook de Dijle een rol als energiebron speelt.
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Oplossing op maat van senioren in WZC Hoevezavel Oplossing op maat van senioren
Om maximaal comfort met een uiterst lage energierekening te combineren, implementeerde het woon- en zorgcentrum Hoevezavel in 
Lommel een open geothermisch systeem met betonkernactivering als voornaamste afgiftesysteem. Twee jaar later beseft het OCMW 
Lommel maar al te goed dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. Het comfort is immers perfect op de leest van de bewoners geschoeid.

Ook in Limburg wordt aanzienlijk in oude-
renzorg geïnvesteerd. Getuige hiervan zijn 
de twee woon- en zorgcentra die het OCMW 
Lommel bouwde. Naast WZC Kapittelhof in 
het centrum van de stad dat in 2012 open-
ging, werd in 2015 ook WZC Hoevezavel 
boven de doopvont gehouden. Deze laatste 
bevindt zich in de groene wijk Heeserbergen 
en biedt met zijn benutbare oppervlakte van 
13.000 m² plaats aan 120 senioren. Het 
woon- en zorgcentrum bestaat uit twee grote 
blokken met elk een grote binnentuin, die 
via een centraal inkomblok met elkaar zijn 
verbonden. 

Ecologisch WZC
WZC Hoevezavel is niet alleen in het groen 
gebouwd. Ook het gebouw is ‘groen’, dankzij 
de toepassing van ecologische materialen, 
een maximale isolatie en luchtdichtheid, een 
uitgekiend ontwerp en de toepassing van 
geothermie met betonkernactivering. Raf 
Schildermans, Business Unit Manager van 
Iftech: “Bewoners van woon- en zorgcentra 
hebben nood aan een constante temperatuur 
van zo’n 22°C en een tochtvrije omgeving. 
De combinatie van betonkernactivering en 

geothermie speelt op een erg economi-
sche manier perfect op deze 

  behoefte in.” 
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Betonkernactivering dat perfect het thermi-
sche basiscomfort kan invullen, heeft echter 
het nadeel dat het traag functioneert. Door-
dat WZC Hoevezavel veel grote glaspartijen 
heeft, kan de koelvraag bij zoninstraling snel 
toenemen. Bovendien zijn er verschillende 
lokalen met een sterk wisselende bezettings-
graad. Vandaar dat de betonkernactivering 
wordt aangevuld door verwarming en koeling 
via de luchtgroepen die via geschikte koel- en 
verwarmingsbatterijen ook aan de geother-
mische energiecentrale zijn gekoppeld. Zij 
zorgen voor een snelle extra verwarming of 
koeling indien nodig.

Prefab geothermie
Qua geothermische oplossing bleek een 
koude-warmteopslag (KWO) het beste rende-
ment te bieden. Het systeem bestaat uit 
twee koude en twee warme bronnen met een 
diepte van 65 meter en een filterstelling in 

WZC Hoevezavel koos voor het energiecentrale concept van Iftech, waarbij de bronnen, 
bronpompen, waterpomp, circulatiepompen, buffervaten en regeling als één geheel worden gezien.

Het geothermisch systeem kan gelijktijdig voor de productie van basisverwarming en- koude zorgen.

pomp worden ingeschakeld. WZC Hoevezavel 
koos voor het energiecentrale concept van 
Iftech, waarbij de bronnen, bronpompen, 
waterpomp, circulatiepompen, buffervaten 
en regeling als één geheel worden gezien. 
Raf Schildermans: “Dit vertaalt zich letterlijk 
in een geprefabriceerde installatie die in 
zijn geheel op de werf wordt geleverd. Het 
grote voordeel in deze case was de snelle 
implementatie en integratie van de KWO in 
de volledige technische installatie, de snelle 
en foutloze opstart van het geothermische 
systeem en de betrouwbaarheid achteraf. 
De installatie wordt door ons van op afstand 
opgevolgd en maandelijks krijgt de techni-

sche dienst van het woon- en zorgcentrum 
een automatisch gegenereerd rapport over 
de performantie van het systeem.”

het Zand van Mol. Raf Schildermans: “Elke 
bron heeft een capaciteit van 20 m³/h, 
waarmee een totaal passief koelvermogen 
van 240 kW kan worden geleverd. Voor de 
verwarming werd de KWO gekoppeld aan een 
warmtepomp met een condensorvermogen 
van 200 kW. Het geothermisch systeem zorgt 
voor de productie van basisverwarming en 
-koude, wat trouwens gelijktijdig mogelijk is, 
afhankelijk van de behoefte per lokaal.” Twee 
gasgestookte condensatieketels van 205 kW 
en een WKK met een thermisch vermogen 
van 40 kW vullen de thermische behoefte 
voor sanitair warm water in en kunnen in 
geval van nood als back-up voor de warmte-
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Ter Potterie als demonstrator
van hybridGEOTABS

De prioritaire doelstelling bij de bouw van het nieuwe woon- en zorgcentrum Ter Potterie was om een voorbeeldfunctie op het 
vlak van duurzaamheid in de brede zin van het woord te genereren. Onder meer dankzij de combinatie van betonkernactivering 
en een BEO is het OCMW Brugge rijkelijk in deze missie geslaagd. Hoewel het systeem al schitterende resultaten oplevert, wordt 
het project nu in het Europese Horizon2020 project hybridGEOTABS ingezet als demonstrator.

Omdat het vroegere WZC Ter Potterie niet meer 
aan de huidige normen inzake (brand)veiligheid 
voldeed, besloot het OCMW Brugge om het door 
een nieuwbouw met 121 kamers te vervangen. 
“Met dit project hebben we resoluut de kaart van 
duurzaamheid getrokken,”  vertelt Ann Vandycke, 
Architecte van OCMW Brugge. “Door het opnemen 
van een voortrekkersrol op dit vlak fungeert het 
OCMW als een expertise- en kenniscentrum voor de 
voor de zorgsector in deze regio.” En dit zijn geen 
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mogelijk invullen met twee bodemgekoppelde 
warmtepompen van elk 93 kW die in parallel 
zijn aangesloten.” Ann Vandycke: “Het BEO-veld 
met 75 boringen op een diepte van 90 meter 
zorgt samen met de betonkernactivering voor 
de basisverwarming en -koeling. Het volledige 
systeem garandeert een constant binnenklimaat 
zonder tocht, wat cruciaal is voor het welzijn van 
de bewoners.”

Het kan altijd beter…
Het was geen sinecure om dit project te realiseren. 
Ter Potterie bevindt zich immers in de historische 
binnenstad van Brugge, waardoor het verkrijgen 
van de nodige boorvergunningen een ware 
kruistocht werd. Wim Boydens: “Het zag er zelfs 
naar uit dat we geen toelating zouden krijgen. 
Vandaar dat we een tijdlang hebben gezocht 
naar mogelijkheden om het oppervlaktewater van 
De Reitjes aan te wenden. Gelukkig geraakte de 
kogel toch door de kerk, want een seizoensopslag 
van thermische energie in de bodem is veel effi-
ciënter en onuitputtelijk.” Tijdens de uitvoering 
werd de regeling al stelselmatig doorgenomen 
en op punt gezet, waardoor er van kinderziektes 
nauwelijks sprake was. Niettemin wordt het 
systeem door de KULeuven en VITO opgevolgd. 
Prof. Lieve Helsen en dr. Damien Picard van KU 
Leuven: “De metingen op de negen boorsondes 
in het drieledig BEO-veld geven ons een goede 
feedback van nieuw opgestelde simulatiemodel-
len voor ondiepe geothermie en het gedrag van 
GEOTABS-gebouwen in de ouderenzorg.” De 
leuze ‘het kan altijd beter’ indachtig, wordt Ter 

loze woorden, want Ter Potterie werd al opgeno-
men als piloot in het Smart Geotherm project met 
als onderzoekspartners KU Leuven, VITO en WTCB. 
Het boorveld stond hierbij model voor onderzoek 
aan de universiteit dat onder meer aantoonde dat 
de geplande koelmachine onnodig bleek. 

Constant binnenklimaat zonder tocht
WZC Ter Potterie koos voor een hybride GEOTABS: 
betonkernactivering en geothermie worden 

gecombineerd met kleine radiatoren en luchtgroe-
pen die door twee gasgestookte condenserende 
ketels van 290 kW worden gevoed (die tevens 
het warme sanitair water leveren). Wim Boydens 
van boydens engineering: “Er werd volgens de 
trias energetica gewerkt: een goed geïsoleerde 
gebouwenschil, het passief terugschroeven 
van warmteverliezen door de toepassing van 
warmtewielen in de luchtbehandelingsgroepen 
en dan de resterende energievraag zo efficiënt 

De combinatie van geothermie en betonkernactivering zorgt voor een constant binnenklimaat zonder tocht, 
wat cruciaal is voor het welzijn van de bewoners.

Potterie nu ook in het Europese Horizon2020 
project hybridGEOTABS als demonstrator ingezet 
om de toevoeging van modelgebaseerde voor-
spellende regeling te evalueren. Wim Boydens: 
“Bedoeling is dat de aansturing wordt verfijnd op 
basis van voorspellingen van het weer, gebouw-
gebruik en -reactie. Op die manier zou minder 
energie worden verbruikt en de CO2-uitstoot met 
nog eens 30% worden gereduceerd.”

Ter Potterie als demonstrator van hybridGEOTABS

Onder meer dankzij de combinatie van betonkernactivering en een BEO slaagde het OCMW erin om van Ter Potterie een voorbeeldfunctie
op het vlak van duurzaamheid te maken.

Het boorveld stond model voor onderzoek aan de KU Leuven, dat onder meer aantoonde dat de geplande 
koelmachine onnodig bleek.
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Ook voor historisch
erfgoed interessant

Geothermie wordt bijna altijd met nieuwbouw geassocieerd. Nochtans past de techniek ook perfect in historische gebouwen. 
Het OCMW Brugge wil dit samen met onderzoekers en bedrijven aantonen met ‘De Schipjes’. In dit VLAIO-project dat tot 2020 
loopt, zal een gesloten geothermisch systeem worden geïmplementeerd. Tevens zullen de doorgevoerde dynamische simulaties 
aan een monitoringscampagne worden getoetst, zodat de reële verbeteringen zwart op wit kunnen worden bewezen.

De godshuizen ‘De Schipjes’ zijn twaalf huisjes die 
in 1908 in de Peterseliestraat werden gebouwd 
voor niet-begoede schippers en havenarbeiders. 
Vandaag zijn ze eigendom van het OCMW 
Brugge die er personen met een beperking en 
enkele senioren onderdak geeft. “De gebouwen 
zijn nauwelijks geïsoleerd of winddicht”, vertelt 
Wim Boydens van boydens engineering, dat het 
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project trekt. “Comfortabel wonen in de winter 
vereist dus veel energie. Bovendien wordt er met 
gashaarden verwarmd die intussen hun beste 
tijd wel hebben gekend. Een vernieuwing van 
de verwarmingsinstallatie drong zich op en het 
OCMW Brugge wou een echt duurzame oplos-
sing implementeren. Alleen is dit gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. ‘De Schipjes’ zijn immers 

historisch erfgoed en vallen dus onder de strikte 
regels van Monumentenzorg. Renoveren is al 
moeilijk, laat staan groene energietechnieken 
implementeren. De zoektocht naar een oplossing 
resulteerde uiteindelijk in een samenwerking 
tussen OCMW-vereniging De Schakelaar, KU 
Leuven, UGent, Microtherm, Viessmann en wijzelf 
om gezamenlijk een methode te ontwikkelen die 

toelaat om woonerven in historische centra ener-
getisch-ecologisch te opwaarderen. Alle betrok-
ken partijen beseffen immers dat de technische 
relevantie van dit innovatieproject veel groter is 
dan zijn schaal laat vermoeden. Het laat immers 
toe om een belangrijk stukje van de binnenstede-
lijke energetische puzzel uit te klaren.”

Over wat gaat het?
In de uitvoering van het project (dat in de herfst 
van 2017 opstart) wordt gezocht naar de best 
mogelijke technieken om de warmteverliezen 
in ‘De Schipjes’ te minimaliseren. Tevens wordt 

in de binnentuin een BEO-veld aangelegd 
met tien boringen van 120 meter diepte. Dit 
wordt geconnecteerd met een warmtepomp 
van 43 kW en ondersteund door een thermi-
sche zonnecollector van 20 m². De warmte 
wordt naar de twaalf woningen gebracht via 
een warmtenet dat vloerverwarming en lage 
temperatuurradiatoren zal voeden. Tevens zal 
in elk huisje een boosterwarmtepomp worden 
geïnstalleerd voor de aanmaak van sanitair 
warm water. Wim Boydens: “Een belangrijk 
aandachtspunt is dat het leidingnet optimaal 
is geïsoleerd en dat de warmte enkel wordt 

rondgepompt wanneer dat effectief nodig is. 
Uit onze simulaties blijkt dat het systeem dan 
volstaat om de twaalf huisjes constant van een 
comfortabele binnentemperatuur te voorzien. 
Hierdoor is zelfs geen back-upsysteem in de 
vorm van een condensatieketel meer nodig, 
waardoor er dus werkelijk een nul CO2-concept 
wordt gerealiseerd. Een extra voordeel is dat 
alles klaarstaat om de verbinding met andere 
warmtenetten te maken.”

Werkelijkheid getoetst
aan modellering
De installatie werd opgebouwd vanuit de 
kennis van de betrokken partijen en tal van 
virtuele testen, zoals dynamische simulaties van 
de opwekking, het warmtenet en de aansturing 
van de thermische installaties. Tot in 2020 
worden de resultaten nauwkeurig gemonitord, 
zodat kan worden nagegaan in welke mate het 
comfort is toegenomen en het energiegebruik 
gedaald ten opzichte van de situatie vandaag. 
Wim Boydens: “Het VLAIO-proeftuinproject laat 
toe de werkelijkheid te toetsen aan de model-
lering van de onderzoekers. We zullen dus met 
feiten kunnen aantonen welke voordelen een 
collectieve warmteopwekking in een historisch 
woonerf kan bieden.”

Renoveren van historisch erfgoed is al moeilijk, laat staan groene energietechnieken implementeren.

Geothermie is ook voor historisch erfgoed interessant

Tot in 2020 worden de resultaten van 'De Schipjes' nauwkeuring gemonitord, zodat kan worden nagegaan
in welke mate het comfort is toegenomen en het energiegebruik gedaald.
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Future Proof wonen
dankzij geothermie

Het oude fabriekspand van tegelproducent Marlux in het hartje van Londerzeel werd gesloopt, waarna de site werd omgetoverd 
tot een verkeersvrije woonzone met 7 duplexwoningen en 41 luxe appartementen die in een oase van groen baden. Om het hele 
complex ‘future proof’ te maken, koos de bouwheer bewust voor een CO2-arme aanpak. Dat geothermie zowel voor verwarming 
als koeling kon zorgen, gaf de doorslag om elke woonunit met een warmtepomp uit te rusten.

Toen Pure Estates in 2013 het project ‘Marlux’ 
opstartte, had ze nog geen idee over welke 
verwarmings- en koelingstechniek ze zou 
toepassen. In samenspraak met de architect 
en Ecoterm nam ze geothermie onder de loep. 
“M10-architecten heeft al een ruime ervaring 
met warmtepompen”, vertelt Architect Bart 
Neefs. “Aangezien we in onze ontwerpen 
graag met grote raampartijen werken en de 
esthetiek van de binneninrichting liever niet 
door radiatoren bezoedelen, is geothermie 
een perfecte oplossing. Vooral omdat het 
naast verwarming ook in de koelvraag voor-
ziet. Bovendien is het een erg onderhouds-
vriendelijk systeem, is er een minimaal risico 
op brand, stoot het plaatselijk geen CO2 uit 
en levert het geen geluidshinder op.” Pure 
Estates was meteen enthousiast over de 
oplossing, alhoewel ze in eerste instantie 
wel aarzelde om op geothermie terug te 
vallen. “We vroegen ons af of de bewoners 
dit comfort wel degelijk zouden appreciëren”, 
vertelt Philip Coppens. “Naderhand bleken we 
ons zorgen om niks te hebben gemaakt. Want 
uiteindelijk betaalt de meerkost zich ongelo-
felijk snel terug omdat er geen gasverbruik is 
én de woonunits ook gratis koeling krijgen. 
Aangezien de bouwvergunning van voor 

2013 dateerde, mochten we bovendien op 
een premie van Eandis rekenen.” Indien het 
E-peil heel laag ligt (in een aantal woonunits 
spreken we over een E-peil van 5!) krijgen de 
bewoners ook nog eens gedurende vijf jaar 
een vrijstelling van hun kadastraal inkomen.

Elke woonunit krijgt
eigen warmtepomp
Onder de kelderplaat werd een gesloten 
verticaal systeem geïmplementeerd, dit met 
48 boringen tot op een diepte van 145 meter. 
Opdat elke bewoner zicht op zijn verbruik zou 
hebben en kan kiezen of hij wil warmen of 
koelen, werden alle woonunits met een eigen 
warmtepomp uitgerust. Wel hebben twee 
à drie appartementen telkens een gemeen-
schappelijke bron (2 of 3 x 145m). “Die kan 
het vermogen leveren van drie warmtepom-
pen die gelijktijdig draaien”, vertelt Luc Van 
de Velde van Ecoterm. “Dit gebeurt echter 
zelden, waardoor de bron dus erg groot is op 
het moment dat er maar één warmtepomp 
draait. Als je één warmtepomp aan één bron 
van 145 meter diepte zou koppelen, zou deze 
op piekmomenten tot ongeveer 3°C afkoelen. 
In Marlux is dit echter 7°C, waardoor het 
energetisch rendement beter is. Dankzij een 
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Foto’s: Park Suite images copyright 2015 ‘Wonen met stijl – Hart voor huizen 2’ van Patrick Retour & Mich Verbelen. All rights reserved.

Opdat elke bewoner zicht op zijn verbruik zou hebben en kan kiezen of hij wil warmen of koelen, werden alle woonunits met een eigen warmtepomp uitgerust.

speciale ingebouwde pompsturing op de 
bron optimaliseert de warmtepomp zelf de 
snelheid van zijn circulatiepompen in functie 
van de compressor. Dit zorgt voor een kleiner 
verbruik én elimineert de behoefte aan een 
aparte (gemeenschappelijke) circulatiepomp 
van de bron.” Qua afgiftesysteem werd 
voor vloerverwarming/-koeling gekozen. De 
warmtepompen zorgen voor de volledige 
verwarming en koeling van de appartemen-
ten, alsook de snelle aanmaak van 180 liter 
sanitair water. Enkel in de badkamers zijn er 
nog design handdoekdrogers voorzien om 
eventuele koudere periodes in de tussensei-
zoenen op te vangen. 

Future Proof wonen dankzij geothermie

Dankzij geothermie wordt de esthetiek van de binneninrichting niet door radiatoren bezoedeld.
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De woon- en zorgcentra worden verwarmd en 
passief gekoeld door middel van warmtepompen die 
door een BEO-veld worden gevoed.

GEOTHERMIE IN WZC'SGEOTHERMIE IN WZC'S

GEOTABS: voor het grootste comfort 
in woon- en zorgcentra

Een decennium geleden besloot ouderenzorggroep GVO om van Woon- en Zorgcen-
trum Sint-Jozef in Moorsele het eerste GEOTABS woon- en zorgcentrum in Vlaanderen 
te maken. De combinatie van een geothermische warmtepomp en betonkernactivering 
bleek op het vlak van energiezuinigheid en comfort een schot in de roos te zijn. De 
resultaten waren zelfs dermate positief dat het concept naderhand ook in het WZC Sint-
Elisabeth in Oostende en het WZC Sint-Vincentius in Kortrijk werd geïmplementeerd.

boeiende oefening. Hierbij wil ik opmerken dat 
je als architect wel intensiever met de ingenieurs 
stabiliteit en technieken moet samenwerken. En 
hierbij dienen soms wel wat gewoontes te worden 
doorbroken. Zo is het essentieel dat alle partijen 
in een veel vroeger stadium samen rond de tafel 
gaan zitten.” 

Geen verrassingen dankzij
duidelijke prognoses
GVO ging niet over één nacht ijs in haar beslis-
sing om GEOTABS door te voeren. “boydens 
engineering heeft ons een duidelijke SWOT-
analyse voorgesteld, evenals de prognoses uit 
onderzoeksprojecten”, vertelt Francis Fraeyman, 
Bouwmanager van GVO. “Simulaties, weliswaar 
met duiding van een accuraatheid, verbonden 
aan de ontwerp- en gebruiksaannames toonden 
de robuustheid van werking aan. Ook kregen 
we de aandachtspunten mee, zoals het belang 
van een optimale regeling en aansturing.” In 
concreto worden de drie woon- en zorgcentra 
verwarmd en passief gekoeld door middel van 
warmtepompen die door een BEO-veld worden 
gevoed. Het afgiftesysteem is de betonkernacti-
vering in combinatie met klein gedimensioneerde 
radiatoren die voor de nodige verwarming in het 
overgangsseizoen zorgen. Het sanitaire water 
wordt opgewarmd met een combinatie van zon-
thermie en een condenserende gasketel. Deze 
laatste kan manueel worden omgeschakeld als 
redundantie voor de ruimteverwarming. 

De drie projecten onder de loep
“Met de bestelling van 20 boringen tot op een 
diepte van 75 meter behoorde WZC Sint-Jozef 
zeker bij de voorlopers”, vertelt Jonas Vercruysse 
van Groep Verbeke. “De meerwaarde van een 
geothermische bron had toen nog geen even 

breed draagvlak als vandaag. Onze erkentelijk-
heid aan deze initiatiefnemers met toekomstvi-
sie is dan ook groot. Innovatie en volharding in 
onze missie maakt dat we vandaag veel sneller 
en properder boren dan enkele jaren geleden.” 
In WZC Sint-Elisabeth wordt met één collector 
gewerkt waarop elke boring apart is aangeslo-
ten. Deze bevindt zich onder de keldervloerplaat, 
waar ook de 55 boringen tot op een diepte van 
146 meter werden uitgevoerd. Johan Verheyden 
van Boringen Verheyden: “Omdat het aanzetpeil 
van de boringen ongeveer 7 meter onder het 
maaiveld was, hadden we een probleem met 
spanningswater. Op zo’n 20 meter diepte stoot-
ten we op een waterlaag die onder druk stond 
waardoor we niet verder konden boren. Door 
voor elke boring eerst een stalen buis in de 
grond te trillen, kon de spanningslaag worden 
afgesloten, waardoor we het project toch tot een 
goed einde konden brengen.” 

In WZC Sint-Vincentius wordt met drie collector-
putten onder de kelderplaat gewerkt. Dit aantal 
was nodig omdat er in totaal 150 boringen tot 
op een diepte van 68 meter werden uitgevoerd. 
Deze bevinden zich deels onder de vloerplaat en 
de keldervloerplaat. De boringen werden in meer-
dere fasen van het bouwproces uitgevoerd, en dit 
vanop verschillende aanzetniveaus. Bernard Brug-
geman: “De nieuwe gebouwen vormen letterlijk 
en figuurlijk de bouwstenen van het toekomstig 
energielandschap. WZC Sint-Jozef was een succes-
vol pilootproject dat ondertussen al in talloze 
andere Vlaamse woon- en zorgcentra navolging 
heeft gekregen. En dit is maar logisch, want qua 
energetisch rendement is het zonder twijfel de 
meest kostenefficiënte oplossing, die bovendien 
dan ook nog eens een ongeëvenaard comfort 
voor onze bewoners biedt.”
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De energierekeningen van traditionele woon- en 
zorgcentra swingen de pan uit. Met hun lagere 
activiteit en interne warmteproductie in de winter 
en gemakkelijke oververhitting in de zomer, 
hebben de bewoners nood aan een constante 
temperatuur van om en bij de 24°C, dit op elk 
tijdstip van de dag. Kortom: er is een gigantische 
energienood om het gebouw continu te verwar-
men en te koelen. En dit terwijl besparingen zich 
opdringen om de bewoners de nodige zorgen 
aan een betaalbaar tarief te blijven geven. “GVO 
draagt maatschappelijke duurzaamheid hoog 
in het vaandel”, vertelt Gedelegeerd Bestuurder 
Bernard Bruggeman. “Hierdoor zijn energiezuinig-
heid en comfort twee belangrijke pijlers in onze 
nieuwbouwprojecten. Dat we hierbij volop voor 
geothermie gaan, vindt zijn oorsprong in de 
uitbreiding van het WZC Sint-Jozef in Moorsele, 
nu al een tiental jaar geleden. Hoewel het project 
organisatorisch hoogdringend was, hebben 
we daar in de conceptuele fase intensief met 
de architect en boydens engineering de tijd 
genomen om op zoek te gaan naar hoe we een 
wezenlijke sprong vooruit konden zetten, om tot 
een sterk geïntegreerd laagenergie woon- en 
zorgcentrum te komen. Terugdringen van kosten, 
bouwtijd en energiegebruik, alsook het verkrijgen 
van een voor ouderen letterlijk levensbelangrijk 
zomercomfort leidde tot de beslissing om het 
eerste GEOTABS woon- en zorgcentrum in Vlaan-
deren neer te zetten.”

Doorbreken van gewoontes
GEOTABS is het acroniem voor de combinatie van 
geothermische warmtepompen en betonkernac-
tivering (Thermally Activated Building Systems). 
Architect Luc Deleu, die het ontwerp van WZC 
Sint-Jozef voor zijn rekening nam: “De integratie 
van betonkernactivering vraagt natuurlijk wel een 
extra inspanning voor de ontwerp- en uitvoerings-
integratie omdat de leidingen in de betonplaten 
moeten worden ingewerkt. Maar daar tegenover 
staat een grotere vrijheid om glaspartijen te voor-
zien en is er een sterke reductie van de zichtbare 
afgiftesystemen: twee esthetische pluspunten die 
zowel door de bouwheer als de bewoners sterk 
worden gesmaakt. Ook het werken met creatief 
vormgegeven hangende absorptiepanelen is een 

In WZC Sint-Elisabeth wordt met één collector gewerkt waarop elke boring apart is aangesloten.

WZC Sint-Jozef was het eerste woon- en zorgcentrum in Vlaanderen dat GEOTABS implementeerde.

GEOTABS biedt een ongeëvenaard comfort voor de bewoners van woon- en zorgcentra.

Vloer uitgerust met betonkernactivering.

GEOTABS: voor het grootste comfort in woon- en zorgcentra
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KA Veurne toont scholen de weg naar geothermie
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KA Veurne toont scholen
de weg naar geothermie

Bij de renovatie en uitbreiding van het Koninklijk Atheneum Veurne stond de toepassing van innovatie in de bouw centraal. Geen 
evidentie in de toenmalige tijdsgeest. Het initiatief werd immers al in 2008 genomen, toen nog geen eisen inzake hernieuwbare 
energie van kracht waren en de zuiver energetische-economische benadering nog niet hard kon worden gemaakt. Niettemin koos het 
centraal technisch bestuur van het GO! toch voor geothermie.

Het vernieuwde en uitgebreide Koninklijk Athe-
neum werd in 2013 in gebruik genomen. In de 
nieuwbouw werden onder meer een open leer-
centrum, leslokalen met smartboards, een leraren-
kamer, een polyvalente zaal en sanitaire ruimtes 
ondergebracht. “Omdat de bouwheer geothermie 
wou toepassen en dit in die tijd eerder een uitzon-
dering op de regel was, werd het gebouw als 
onderzoekcase in het Smart Geotherm VIS-traject 
opgenomen”, vertelt Wim Boydens van boydens 
engineering. “Geothermie in schoolgebouwen is 
pas haalbaar indien er voldoende aandacht aan 
de gebouwschil wordt besteed. Want specifiek 
aan dit type panden is dat ze in het koelseizoen 
amper worden gebruikt. Het gevolg is dat er in 
deze periode maar een beperkte injectie van 
warmte in de bodem is, waardoor deze op termijn 
kan afkoelen. En dit moet te allen tijde worden 
vermeden, zowel voor het milieu als voor de renda-
biliteit van het geothermische systeem. Bij het KA 
Veurne werd echter een K-peil van 30 bereikt, wat 
voor die tijd redelijk uniek was. Hierdoor is er een 
geringe nood aan verwarming, waardoor er toch 
een balans in de bodem wordt bereikt.”

Voorbeeld van hybride 
gebouwdeelactivering 
De nieuwbouw wordt op een duurzame manier 
verwarmd door middel van een BEO-veld met 

zestien boringen op een diepte van 100 meter, 
gekoppeld aan een warmtepomp van 50 kW. 
Een gasgestookte condensatieketel springt bij in 
de pieken en doet tevens dienst als back-upop-
lossing. De koeling gebeurt met free-chilling, 
de passieve geothermische koeling die via een 
warmtewisselaar wordt gegenereerd. Wim 
Boydens: “Vloerverwarming als afgiftesysteem 
zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en de 
mogelijkheid om aan topkoeling te doen. Het 
concept is dan ook een mooi voorbeeld van een 
hybride gebouwdeelactivering. Verschillende 
opwekkings- en afgiftesystemen vullen elkaar 
perfect aan.” Het gerenoveerde gedeelte werd 
goed geïsoleerd. Daar werden de bestaande 
radiatoren behouden, alleen werken die nu op 
een lagere temperatuur omdat de warmtevraag 
is gedaald. Op het gelijkvloers werden wel lage 
temperatuur ventiloconvectoren geplaatst, 
gezien de isolatiemogelijkheden daar beperkter 
waren. Al deze afgiftesystemen worden in het 
gerenoveerde gebouw gevoed door een conden-
serende gasketel van 85 kW.

Erg bevredigende resultaten 
Intussen is de hybride GEOTABS al vier jaar 
in gebruik en de resultaten zijn erg bevredi-
gend. Koen Allaerts, Onderzoeker van VITO: 
“De monitoringscampagne die we bij het KA 

Veurne hebben uitgevoerd, toont aan dat 
geothermie en lage temperatuurafgiftesyste-
men zoals vloerverwarming, wel degelijk inte-
ressant voor schoolgebouwen zijn. Niettemin 
zijn er enkele aandachtspunten om het comfort 
in de klaslokalen te garanderen. Alles begint 
bij een goed gebouwontwerp dat met in- en 
externe warmtewinsten rekening houdt. Ook 
de regeling van het HVAC-systeem is cruciaal. 
Dit moet voldoende dynamisch zijn om zelfs bij 
extreme weerscondities het klimaat in de klas-
lokalen binnen de comfortgrenzen te houden, 
bijvoorbeeld door tijdens een hittegolf ’s nacht 
door te blijven koelen.”

Omdat geothermie in scholen in die tijd eerder een uitzondering op de regel was, werd het gebouw als onderzoekcase in het Smart Geotherm VIS-traject opgenomen.

De monitoringscampagne die VITO uitvoerde, toont aan 
dat geothermie en lage temperatuurafgiftesystemen wel 
degelijk interessant voor schoolgebouwen zijn.
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Lekker koel tijdens hittegolf, lekker warm in de winter in appartementencomplex Ter Beurse

Lekker koel tijdens 
hittegolf, lekker warm

in de winter
In de Leenstraat in Izegem investeerde Romel/Urbes in de bouw van zestig 
appartementen, verdeeld over vier blokken die rond een verkeersarm binnen-
plein zijn gesitueerd. Omwille van de vele grote glaspartijen leek het de 
architect logisch om geothermie voor verwarming en koeling toe te passen. 
Precies deze duo-functionaliteit in combinatie met de onklopbare return-on-
investment trokken de bouwheer over de streep.
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Bij de bouw van haar nieuwe kantoor in Gulle-
gem wou Romel/Urbes eerst een lucht/water 
warmtepomp installeren. Op aanraden van 
Geo-Thermics koos ze echter voor geothermie, 
en met een erg positief resultaat. “Intussen 
hebben we samen al verschillende systemen 
geïmplementeerd, en de return-on-investment 
is werkelijk onklopbaar”, vertelt Jan Romel/
Urbes. “Dat zie je trouwens duidelijk op de 
website van het Geothermiehuis, waar je de 
rendementen van de techniek in een fermette 
dagelijks kunt volgen, alsook in het positieve 
rapport dat WTCB hierover schreef. Vandaar 
dat we ook in appartementencomplex Ter 
Beurze een dergelijk systeem wilden implemen-
teren. Dat Geo-Thermics bovendien een garantie 
van 25 jaar op de bodemopbrengsten geeft, 10 
jaar op de compressor van de warmtepomp en vijf 
jaar volledige service-garantie, zorgt ervoor dat de 
eigenaars op beide oren kunnen slapen als het 
over hun verwarmings- en koelingssysteem gaat.”

Voordelen versus nadelen
Omdat Architect Dirk Moerman betonkernacti-
vering een té log systeem voor appartementen 
vindt, koos hij voor eenvoudige vloerleidingen 
die mee in de dekvloer zijn gebouwd. “Zo 
waren ook geen aanpassingen aan het 
ontwerp nodig”, vertelt hij. “Integendeel, het 
verticale bronsysteem wordt centraal door 
een circulatiepomp gevoed en de opstelling 
daarvan viel veel compacter uit dan gastellers 
in elk appartement en een centrale warmteop-
wekker. Waar wel rekening mee moet worden 
gehouden, is dat de warmtepompen geen 
sanitair warm water via doorstroming kunnen 
voorzien. Er is dus altijd een boiler (eveneens 
op basis van geothermie) nodig, maar gelukkig 
zijn deze meestal al in de warmtepompeenheid 
ingebouwd. Niettemin heb je ongeveer 1 m² 
per appartement nodig voor een warmtepomp-
installatie, wat wel wat puzzelwerk in de 
bergingen vergt. Ook zijn parket en aanver-
wanten, omwille van de isolerende werking, 
niet aangeraden als vloerafwerking. Daar 
tegenover staat wel dat er geen isolatie voorbij 
het economisch optimum nodig is, waardoor er 
kostbare oppervlakte wordt gewonnen. Tevens 
is het mogelijk om iets verder te gaan qua m² 
beglazing. Zo zijn de penthouses in dit project 
meer glas dan buitenmuur. In combinatie 
met een hoge g-waarde van de beglazing en 
screens heerst er dankzij de geothermie altijd 
een aangename temperatuur.”

Bewijs dat het werkelijk werkt
Het geothermisch systeem werd volledig 
door Geo-Thermics gerealiseerd: van studie, 
over ontwerp, tot boringen en installatie van 
het afgiftesysteem en de warmtepomp. “Ook 

Omwille van de vele grote glaspartijen leek het de architect logisch om geothermie voor verwarming en koeling toe te passen.

Elk appartement heeft zijn eigen geothermische warmtepomp met sanitaire boiler.

De boringen gebeurden onder de funderingen 
van de kelder.

zorgen we voor de monitoring en opvolging 
van de installaties. Zo kunnen we desnoods 
bijregelen, zodat er altijd een optimaal rende-
ment wordt behaald”, legt Projectleider Jeroen 
De Bundel uit. “De boringen gebeurden onder 
de funderingen van de kelder. De leidingen 
lopen horizontaal onder de kelder door om 
daarbuiten te worden gecollecteerd. Er werd 
geopteerd voor een individuele warmtepomp-
opstelling, gekoppeld aan een collectief bron-
systeem. Elk appartement heeft dus zijn eigen 
‘geothermische’ warmtepomp met sanitaire 
boiler. En dat het systeem werkt, werd duidelijk 
tijdens de hittegolf in juni. Waar de tempera-
tuur in de schaduw 32°C bedroeg, was het 
in de penthouses om 19 uur nog steeds een 

comfortabele 24°C. De koelkost tijdens deze 
periode (tien dagen) bedroeg 200 u x 0,15 kW 
x 0,25 euro = 7,5 euro!”
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Van Marcke gaat voor BREEAM
Vlakbij de E17 in Rekkem wordt een nieuw Europees distributiecentrum voor Van Marcke Sanitair gebouwd. Ook komt 
er een kantorencomplex dat op termijn de nieuwe hoofdzetel moet worden. Omdat duurzaamheid als een rode draad 
doorheen de bedrijfsfilosofie loopt, is het evident dat dit pand een toonbeeld van milieuvriendelijkheid moet worden. 
Uiteraard ook op het vlak van koeling en verwarming….

Het nieuwe distributiecentrum wordt maar 
liefst 77.000 m², terwijl het kantorencomplex 
een nuttige oppervlakte van 8.500 m² zal 
hebben. Omdat Van Marcke als ‘Captain of 
Society’ een engagement inzake milieuzorg 
is aangegaan, staat ecologie in dit project 
centraal. Voor het logistieke gedeelte wordt 
een BREEAM-score ‘Very Good’ vooropge-
steld; voor het kantoorgebouw ‘Excellent’. 
Om een optimale thermische inertie te 
bekomen, is alles volledig in beton opge-
bouwd, inclusief het dak. “De toepassing van 
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geothermie leek ons een logische beslissing”, 
aldus Aldric Doultremont, Projectmanager 
bij Van Marcke. “Enerzijds past deze tech-
nologie in onze visie over duurzaamheid op 
lange termijn, anderzijds vereiste de imple-
mentatie weinig tot geen aanpassingen 
aan het ontwerp. Onze site is immers groot 
genoeg om het BEO-veld volledig buiten de 
footprint van de gebouwen aan te leggen.” 
Architect Lowie Devos van AAVO Architects: 
“Het enige grote aandachtspunt was het 
afgiftesysteem. In de distributiehall kozen 
we voor vloerverwarming/-koeling in de 

vloeren tussen de twee duplexniveaus, dus 
eigenlijk plaatactivering. En in de kantoren 
zullen klimaatplafonds worden gebruikt.”

Optimaal evenwicht tussen 
investering en rendement
Een BEO-veld met 516 verticale boringen tot 
op een diepte van 59 meter zal aan twee 
warmtepompcentrales worden gekoppeld. 
Wim Boydens van boydens engineering: 
“Omdat Van Marcke met grote verwarmings- 
en koelpieken kampt, was in principe een 
erg groot BEO-veld nodig. Om de kosten te 

beperken werd uiteindelijk voor een hybride 
oplossing geopteerd. Hierbij springen zowel 
conventionele als sterk progressieve tech-
nologieën (waterstoftoepassing) bij indien 
nodig. Koelpieken worden opgevangen door 
een tweede systeem: drie van de negen 
luchtgroepen zijn met adiabatische koeling 
en een warmtepomp uitgerust. Door water in 
de luchtgroepen te laten verdampen, wordt 
de toevoerlucht op een natuurlijke wijze 
gekoeld. De warmtepomp schakelt zichzelf 
enkel in wanneer de lucht tijdelijk dieper 
moet worden gekoeld om de setpunttempe-
ratuur te halen of om te ontvochtigen. De 
uitdaging in dit project was een evenwicht 
tussen investeringskost, uitvoeringssnelheid, 
energieprestatie en duurzaamheid vinden. 
Maar precies door het hybride systeem krijgt 
Van Marcke een energiezuinige koel- en 
verwarmingsoplossing met een haalbare 
rendabiliteit van de investering.”

Thermische samenwerking
Er zal heel sterk op een geavanceerde (bij 
voorkeur voorspellende) regeling worden 
ingezet. In het concept is immers een bijzon-
dere integratie verwerkt: de grote platen in 
de hal verwarmen voornamelijk in de winter, 
terwijl het kantoorgebouw een dominerende 
koelvraag zal vertonen. Wim Boydens: “Deze 
koelcapaciteit wordt in de winter door de 
halverwarming in de ondergrond aangemaakt, 
om in de lente tot de herfst het comfort in de 
kantoren te realiseren. We laten deze twee 
gebouwen dus thermisch samenwerken met 
op tijdsbasis de tussenvoeging van seizoensop-
slag in de bodem.” Jonas Vercruysse, Technisch 
Verantwoordelijke bij Verbeke: “De uitvoering 
van het BEO-veld in Rekkem is een uitdaging 
waar we graag mee instappen. De gebruikte 
kringloopdiameters, aantal collectorputten, 
glycolhoeveelheden, … zijn zeker niet stan-
daard. Omdat we de collectoren en dergelijke 
zelf produceren heeft iedereen in ons bedrijf 
op de één of andere manier aan dit boeiende 
project meegewerkt.”

Een BEO-veld met 516 verticale boringen tot op een diepte van 59 meter zal aan twee
warmtepompcentrales worden gekoppeld.

Van Marcke gaat voor BREEAM

Geothermie past in de visie van Van Marcke over duurzaamheid op lange termijn.
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Toekomstgerichte en
energiezuinige co-housing

In Oostakker is hét voorbeeld van toekomstgericht wonen terug te vinden. Vijftien gezinnen sloegen de handen in elkaar 
om er een gezamenlijke en uiterst ecologische woonsite te bouwen. Niet verwonderlijk dat ze hierbij voor geothermie 
als verwarmings- en koelingstechniek kozen. Precies omdat het een co-housing project betreft, was de meerkost immers 
haalbare kaart voor particuliere woningbouw.

‘De Kerselaar’ is een site van 0,65 hectare in de 
Goedlevenstraat in Oostakker. Het co-housing 
project omvat niet enkel vijftien passieve huizen 
met kleine stadstuin. Bedoeling was om echt 
samen te leven. Vandaar dat er ook een gemeen-
schappelijk paviljoen is gebouwd waarin een 
industriële keuken, een eet-, vergader-, werk- en 
wasruimte, een logeer- en kinderspeelkamer én 
de technische ruimte werden ondergebracht. 
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Verder is er nog een gezamenlijke tuin en 
speelweide. Kurt Steendam, Zaakvoerder van 
Innoklimatec: “De bouwheren wilden een laag 
E-peil, de mogelijkheid om passief te koelen, 
weinig energie verbruiken, het milieu zo min 
mogelijk belasten en liever geen gasaansluitin-
gen in de woningen aanleggen. Geothermie was 
het meest logische antwoord op al deze vragen. 
Omdat een collectieve warmtepomp echter nog 

Omdat het een co-housing project betreft, was de meerkost van geothermie haalbare kaart voor particuliere woningbouw.

Volgens de berekeningen van Innoklimatec zou het systeem een SPF van >4 moeten halen.

Het warmtenet. De boringen.

een vrij nieuw concept is, heerste er bij de gezin-
nen wel wat twijfel. Maar na een bezoek aan 
enkele rusthuizen in Nederland die een soort-
gelijk systeem toepassen, waren ze overtuigd. 
Dat ze ook nog eens een subsidie van Stad Gent 
– via het Klimaatfonds – voor de studie konden 
krijgen en gedurende vijf jaar een vrijstelling 
van roerende voorheffing genieten, gaf de finale 
doorslag om voor geothermie te kiezen.”

Warmtepomp met back-upsysteem
Het systeem bestaat uit een centrale bodem/
water warmtepomp met een vermogen van 
45 kW en een COP 4.8 bij B0W35, gekoppeld 
aan twaalf dubbele U-bodemwarmtewisselaars 
die op een diepte van 100 meter zijn geboord. 
Aan de afgiftezijde is een buffervat van 1.500 
liter voorzien. Kurt Steendam: “De passieve 
koelwarmtewisselaar staat in parallel met de 
warmtepomp. Voor de redundantie van de warm-
tepomp en als back-up voor de zonneboiler in 
het paviljoen is een condensatieketel van 60 kW 
voorzien, die in serie achter het buffervat staat 
geschakeld. Via een driepijps micro warmtenet 
worden de warmte en koelte naar de verschil-
lende woningen en het paviljoen verdeeld. In 
de technische ruimte van elke woning staan de 
nodige energiemeters, alsook een boosterwarm-
tepomp met een vermogen van 2 kW en COP 
4.4 bij B25W50. Deze laatste onttrekt warmte 
uit de vloerverwarming en voedt op die manier 
een boiler van 200 liter. Qua afgiftesysteem 
werd voor vloerverwarming en -koeling gekozen. 
Om tot een zo laag mogelijk energiegebruik 
te komen, werd boven het paviljoen een 
PV-installatie geplaatst die een groot deel van 
de elektriciteit voor de warmtepomp levert.”

Monitoring via regeling
in warmtepomp
Omdat de installatie pas in februari laatstle-
den in gebruik werd genomen en nog niet alle 
gezinnen zijn verhuisd, is het té vroeg voor 
concrete resultaten. Kurt Steendam: “Volgens 
onze berekeningen zou het systeem echter wel 
een SPF van >4 moeten halen. Dit wordt trou-
wens gemonitord: de volledige installatie is 
immers gestuurd door de regeling in de warm-
tepomp die een ingebouwde webbrowser 
heeft en van op afstand door ons wordt opge-
volgd. Daarnaast worden ook de calorimeters 
regelmatig uitgelezen. Op die manier kunnen 
we in de komende maanden nog de nodige 
bijsturingen uitvoeren opdat de bewoners van 
De Kerselaar tot een maximaal comfort en een 
minimale kost en milieubelasting komen.”

Toekomstgerichte en energiezuinige co-housing in Oostakker
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Geothermie goedkoper dan gasaansluiting Geothermie goedkoper
dan gasaansluiting

Dat geothermie enkel voor de grote budgetten is bestemd, wordt in het project ‘Passtraat’ in Sint-Niklaas uitdrukkelijk 
tegengesproken. Een gasnet aanleggen in deze nieuwe verkaveling bleek immers een stuk duurder te zijn dan de imple-
mentatie van geothermie. Bovendien zullen de toekomstige eigenaars van de woningen en appartementen een uiterst lage 
energierekening hebben: ongeveer 450 euro per jaar, inclusief verwarming, koeling en sanitair warm water.

De ‘Passtraat’ omvat drie kleine blokken met 
telkens zes appartementen, met daarnaast 
ook 29 halfopen en gesloten woningen. Qua 
bouwstijl werd gekozen voor een klassieke 
architectuur zonder veel franje. Dat betekent 
echter geenszins dat het om een gedateerde 
verkaveling gaat. Integendeel, alle wooneen-
heden werden volgens het BEN (Bijna Energie 
Neutraal) principe gebouwd. Geothermie was 
dan ook de ideale oplossing om de volledige 
verwarmings- én koelingsvraag in te vullen. 
“We kozen puur omwille van financiële 
redenen voor deze techniek”, vertelt Stefaan 
Maes, Zaakvoerder van Intrabouw. “De voor-
gestelde oplossing bleek immers goedkoper te 
zijn dan de aanleg van een gasnetwerk met 
individuele aansluitingen en condenserende 
ketels per woonunit. Eandis is momenteel 
trouwens niet meer verplicht om in nieuwe 
verkavelingen gasaansluitingen te voorzien. 
Niettemin blijkt geothermie ook een meer-
waarde in de verkoop te bieden. In combinatie 
met de toepassing van BEN zorgt de techniek 
ervoor dat bewoners quasi geen energie meer 
verbruiken, wat ze doorheen de jaren een 
gigantische besparing oplevert. Tevens zijn de 
onderhoudskosten verwaarloosbaar. Er vallen 
immers geen rookgassen te controleren, waar-
door een jaarlijks onderhoud overbodig is.” 

Alle fossiele brandstoffen 
verbannen
In concreto werd per woning één boring voor-
zien, en dit op een diepte van 120 meter. In 
het boorgat is een bodemwarmtewisselaar 
geplaatst: een dubbele HDPE-lus met een 
diameter van 40 mm. Deze is telkens gekop-
peld aan een warmtepomp met een geïnte-
greerde boiler die zowel voor de verwarming, 
koeling en het sanitaire warm water zorgt. 
Dit volstaat om het gemiddelde piekvermo-
gen van zo’n 5 kW voor de woningen op 
te vangen. Een blok met 6 appartementen 
heeft telkens 12kW nodig. Daarom zijn er 
telkens vier boringen op een diepte van 84 
meter voorzien, die via een Tichelmanaan-
sluiting zijn gekoppeld. Eén centrale warmte-
pomp zorgt voor de verwarming, koeling en het 
sanitair warm water voor het volledige blok. 
Hans Boon, Zaakvoerder van Klimaterra: “De 
energieafrekening zal op basis van de opge-
nomen kWh – gemeten via calorimeters – en 
het aantal liters sanitair warm water gebeuren. 
Deze metingen worden via internet doorge-
stuurd en door een externe firma in een factuur 
omgezet. Door op alle verdiepingen vloerver-
warming en -koeling te voorzien, zal zowel in 
de huizen als de appartementen een optimaal 
thermisch comfort worden bekomen. Volgens 
onze berekeningen en ervaring zal het verschil 
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in binnentemperatuur tussen het zomer- en 
winterseizoen nooit meer dan 3°C bedragen. 
Speciaal aan dit project is dat de bewoners 
konden kiezen tussen een modulerende en niet-
modulerende warmtepomp. De eerste is welis-
waar iets duurder, maar het energiegebruik ligt 
nog eens tot 15% lager omdat de compressor 
het grootste deel van de draaiuren niet op 

In De Passtraat zijn fossiele brandstoffen totaal verbannen dankzij de combinatie van geothermie en zonnepanelen.

De energierekening zal per woonentiteit ongeveer 450 euro per jaar bedragen, inclusief verwarming, koeling en sanitair warm water.

vollast werkt. Alle bewoners van de apparte-
menten kozen voor dit type warmtepomp, bij 
de woningen ongeveer de helft. Dit project kan 
gerust als een pionier worden beschouwd. In 
deze verkaveling zijn de fossiele brandstoffen 
immers totaal verbannen, want zonnepanelen 
zullen (meer dan) het energieverbruik van de 
warmtepompen genereren.”
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Lekker warm en fris
dankzij energieplafonds

Lekker warm en fris dankzij energieplafonds in het appartementencomplex ‘Farin’ in Sint-Laureins

Na een eigen positieve ervaring met geothermie besloot Aco Bouwteam/Aco Projects de techniek ook in het appartementen-
complex ‘Farin’ in Sint-Laureins toe te passen. Vooral de stabiele temperatuur in alle seizoenen en het duurzame karakter van 
de oplossing waren doorslaggevend. Interessant in dit project is het afgiftesysteem dat door de bouwheer zelf werd ontwikkeld.

Het complex in open bebouwing telt negen 
appartementen en werd traditioneel met 
massieve materialen gerealiseerd. Niettemin 
was het de bedoeling om het volledige project 
met BEN-woningen te realiseren. Alle appar-
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tementen hebben een E-peil 11 en in drie 
woongelegenheden blijft de elektriciteitsteller 
zelfs onder nul staan. “Vandaar dat er veel 
aandacht aan details en een luchtvrije afwer-
king werd besteed”, vertelt Bjorn Van Tomme, 

techniek. Zo’n vijf jaar geleden hebben we 
een eerste project gerealiseerd waarin we zelf 
wonen en dus alles kunnen ervaren, monito-
ren en opvolgen. Bovendien laat geothermie 
een veel grotere vrijheid in ontwerp toe. In dit 
project was het bijvoorbeeld een uitstekende 
oplossing om ook de appartementen aan de 
zuidkant van grote glaspartijen te voorzien, 
zonder gevaar op oververhitting.”

Individuele warmtepomp
voor elk appartement
Aco Bouwteam koos voor een gesloten 
verticaal systeem met acht boringen op een 
diepte van 130 meter achter het gebouw. 
Deze zijn op één circuit gekoppeld en op 
één gezamenlijke collector aangesloten. 
“Ondanks het feit dat de kostprijs hoger 
uitviel en het rendement iets lager ligt, 
beslisten we om elk appartement een indivi-
duele warmtepomp te geven. Op die manier 
is er geen discussie over gemeenschappelijke 
rekeningen”, vervolgt Bjorn Van Tomme. 
“Met het collectieve collectorveld en de 
aparte warmtepompen die zelden gelijktij-
dig draaien, kon het BEO-veld kleiner worden 
gedimensioneerd voor eenzelfde resultaat”, 
vertelt Johan Verheyden van Boringen 
Verheyden. “Dat de appartementen niet 
dezelfde koelbehoefte hebben, was even-
eens gunstig voor een collectief boorveld.”

Uniek afgiftesysteem
De warmte en koude wordt in de apparte-
menten verspreid via een speciaal afgiftesys-
teem dat Aco Bouwteam in samenwerking 
met enkele leveranciers ontwikkelde. “Het 
betreft een soort betonkernactivering die we 
‘energieplafonds’ noemen, omdat er zowel 
mee wordt gekoeld als verwarmd”, legt 
Bjorn Van Tomme uit. “Door de grote inertie 
en stralingswarmte ligt de vereiste energie-
vraag beduidend lager dan met traditionele 
systemen. Tot nu toe zijn we de enige die dit 
concept bij residentiële gebouwen toepas-
sen, maar Farin bewijst dat het wel degelijk 
werkt. In elk seizoen heerst er overal een 
aangename, stabiele temperatuur.” 

Geen back-upsystemen nodig
Het geothermisch systeem blijkt voldoende 
vermogen te bieden om het hele apparte-
mentencomplex te verwarmen en te koelen. 
“Meer nog: de elektrische weerstand van 
de warmtepomp om bij te verwarmen, is bij 
ons afgekoppeld”, vertelt Bjorn Van Tomme. 
“Back-upsystemen zijn in Farin totaal over-
bodig. Het enige echte nadeel is dat de 
initiële kostprijs van geothermie aanzien-

In dit project was geothermie onder meer een uitstekende oplossing om ook de appartementen aan de zuidkant van grote glaspartijen te voorzien.

Projectleider van Aco Bouwteam. “Daarnaast 
beslisten we al in een vroeg stadium om voor 
geothermie te gaan. Hierdoor hebben we 
geen gasaansluiting nodig. Bovendien kennen 
we als geen ander de voordelen van deze 

lijk hoger ligt. Niet alleen zijn er de extra 
kosten voor de geothermische boringen, ook 
moet in het ontwerp meer rekening worden 
gehouden met leidingkokers en de opbouw 
van de vloerplaten waarin meer leidingen 
moeten worden verwerkt. Hierdoor dient de 
stabiliteit extra goed in de gaten te worden 
gehouden. En ten slotte is een goede isolatie 
en luchtdichtheid een absolute vereiste om 
tot het beoogde rendement te komen.”

Ondanks de hogere kostprijs kreeg elk appartement een individuele warmtepomp.
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Thermisch comfort
overtreft verwachtingen

Het nieuwe Stadskantoor van de Stad Torhout is niet alleen een esthetisch pareltje. Ook op het vlak van energiezuinig-
heid brengt ze het neusje van de zalm. Een gesloten geothermisch systeem in combinatie met betonkernactivering zorgt 
immers voor het gros van de hernieuwbare verwarming en koeling van het gebouw. Na drie jaar is de balans erg positief: 
de oplossing zorgt voor een thermisch comfort die de verwachtingen zelfs overtreft.

Het Stadskantoor is rond een centraal atrium 
opgebouwd en telt drie bouwlagen en een kelder 
die samen voor een nuttige vloeroppervlakte 
van 5.400 m² zorgen. Met de bouw ervan wou 
Stad Torhout een voorbeeldfunctie vervullen. 
Vandaar dat duurzaamheid en hernieuwbare 
energie prioritaire aandachtspunten waren. “Een 
optimale gebouwschil met doordachte positie 
van beglazing en zonwering, in ontwerp lokaal 
per lokaal uitgebalanceerd, zorgt ervoor dat de 
zonnewinsten tijdens de zomerperiode tot een 
minimum worden beperkt. Door het gebruik van 
luifels kan de zon in de winter nog voldoende 
binnendringen om zo een deel van de warm-
tevraag passief in te vullen”, vertelt Frederik 
Maertens, Building Performance Consultant van 
boydens engineering. “Geothermie in combina-
tie met betonkernactivering (GEOTABS) was een 
voor de hand liggende oplossing voor de reste-
rende warmte- en koudevraag. Het is immers 
een ideaal afgiftesysteem voor een kantoorom-
geving omdat het voor een uniform en tochtvrij 
comfort zorgt. Door van de gebouwmassa 
gebruik te maken, worden pieken in de koeling 
opgevangen. Bijkomend is het project klaar om 
op ‘smart cities’ aan te sluiten, waarbij het beton 
wordt geladen (verwarming of koeling) op de 
momenten wanneer er elektriciteit beschikbaar 
of goedkoper is.”
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Het gebouw is klaar om op ‘smart cities’ aan te sluiten, waarbij het beton wordt geladen op de momenten wanneer er elektriciteit beschikbaar of goedkoper is.

Keuze valt op hybride oplossing
Om de warmtepomp niet te overdimensione-
ren, alsook in te spelen op de hoge verwar-
mingsvraag van het atrium en behoefte aan 
voldoende ventilatielucht, werd in dit project 
voor een hybride systeem gekozen. Dit bete-
kent dat er qua verwarming twee condense-
rende gasketels met een vermogen van 80 kW 
zijn voorzien die zichzelf in cascade inscha-
kelen bij een buitentemperatuur van minder 
dan 5°C. Zij ondersteunen enkel de luchtbe-
handelingsgroepen en het emissiesysteem 
van het atrium. Indien de warmtepompen in 
onderhoud of storing staan, kunnen ze echter 
eveneens het volledige gebouw bedienen. 
Frederik Maertens: “Deze actie gebeurt nooit 
automatisch: ze moet manueel worden aange-
stuurd. De koeling gebeurt door middel van 
free-chilling (passieve geothermische koeling) 
dat het BEO-veld regenereert. Twee aparte 
koelmachines van 21 kW zijn voorzien voor 
het archief en datacenter.”

Altijd een constante temperatuur
Omdat de bodem geen open systeem toeliet, 
werd voor een gesloten geothermie gekozen. 
Onder het stadspark werden 55 gaten tot op 
een diepte van 120 meter geboord. Deze bevat-
ten elk een warmtewisselaar die in circuit met 

elkaar zijn verbonden en als thermisch opslag-
systeem fungeren. Voor de verwarming zijn de 
boringen verbonden met een warmtepomp. In 
koelmodus fungeren de boringen als passieve 
koeling, direct vanuit het BEO-veld. Zowel de 
warmte als koelte wordt grotendeels via de 
betonkernactivering afgegeven. Daarnaast 
zijn er nog putconvectoren die langs de ramen 
zijn geplaatst en als regelend element voor de 
verwarming fungeren. Sommige vergaderzalen 
bevatten ook nog een ventiloconvector voor de 
koeling. Beide systemen zijn wel aan de grond-
gekoppelde warmtepomp verbonden. Intussen 
is het Administratief Centrum al drie jaar in 
gebruik en heerst er constant een temperatuur 
tussen de 22 en 25°C, zelfs wanneer het buiten 
bar koud of tropisch heet is.

Thermisch comfort overtreft verwachtingen in het nieuwe Stadskantoor van Torhout
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KU Leuven omarmt geothermie
De Campus Arenberg van de KU Leuven in Heverlee wordt uitgebreid met een nieuw onderwijs- en practicumgebouw. Met 
dit project wou de gebouwendienst van de universiteit de lat nog hoger leggen en bewust een voorbeeldrol spelen op het 
vlak van verlaagde CO2-uitstoot van gebouwcomfortinstallaties. Vandaar dat geothermie als koelings- en verwarmingstech-
niek niet op het appel mocht ontbreken.

Het Quadrivium, dat in het academiejaar 
2019-2020 in gebruik wordt genomen, zal 
leslokalen, didactische laboratoria, een groot 
auditorium voor 600 personen, een adminis-
tratief gedeelte en een cafetaria bevatten. 
Met een benutbare oppervlakte van 7.750 m² 
is het één van de grotere nieuwbouwprojecten 
die de KU Leuven momenteel lopende heeft. 

BOUWHEER
KU Leuven

ARCHITECT
Polo Architecten

HVAC-STUDIEBUREAU
boydens Engineering

GEOTHERMISCH STUDIEBUREAU
boydens engineering

BOORFIRMA
nog niet gekend

Met het Quadrivium wil de KU Leuven een voorbeeldrol spelen op het vlak van verlaagde CO2-uitstoot van gebouwcomfortinstallaties. Om de bomen op de site te vrijwaren en de boormachines voldoende beweegruimte te geven, werd beslist om het BEO-veld onder het Quadrivium aan te leggen.

“Ondanks het feit dat de onderzoeksgroep 
The Sysi (thermal systems and simulations) 
intussen een wereldfaam op het vlak van 
geothermie geniet, bleek de gebouwendienst 
van de universiteit weinig met de techniek 
bekend te zijn”, vertelt Wim Boydens van 
boydens engineering. “Omdat de betoonde 
duurzaamheidsambities tijdens de vooront-

geothermie in en keurde ze het voorstel goed. 
Dat het een erg rendabele verwarmings- en 
koelingsoplossing is, was in deze case zeker 
geen doorslaggevend argument. Als grootver-
bruiker geniet de KU Leuven immers extreem 
lage gas- en elektriciteitsprijzen. Het was 
vooral het ecologische karakter dat aansloeg 
én het feit dat de cafetaria, door toepassing 
van passieve geothermische koeling, als een 
belevingsvolle ruimte met grote daglichtpar-
tijen kon worden uitgewerkt.” 

Klein BEO-veld, toch mooi resultaat
Om de bomen op de site te vrijwaren en de 
boormachines voldoende beweegruimte te 
geven, werd beslist om het BEO-veld onder 
het Quadrivium aan te leggen. Gezien de 
beperkte ruimte moest het dus noodge-
dwongen in grootte en dus ook in capaciteit 
worden beperkt. Het systeem telt 28 boringen 
op een diepte van 140 meter. Vandaar dat de 

aangesloten grondgekoppelde warmtepomp 
maar een vermogen van 100 kW heeft en 
slechts 70% van de warmtevraag zal invullen. 
De aanvullende opwekking gebeurt met twee 
gasgestookte condensatieketels van 265 kW. 
Projectleider Dieter Heremans van boydens 
engineering: “De verdeling van de warmte 
wordt op lage temperatuur gerealiseerd door 
middel van vloerverwarming in de cafetaria. In 
de administratie en de leslokalen gebeurt dit 
met radiatoren en naverwarmingsbatterijen 
die op het ventilatiesysteem zijn aangesloten. 
In de computerklassen zorgen een aantal 
ventiloconvectoren voor de koeling en in de 
laboratoria is er proceskoeling voorzien. Deze 
beide systemen zijn eveneens rechtstreeks op 
het BEO-veld aangesloten. Ter hoogte van 
de cafetaria en inkomhal wordt aanvullend 
gekoeld met dag- en nachtventilatie. Met 
uitzondering van de vloer van de cafetaria is 
er geen actieve gebouwbuffering aanwezig. 
Uiteraard is er wel de passieve buffering van 

KU Leuven omarmt geothermie

werpfase volgend op de wedstrijd vrij ernstig 
waren, hebben we voorgesteld om zeker voor 
geothermie te kiezen en niet enkel op zonne-
panelen en de gebouwschil in te zetten. We 
dienden erg ver te gaan in het opmaken en 
aanreiken van overtuigingsstukken, maar 
als uiterst professionele organisatie zag de 
gebouwendienst uiteindelijk het nut van 

de gebouwmassa. Hiertoe werden de beton-
plafonds toegankelijk gehouden, waardoor 
ze met de ruimtetemperatuur kunnen inter-
ageren. Interessant is dat er voorzieningen 
zijn genomen om een nabijgelegen gebouw 
dat in de toekomst zal worden gebouwd, 
eveneens aan het BEO-veld te koppelen, dit 
om de potentiële koelvraag op duurzame 
manier te vervullen.”






