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1 Kansenkaarten bodemenergie 

Bodemenergie is een techniek waarmee woningen, gebouwen en (industriële) processen 
op een energiezuinige manier van koeling en verwarming kunnen worden voorzien. De 
gemeente Oldenzaal heeft de ambitie deze duurzame energietechniek te stimuleren bij 
nieuwbouw- en renovatieprojecten binnen de gemeente.  
 
Om de promotie van bodemenergie te ondersteunen wil de gemeente beschikken over 
kansenkaarten. Met deze kaarten kan snel worden achterhaald of het bij een potentiële 
(nieuw)bouwactiviteit interessant is om bodemenergie toe te passen.  
 
De figuren 1.1 en 1.2 presenteren de kansenkaarten voor twee typen bodemenergiesys-
temen, namelijk de open en gesloten systemen (zie hoofdstuk 2 voor toelichting). De 
kansenkaarten zijn opgebouwd uit drie themakaarten: 
I. Technische geschiktheid 

- de bodemgeschiktheid van de watervoerende lagen; 
- de grondwaterkwaliteit (alleen van toepassing voor open systemen); 

II. Bovengrondse ontwikkelingen 
-      bouwlocaties met koude-/warmtevraag 

III. Aandachtspunten ondergrondse functies/grondwaterbelangen 
- grondwaterbeschermingsgebieden; 
- natuurgebieden; 
- archeologie; 
- verontreinigingen; 
- bestaande bodemenergiesystemen. 

 
Hoofdstuk 2 t/m 6 van dit rapport geven een nadere onderbouwing bij de kansenkaarten. 
Hoofdstuk 7 gaat in op de betekenis van de kansenkaarten en geeft een advies over een 
mogelijk vervolgtraject. 
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2 Toelichting type energieopslagsystemen

Figuur 2.1 geeft een overzicht van de momenteel meest gangbare typen 
bodemenergiesystemen in Nederland
 

 
Figuur 2.1 Overzicht type bodemenergiesystemen
 
De open en gesloten systemen worden tezamen ook wel energieopslagsystemen g
noemd. De energieopslagsystemen kenmerken zich door een seizoensmatige opslag 
zomerwarmte en winterkoude in de bodem. In bijna alle gevallen betreft het systemen 
waarbij de maximale infiltratietemperatuur in de bodem onder de 25 °C blijft. Afhankelijk 
van de bodemopbouw kunnen open systemen tot een maximale diepte van circa 300 
meter beneden maaiveld worden aangelegd. Gesloten systemen beperken zich tot een 
diepte van 150 meter beneden maaiveld. 
 
Bij geothermiesystemen worden watervoerende lagen op een diepte van 500 tot 
6.000 meter gebruikt. Tot op heden wordt geothermie nog ni
land toegepast. Geothermie valt buiten de scope van dit onderzoek en wordt derhalve 
buiten beschouwing gelaten.
 
Paragraaf 2.1 en 2.2 geven een nadere toelichting op de open en gesloten energieo
slagsystemen (naar: [Lit. 1]
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2.1 Open systemen 

Dwarsdoorsnede 

 
  

Bovenaanzicht 

 
  
Omschrijving  In de zomer wordt grondwater onttrokken uit één van de bronnen en ge-

bruikt voor koeling in het gebouw. Tijdens dit proces neemt het water de 
overtollige warmte uit het gebouw op. Dit warme water wordt in de andere 
bron geïnfiltreerd. Zo ontstaat een warme bron. De warmte uit de warme 
bron wordt een half jaar later in de winter gebruikt voor verwarming van het 
gebouw, dikwijls via de inzet van warmtepompen. Tijdens dit proces neemt 
het water de koude uit het gebouw op. Zo ontstaat een koude bron. De 
filters van de bronnen zijn naast elkaar op dezelfde diepte gerealiseerd. 

  
Opslagprincipe  Energieopslag in de bodem (korrel en grondwater) met grondwater als 

medium (geleiding en convectie van energie) 
  
Dieptetraject  10 - 300 m-mv 
  
Capaciteit  5 - 250 m3/h per bron (circa 7 - 350 woningen), 35 - 1.750 kW per bron 
  
Gemiddeld systeem  300.000 m3 per jaar (circa 250 woningen), 2.100 MWh per jaar 
  
Energiebesparing  30 - 60 % ten opzichte van conventionele koeling en verwarming 

100 a 150 meter 
(3x thermische straal) 

warm  koud  
16°C8°C

natuurlijke grondwater
temperatuur  11°C

30
0 

m
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er
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2.2 Gesloten systemen 

Dwarsdoorsnede 

 
  

Bovenaanzicht 

 
  
Omschrijving  Een gesloten systeem bestaat uit in de bodem aangebrachte warmtewisse-

laars waarmee energie aan de bodem kan worden onttrokken of kan wor-
den toegevoerd. Gesloten systemen worden meestal gebruikt in combinatie 
met warmtepompen. Het bodemwarmtewisselaarsysteem is aangesloten 
op de verdamper van de warmtepomp en onttrekt warmte aan de bodem. 
Door deze warmteonttrekking daalt de bodem in temperatuur. In de zomer 
kan van deze lage temperatuur gebruik gemaakt worden voor koeling. Ook 
kan de condensorwarmte van de warmtepomp aan de bodem worden afge-
voerd. Er vindt geen gescheiden opslag van koude en warmte plaats, de 
bodem wordt dus “gemengd” met koude en warmte. 

  
Opslagprincipe  Energieonttrekking uit de bodem met als medium water en antivriesmiddel 

in de bodemlussen (geleiding van energie) 
  
Dieptetraject  0 - 150 m-mv 
  
Capaciteit  1,25 kW per lus (circa 4 lussen van 50 meter lengte per woning) 
  
Gemiddeld systeem  100 kW (circa 20 woningen) 
  
Energiebesparing  10 - 30 % ten opzichte van conventionele koeling en verwarming 

natuurlijke  grondwater  
temperatuur  11°C

10
0 

m
et

er
 

4°C - 20°C
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3 Kansen en voordelen bodemenergie 

3.1 Milieuvoordelen 

De grootste drijfveer om bodemenergie toe te passen zijn de optredende milieuvoorde-
len. De techniek van verwarming en koeling van een gebouw met warmtepompen in 
combinatie met energieopslag in de bodem heeft namelijk een gunstiger energetisch 
rendement dan een conventioneel systeem. Er treedt een aanzienlijke besparing op van 
de hoeveelheid primaire (fossiele) energie, waarbij tevens de uitstoot van het broeikas-
gas CO2 en de verzurende en eutrofiërende gassen SO2 en NOx wordt beperkt. Hierdoor 
kan energieopslag een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de Rijksoverheid, die volgen uit het internationale verdrag van Kyoto. Over het alge-
meen leidt de toepassing van bodemenergie tot een energiebesparing tot 80% voor koe-
len en tot 30% voor het verwarmen van gebouwen. Vanwege deze milieuvoordelen 
draagt de toepassing van bodemenergie bij aan het behalen van de EPC-norm.  
 

3.2 Groot toepassingsbereik 

Bodemenergie kan in Nederland bijna overal worden toegepast. Tevens kan deze tech-
niek worden ingezet voor alle gebruiksgroepen: woningbouw, kantoren, bedrijventerrei-
nen en glastuinbouw. Ook kan het worden toegepast voor zowel nieuwbouw als renova-
tie/herstructurering. Daarnaast is bodemenergie geschikt voor de toepassing in combina-
tie met verschillende gebruiksfuncties (bijvoorbeeld kantoren in combinatie met woning-
bouw). In binnensteden maakt dit de toepassing van bodemenergie een aantrekkelijke 
optie. 
 

3.3 Financieel aantrekkelijk 

In de meeste gevallen is de toepassing van bodemenergie economisch rendabel. Dit is 
met name afhankelijk van de bodemgesteldheid. Op de meeste locaties is de bodem in 
Nederland geschikt, waardoor de extra investeringen ten opzichte van een conventionele 
installatie op relatief korte termijn zijn terug te verdienen. Ook de stijgende olie- en gas-
prijzen, een dalende norm voor de Energie Prestatie (EPC) en de CO2-emissiehandel 
dragen ertoe bij dat energieopslag financieel rendabel is. Tabel 3.1 geeft een overzicht 
van terugverdientijden per marktsector. 
 
Tabel 3.1 Terugverdientijd per marktsector 
marktsector  terugverdientijd  
Utiliteit 2 tot 7 jaar 
Woningbouw, individueel 10 tot >15 jaar  
Woningbouw, collectief 6 tot 12 jaar 
Glastuinbouw, industrie  0 tot 6 jaar 
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3.4 Volwassen en robuuste techniek 

Bodemenergie is een bewezen techniek en het innovatiestadium voorbij. In Nederland 
zijn sinds 1990 reeds 1.000 open systemen gerealiseerd. Naar schatting zijn er op dit 
moment circa 25.000 bodemlussen (gesloten systemen) gerealiseerd (bron: CBS).  
 

3.5 Maatschappelijke voordelen 

Er is nauwelijks maatschappelijke weerstand omdat de effecten op de omgeving gering 
zijn. Ook worden vergunningen in het kader van de Grondwaterwet vrijwel altijd afgege-
ven. Tot nu toe heeft de toepassing van bodemenergie niet geleid tot schade met bijbe-
horende schadeclaims. Belangrijk ook is dat het zogenaamde NIMBY-effect (Not In My 
Back Yard) ontbreekt: geen geluidshinder, horizonaantasting of geurhinder, en geen in-
perking van de openbare ruimte.  
 

3.6 Overige voordelen 

Bodemenergie wordt in toenemende mate gecombineerd met warmtepompen en asfalt-
collectoren. Tevens vormt de toepassing van bodemenergie een alternatief voor het ont-
trekken en lozen van grondwater op het oppervlaktewater ten behoeve van koeling. Wel-
licht kan het daarnaast benut worden als buffer in combinatie met levering van industrie-
warmte. Tenslotte zal de toekomstige Warmtewet een kans bieden omdat hiermee de 
consument op hetzelfde niveau zal worden beschermd (qua tarieven en leveringszeker-
heid) als nu bijvoorbeeld het geval is met de levering van aardgas. 
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4 Potentiële energievraag bovengronds 

In dit hoofdstuk wordt het potentiële gebruik van bodemenergie in de gemeente Olden-
zaal inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn de nieuwbouwlocaties in de gemeente Oldenzaal 
geïnventariseerd, op basis van de projectenkaart 2009 (zie figuur 4.1) (aangeleverd door 
de gemeente) Op basis van bouwvolumes van de verschillende locaties wordt onder-
scheid gemaakt welk type energieopslagsysteem de beste mogelijkheden biedt voor de 
duurzame energielevering op een bepaalde locatie.  
 

4.1 Kansen toepassing energieopslag 

In de inventarisatie van de projectenkaart (figuur 4.1) blijkt dat de komende jaren met 
name nieuwbouwprojecten uitgevoerd zullen worden. De gele stippen geven de woning-
bouwprojecten weer en de oranje stippen de overige projecten.  
 
Uit gesprekken met de gemeente blijkt dat grootschalige renovatieprojecten niet op de 
planning staan. Deze worden derhalve niet meegenomen in dit onderzoek.  
 

 
Figuur 4.1 Projectenkaart 2009 
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Op basis van ervaringcijfers kan een inschatting gemaakt worden bij we
welk type bodemenergie het beste toegepast kan worden. Uiteraard dient dit tijdens de 
uitvoering nader gespecificeerd te worden. 
 
In figuur 4.2 is weergegeven op basis van woningaantallen, welk type het beste toeg
past kan worden (links). Voor nieuw te bouwen utiliteit geldt dat er altijd een afweging 
gemaakt moet worden (rechts).
beste mogelijkheden biedt voor de verschillende nieuwbouwlocaties. Hierbij zijn alleen de 
nieuwbouwlocaties meegenomen die vanaf 2010 worden gerealiseerd. De nieuwbouwl
caties die in 2009 zijn gepland zijn buiten be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3 Toepassing energieopslag bij nieuwbouwlocaties

Figuur 4.2  Afwegingsschema toepassing 
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Uit figuur 4.3 blijkt dat op de meeste locaties gesloten systemen kunnen worden toege-
past. Dit zijn kleinschalige woningbouwprojecten (< 50 woningen). Bij 11 nieuwbouwloca-
ties kunnen zowel open als gesloten systemen worden toegepast. Op deze locaties wor-
den meerdere woningen of m² bvo gerealiseerd. De locaties uit figuur 4.3 zijn opgenomen 
in de kansenkaarten. 
 
In overleg met de gemeente Oldenzaal zijn uit deze 11 nieuwbouwlocaties zijn een vijftal 
locaties gekozen die als potentiële projectlocatie kunnen fungeren. Met name de bouwvo-
lumes (grote aantallen) en de fasering (projecten liggen nog op de tekentafel) zijn door-
slaggevend voor het kiezen van deze vijf locaties.  
 
De volgende vijf locaties zijn geselecteerd:  

• Zuid-Berghuizen (Oldenzaal-centraal) 
• Binnenstad (Stadsbleek) 
• De Graven Es (3de fase, gebied 10 & 11) 
• Wijkcentrum de Thij 
• Bedrijventerreinen Zuid 

 
Voor deze perspectiefvolle projectlocaties is onderzocht welke energiebesparing de toe-
passing van energieopslag oplevert (zie paragraaf 4.2) en welke potentie de bodem biedt 
bij de toepassing van open en gesloten systemen (zie hoofdstuk 5 en 6). 
 

4.2 Potentiële energiebesparing 

Wat levert het de gemeente Oldenzaal op aan energiebesparing wanneer gebruik wordt 
gemaakt van bodemenergie op deze vijf locaties? Om een inschatting te maken van de 
potentiële energiebesparing die de toepassing van energieopslag oplevert, is gebruik 
gemaakt van de volgende kentallen: 

- 0,9 ton CO2-besparing per woning per jaar (= 40% besparing t.o.v. conventioneel) 
- 7,4 ton CO2-besparing per 1.000 m² bvo per jaar (= 59% besparing t.o.v. conventioneel) 

 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de potentiële energiebesparing die kan worden be-
haald bij de vijf projectlocaties. 
 
Tabel 4.1 Potentiële energiebesparing per projectlocatie 
Locatie  Bouwvolume  Potentiële energiebesparing  
Zuid-Berghuizen  
(Oldenzaal Centraal) 

500 woningen 450 ton CO2-besparing 

Binnenstad - Stadsbleek 100 woningen 90 ton CO2-besparing 
De Graven Es: gebied 10 & 11 500 woningen 450 ton CO2-besparing 
Wijkcentrum de Thij 45 woningen + 

3.800 m² bvo 
70 ton CO2-besparing 

Bedrijventerreinen Zuid nog niet bekend 7,4 ton CO2-besparing / 1.000 m² bvo 
 
Voor de woningbouwlocaties en het wijkcentrum geldt dat op basis van de kentallen circa 
1.060 ton CO2 kan worden bespaard. De toepassing van energieopslag levert een poten-
tiële besparing van 40% op in de woningbouw tot zelfs een besparing van 59% in de 
utiliteit. De werkelijke besparing hangt af van het energetisch concept dat wordt toege-
past op een bepaalde locatie. Dit energetisch concept dient in een latere fase door mid-
del van het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie te worden bepaald.  
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5 Onderbouwing kansenkaart open systemen  

5.1 Technische randvoorwaarden 

5.1.1 Bodemgeschiktheid 
De geschiktheid van de ondergrond voor open systemen is in belangrijke mate afhanke-
lijk van de opslagcapaciteit van de aanwezige watervoerende pakketten in de onder-
grond. Hoe dikker het zandpakket, hoe geschikter het pakket voor open systemen. Alge-
meen geldt voor de toepassing van energieopslag een minimale pakketdikte van circa 
10 m.  
 
Naast de opslagcapaciteit is ook de doorlatendheid van de watervoerende laag van be-
lang. De doorlatendheid geeft aan hoe makkelijk het water naar de bronnen toestroomt. 
Is de doorlatendheid klein, dan zijn er meer bronnen nodig om het water te onttrekken. 
Dit maakt een energieopslagsysteem duurder, en (dus) minder haalbaar. Voor een goed 
functionerend systeem dient de doorlatendheid van de zandlagen minimaal 10 à 15 m/d 
te zijn. De doorlatendheid wordt in belangrijke mate bepaald door de grofkorreligheid van 
de zandlaag. Hoe grover het zand, hoe beter doorlatend de zandlaag.  
 
Het product van de dikte (D in meters) en de doorlatendheid van de zandlaag (k in me-
ters per dag) levert de totale bodemgeschiktheid, ook wel het doorlaatvermogen ge-
noemd. De eenheid van het doorlaatvermogen (kD) is dus m² per dag. 
 
De bodemopbouw is gebaseerd op REGIS1-data van TNO Bouw en Ondergrond. Deze 
data zijn gecontroleerd aan de hand van boorbeschrijvingen uit DINO Loket. Hieruit blijkt 
dat de REGIS-data geschikt zijn om de kansenkaart op te baseren. Op enkele locaties 
wordt het doorlaatvermogen enigszins overschat, op andere locaties juist onderschat, 
deze waarden zijn verdisconteerd met gegevens uit de praktijk.  
 
Uit de boringen en REGIS-data blijkt dat de bodem in Oldenzaal een complexe opbouw 
heeft. Dit is veroorzaakt doordat een aantal bodemlagen tijdens de voorlaatste ijstijd door 
het landijs zijn gestuwd. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. .1 geeft de ligging van 
de stuwwal weer. Aan de oostzijde van de gemeente Oldenzaal is de stuwwal aanwezig. 
Ten westen van de bebouwde kom is de stuwwal niet aanwezig en komen meer doorla-
tende zandlagen voor. Met behulp van REGIS en de boringen zijn twee geohydrologische 
dwarsprofielen opgesteld. 
 

                                                      
1  Regionaal Geografisch Informatiesysteem. 
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Figuur 5.1 bodem Oldenzaal, rood = gestuwd gebied (bron: kaart is beschikbaar 

gesteld door de gemeente Oldenzaal) 
 
Figuur 5.2 toont de ligging van de geohydrologische dwarsprofielen die in figuur 5.3 zijn 
weergegeven.  
 

 
Figuur 5.2 ligging geohydrologische profielen 
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Figuur 5.3 geohydrologische doorsneden A
 
In doorsnede A-A’ is te zien dat in Oldenzaal drie watervoerende pakketten aanwezig 
zijn. Door het ontbreken van de sche
westen van Oldenzaal een gecombineerd watervoerend pakket met een dikte van circa 
15 meter. De ondiepe ligging van dit pakket vormt een belangrijk aandachtspunt voor de 
realisatie van eventuele open systemen. 
toepassing van open systemen. 
Aan de zuidoostzijde van Oldenzaal verdwijnt het eerste watervoerend pakket. De aa
wezigheid van het tweede en derde watervoerende pakket is zeer heterogeen
en aanwezigheid is zeer grillig. Dit pakket is hierdoor matig tot niet geschikt voor de to
passing van open systemen. 
 
Dit patroon is ook waarneembaar in de doorsnede B
de stuwwal. Op de stuwwal is een dunne deklaag van fijn zand aan
relatief dun en slecht doorlatend en derhalve niet geschikt voor de toepassing van open 
systemen. Al met al zijn de kansen voor open systemen met name aan de westzijde van 
de stuwwal aanwezig. 
 
Toelichting legenda kansenkaart
De geohydrologische indeling die is besproken vormt de basis voor de indeling van de 
geschiktheidskaart. In de geschiktheidskaart wordt getoond wat de geschiktheid van de 
watervoerende pakketten is voor energieopslag. Het doorlaatvermogen is bepaald op 
basis van REGIS en boorbeschrijvingen van TNO Bouw en Ondergrond. Op basis van de 
benodigde opslagcapaciteit en een minimale doorlatendheid van 10 m/d zijn verschille
de geschiktheidsklassen onderscheiden (
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geohydrologische doorsneden A-A’ (links) en B-B’ (rechts)

A’ is te zien dat in Oldenzaal drie watervoerende pakketten aanwezig 
zijn. Door het ontbreken van de scheidende lagen vormen deze pakketten in het noor
westen van Oldenzaal een gecombineerd watervoerend pakket met een dikte van circa 
15 meter. De ondiepe ligging van dit pakket vormt een belangrijk aandachtspunt voor de 
realisatie van eventuele open systemen. Hierdoor is het pakket matig geschikt voor de 
toepassing van open systemen.  
Aan de zuidoostzijde van Oldenzaal verdwijnt het eerste watervoerend pakket. De aa
wezigheid van het tweede en derde watervoerende pakket is zeer heterogeen

eid is zeer grillig. Dit pakket is hierdoor matig tot niet geschikt voor de to
passing van open systemen.  

Dit patroon is ook waarneembaar in de doorsnede B-B’, die is genomen ter hoogte van 
de stuwwal. Op de stuwwal is een dunne deklaag van fijn zand aanwezig. Deze laag is 
relatief dun en slecht doorlatend en derhalve niet geschikt voor de toepassing van open 
systemen. Al met al zijn de kansen voor open systemen met name aan de westzijde van 

 

Toelichting legenda kansenkaart  
ologische indeling die is besproken vormt de basis voor de indeling van de 

geschiktheidskaart. In de geschiktheidskaart wordt getoond wat de geschiktheid van de 
watervoerende pakketten is voor energieopslag. Het doorlaatvermogen is bepaald op 

IS en boorbeschrijvingen van TNO Bouw en Ondergrond. Op basis van de 
benodigde opslagcapaciteit en een minimale doorlatendheid van 10 m/d zijn verschille
de geschiktheidsklassen onderscheiden (tabel 5.1) 

 

B’ (rechts) 

A’ is te zien dat in Oldenzaal drie watervoerende pakketten aanwezig 
idende lagen vormen deze pakketten in het noord-

westen van Oldenzaal een gecombineerd watervoerend pakket met een dikte van circa 
15 meter. De ondiepe ligging van dit pakket vormt een belangrijk aandachtspunt voor de 

matig geschikt voor de 

Aan de zuidoostzijde van Oldenzaal verdwijnt het eerste watervoerend pakket. De aan-
wezigheid van het tweede en derde watervoerende pakket is zeer heterogeen;.de dikte 

eid is zeer grillig. Dit pakket is hierdoor matig tot niet geschikt voor de toe-
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wezig. Deze laag is 

relatief dun en slecht doorlatend en derhalve niet geschikt voor de toepassing van open 
systemen. Al met al zijn de kansen voor open systemen met name aan de westzijde van 

ologische indeling die is besproken vormt de basis voor de indeling van de 
geschiktheidskaart. In de geschiktheidskaart wordt getoond wat de geschiktheid van de 
watervoerende pakketten is voor energieopslag. Het doorlaatvermogen is bepaald op 

IS en boorbeschrijvingen van TNO Bouw en Ondergrond. Op basis van de 
benodigde opslagcapaciteit en een minimale doorlatendheid van 10 m/d zijn verschillen-
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Tabel 5.1 Bodemgeschiktheidsklassen open systemen 
kD [m²/d] 2 beschrijving 3 legenda  
< 150 maximale waterverplaatsing van één brondoublet bedraagt circa 

25 m³/h. Dit komt overeen met een woonwijk van maximaal 50 
huizen of een kantoor van maximaal 5.000 m² bruto vloeropper-
vlak (bvo). LET OP: in delen van Oldenzaal heeft het watervoe-
rende pakket onvoldoende dikte om open systemen toe te pas-
sen. 

matig geschikt 

150 - 600 maximale capaciteit van één brondoublet bedraagt circa 25 tot 
40 m³/h. Dit komt overeen met een woonwijk tot 80 huizen of een 
kantoor met een bvo tot 8.000 m². LET OP: in delen van Olden-
zaal heeft het watervoerende pakket onvoldoende dikte om open 
systemen toe te passen. 

geschikt 

> 600 maximale capaciteit van één brondoublet is groter dan circa 40 
m³/h. Dit kom overeen met een woonwijk met meer dan 80 hui-
zen of kantoren groter dan 8.000 m² bvo. 

zeer geschikt 

 

Figuur 5.4 Bodemgeschiktheid open systemen 
                                                      
2  Bij het bepalen van de kD-klassen is rekening gehouden met de praktijksituatie dat gemiddeld slechts 80% 

van de dikte van het watervoerend pakket gebruikt kan worden voor het plaatsen van filters. 
3  Het debiet per woning is sterk afhankelijk is van het type woning en het energieconcept en kan hierdoor 

aanzienlijk variëren. Uitgangspunt voor tabel 4.1 vormt een grondgebonden woning en een monovalent 
energieconcept [lit.1].  
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In figuur 5.4 wordt de bodemgeschiktheid voor open systemen gepresenteerd. Uit de 
figuur blijkt dat de gehele gemeente vanuit bodemtechnisch oogpunt matig geschikt tot 
geschikt is voor de toepassing van energieopslag door middel van open systemen. Met 
name in het westen en noordwesten zijn geschikte watervoerende lagen aanwezig. Ter 
hoogte van de stuwwal zijn geschikte zandlagen niet homogeen verspreid aanwezig. 
 
5.1.2 Grondwaterkwaliteit - redox 
De grondwaterkwaliteit kan een technisch aandachtspunt vormen voor het functioneren 
van een open systeem als het opslagpakket een redoxgrens bevat. Een redoxgrens is de 
overgang tussen ijzerhoudend (gereduceerd) en zuurstof/nitraathoudend (geoxideerd) 
grondwater. Het moet worden voorkomen dat door het onttrekken en infiltreren van 
grondwater de redoxgrens tot in de bronnen wordt aangetrokken. Bij menging van gere-
duceerd met geoxideerd grondwater wordt ijzerneerslag gevormd, dat bronverstopping 
kan veroorzaken. In de gemeente Oldenzaal beïnvloedt dit verschijnsel de mogelijkheden 
voor de toepassing van energieopslag. 
 
Neerslag bevat opgeloste gassen uit de atmosfeer, waaronder stikstof en zuurstof. Dit 
zuurstofhoudende water infiltreert grotendeels in de bodem en bereikt de grondwater-
spiegel. Onderweg hiernaartoe kan het water ook nitraat opnemen. De belangrijkste her-
komst van nitraat is de aanwezige vegetatie, micro-organismen en meststoffen.  
De stuwwal in Oldenzaal is door de relatieve hoge ligging een belangrijk infiltratiegebied, 
waarvan bekend is dat tot grotere diepte in de zandpakketten zuurstofhoudend water kan 
voorkomen (figuur 5.5). Bovendien kan in deze gebieden de chemische samenstelling 
van het grondwater op korte afstand sterk verschillen als gevolg van locale kleischotten in 
de bodemopbouw. Hierdoor is het moeilijk te bepalen op welke diepte de redoxgrens zich 
bevindt.  
 

 
Figuur 5.5 ontstaan van een redoxgrens door infiltratie van regenwater 

ijzerhoudend grondwater 
(gereduceerd) 

redoxgrens 

zuurstof- of nitraathoudend  
grondwater (geoxideerd) 

grondwaterstand 
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Aan de westzijde is daarnaast niet zeker of overal een deklaag aanwezig is. Wanneer de 
deklaag ontbreekt, kan zuurstof en nitraat ook gemakkelijker tot grote diepten doordrin-
gen. Hierdoor bestaat met name aan de westzijde van de gemeente de kans dat een 
redoxgrens in het watervoerende pakket aanwezig is.  
 
Indien de energieopslag is beoogd dient nader onderzoek (literatuur en/of veldstudie) 
naar de aanwezigheid en diepteligging van de redoxgrens plaats te vinden. Op basis van 
deze onderzoeksresultaten kan het bronontwerp verder worden geoptimaliseerd. 
 
Toelichting legenda kansenkaart 
De grondwaterkwaliteit is opgenomen als legenda-eenheid in de kansenkaart om aan te 
geven dat dit thema een aandachtpunt is. Redox is voornamelijk een technisch aan-
dachtpunt.  
 

5.2 Ondergrondse functies 

Bij de toepassing van open systemen dient rekening gehouden te worden met andere 
gebruikers van de ondergrond. Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de inventari-
satie van de diverse ondergrondse functies van de gemeente Oldenzaal. Figuur 5.6 geeft 
een overzicht. 
 

 
Figuur 5.6 Overzicht ondergrondse functies 
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5.2.1 Grondwaterbeschermingsgebieden 
Binnen de gemeente Oldenzaal zijn geen grondwaterbeschermingsgebieden aanwezig. 
Wel bevinden zich twee grondwaterbeschermingsgebieden net buiten de gemeente-
grens. Deze beschermingsgebieden horen bij de drinkwaterwinningen van Weerselo en 
Enschede-Losser. Indien een open systeem wordt gerealiseerd op de grens van de ge-
meente kan deze invloed hebben op het grondwaterbeschermingsgebied. Derhalve zijn 
de grondwaterbeschermingsgebieden opgenomen in de kansenkaart als aandachtsge-
bieden. 
 
5.2.2 Natuurgebieden 
Aan de rand van de gemeente Oldenzaal bevinden zich een aantal natuurgebieden aan-
wezig die behoren tot de Ecologisch Hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstructuur (af-
gekort EHS) is een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden in Neder-
land. De EHS bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologi-
sche verbindingszones. Het vormt de basis voor het Nederlands natuurbeleid. De EHS 
heeft tot doel de flora en fauna te beschermen. Dat betekent dat ruimtelijke ontwikkelin-
gen alleen worden toegestaan als is aangetoond dat deze niet schadelijk zijn voor de 
natuur. 
 
Open systemen mogen in deze natuurgebieden worden toegepast, mits de grondwater-
stand niet negatief wordt beïnvloed. Het systeem moet zodanig worden ontworpen dat 
geen grondwaterstandveranderingen optreden. Indien overwogen wordt energieopslag 
binnen deze gebieden toe te passen wordt geadviseerd dit (in een vroegtijdig stadium) 
met de provincie Overijssel te communiceren. 
 
De EHS vormt een aandachtspunt voor de toepassing van open is systemen en is der-
halve als aandachtsgebied opgenomen in de kansenkaart.  
 
5.2.3 Archeologie 
Aan de hand van de Verwachtingenkaart van de gemeente Oldenzaal zijn de archeolo-
gisch waardevolle gebieden in de gemeente Oldenzaal in kaart gebracht. Met name in de 
stadskern bevinden zich gebieden met hoge tot zeer hoge archeologische waarde, waar 
bij de toepassing van bodemenergie rekening moet worden gehouden. Het beleid van de 
gemeente Oldenzaal schrijft voor dat in deze gebieden archeologisch onderzoek noodza-
kelijk is bij ingrepen waarbij meer dan > 50 m² grond geroerd wordt. 
 
De archeologisch waardevolle gebieden zijn derhalve als aandachtsgebieden in de kan-
senkaart opgenomen. Hiervoor geldt dat de toepassing van energieopslag mogelijk is, 
maar extra aandacht in het voortraject belangrijk is.  
 
5.2.4 Verontreinigingen 
Aanwezige verontreinigingen kunnen als volgt van belang zijn voor de toepassing van 
open systemen:  
- Bij open systemen wordt grondwater onttrokken en geïnfiltreerd. Hierdoor worden 

ook de in het grondwater opgeloste stoffen, zoals verontreinigingen, verplaatst. Deze 
verplaatsing kan negatief zijn (groter verspreidingsgebied) en positief (kleiner ver-
spreidingsgebied). Indien in de zomer evenveel water wordt verplaatst als in de win-
ter is er sprake van een waterbalans en zal de verplaatsing op jaarbasis netto nul 
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zijn. Verontreinigingen worden alleen verplaatst als het gaat om grondwaterverontrei-
nigingen die zich in het invloedsgebied van de energieopslag bevinden.  

- Voor open systemen zijn bronnen nodig waarbij grondboringen worden uitgevoerd. 
De uitgekomen grond van het boorgat vereist mogelijk een speciale behandeling als 
het verontreinigd is. Hierbij kan het gaan om zowel bodem- als grondwaterverontrei-
nigingen.  

 
Verplaatsing van verontreinigingen door open systemen is niet zozeer een technische 
belemmering, maar veel meer een juridisch probleem. Technisch gezien is het namelijk 
geen probleem om verontreinigingen op te pompen en te infiltreren. Dit beïnvloedt niet de 
werking van de installatie of het rendement. De ervaring leert dat aanwezige verontreini-
gingen er niet toe leiden dat de toepassing van open systemen juridisch gezien geheel 
onmogelijk wordt. Slechts in enkele praktijk gevallen bleek de verontreiniging dermate 
ernstig te zijn dat het project onhaalbaar was geworden. Veelal wordt op projectniveau in 
de haalbaarheidsfase geïnventariseerd of verontreinigingen aanwezig zijn. Vervolgens 
wordt bepaald of deze verontreinigingen door het open systeem zullen worden verplaatst. 
Indien dit het geval is wordt het bronontwerp aangepast (verplaatsing van de bronnen, 
andere filterdiepte).  
 
Voor de kansenkaarten is het van belang dat de aanwezige verontreinigingen in de kaar-
ten zijn opgenomen. De aanwezigheid van een verontreiniging binnen circa 500 meter 
van de projectlocatie van een open systeem geeft een indicatie dat hiermee met het 
bronontwerp rekening moet worden gehouden. De kaart geeft echter geen informatie 
over het gedrag, de diepte, en de verspreiding van de betreffende stof. Zo is het mogelijk 
dat een verontreiniging immobiel is. Een open systeem zal in dat geval nauwelijks invloed 
uitoefenen op de verontreiniging. Ook zijn de ingetekende verontreinigingen een mo-
mentopname. Er kunnen saneringen hebben plaatsgevonden waardoor de verontreini-
ging niet meer van belang is. Voorgaande geeft aan dat te allen tijde aanvullend onder-
zoek moet worden gedaan.  
 
In de kansenkaart zijn de grondverontreinigingen opgenomen zoals deze beschikbaar 
zijn gesteld door de gemeente Oldenzaal (december 2009). Het betreft informatie over de 
contouren van grondwaterverontreinigingen die zich op een diepte > 5 m-mv bevinden 
(zie figuur 5.7). In de figuur is geen rekening gehouden met de fase(n) van de procedures 
en de mate van verontreiniging van het grondwater. De verontreiniginglocaties worden in 
de legenda aangeduid als aandachtspuntgebieden voor het bronontwerp in verband met 
mogelijke ongewenste hydrologische beïnvloeding door het energieopslagsysteem. 
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Figuur 5.7 Verontreinigingssituatie gemeente Oldenzaal 
 
5.2.5 Bestaande bodemenergiesystemen 
Uit het grondwaterregister van de provincie Overijssel blijkt dat in Oldenzaal geen open 
systemen aanwezig zijn. Uit gegevens afkomstig van de gemeente Oldenzaal blijkt dat in 
de gemeente twee gesloten systemen bekend zijn en op vier locaties wordt verwacht dat 
een gesloten systeem aanwezig is (zie figuur 5.8). Deze gesloten systemen hebben 
vooralsnog geen juridische status (zie kader). Bij de toepassing van open systemen hoeft 
derhalve geen rekening te worden gehouden met deze systemen. Echter, het thermisch 
rendement van een open systeem kan sterk verminderen wanneer deze nabij een geslo-
ten systeem wordt gerealiseerd. Deze systemen zijn derhalve als aandachtspunt opge-
nomen in de kansenkaart. 
 

  
 

Op dit moment wordt gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Bodemener-
gie. Naar verwachting is de AMvB Bodemenergie in juli 2010 van toepassing. In deze AMvB 
wordt uitgewerkt of gesloten systemen in de toekomst registratie-, meldings- of vergunnings-
plichtig zijn. Ook wordt in deze AMvB bepaald wie in de toekomst bevoegd gezag is voor de 
gesloten systemen. 
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Figuur 5.8 bestaande energieopslagsystemen 
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6 Onderbouwing kansenkaart gesloten syste-
men 

Dit hoofdstuk geeft een onderbouwing bij de kansenkaart voor gesloten systemen. Uit-
gangspunt vormt de geschiktheidskaart zoals deze in 2000 in opdracht van SenterNovem 
is vervaardigd. [Lit. 3]. Deze kaart schetst een landelijk beeld van de geschiktheid van de 
bodem voor bodemwarmtewisselaarsystemen tot een diepte van 50 meter beneden 
maaiveld. De benodigde data is door TNO Bouw en Ondergrond verwerkt (voornamelijk 
REGIS-gegevens). 
 
Voor de gemeente Oldenzaal is de kaart uit 2000 up-to-date gemaakt naar een grotere 
diepte (150 m-mv). De kaart is globaal van opzet, dat wil zeggen, het geeft een indicatie 
voor de bodemgeschiktheid maar kan niet worden gebruikt om systemen te dimensione-
ren. Naast de bodemgeschiktheid geeft de kaart aan waar bodemwarmtewisselaars door 
wettelijke restricties niet toegepast mogen worden. 
 

6.1 Technische randvoorwaarden 

6.1.1 Bodemgeschiktheid 
Gesloten systemen worden tot op heden met name toegepast voor kleine projecten (tot 
50 woningen). In principe kunnen gesloten systemen technisch gezien overal in Neder-
land worden toegepast, maar de verschillende bodemeigenschappen kunnen de mate 
van geschiktheid beïnvloeden (zie figuur 6.1). De belangrijkste bodemeigenschappen zijn 
hieronder toegelicht. 
 

 
Figuur 6.1 Bodemeigenschappen die van invloed zijn op de bodemgeschiktheid 
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6.1.1.1 Thermische eigenschappen bodem 
De thermische geleiding van bodem en deklaag zijn belangrijke criteria voor de haalbaar-
heid van gesloten systemen. De gemiddelde warmtegeleiding hangt af van de verschil-
lende aanwezige bodemsoorten. De hoofdgroepen die worden onderscheiden zijn zand, 
klei, leem, veen en kalksteen. Een bodem die voornamelijk bestaat uit zand of kalksteen 
is goed geschikt. De bodemsoorten die de warmtegeleiding negatief beïnvloeden zijn 
veen, klei en leem. 
 
Tabel 6.1 Puntenwaardering warmtegeleidingcoëfficiënt  
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ50 [W/(m.K)] 
λ50>2,3 2 
2,0 ≤ λ50 ≤ 2,3 1 
λ50< 2,0 0 
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ10 [W/(m.K)] 
λ10 >2,0 2 
1,4 < λ10 < 2,0 1 
 λ10 <1,4 0 
 
Tabel 6.2 Puntenwaardering aanwezigheid kleilagen in de bodem 
Aanwezighei kleilagen [m] 
0 - 30 m klei 2 
30 - 70 m klei 1 
>70 m klei 0 
 
6.1.1.2 Natuurlijke bodemtemperatuur 
De natuurlijke bodemtemperatuur bepaalt mede de geschiktheid voor de toepassing van 
gesloten systemen. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de natuurlijke bodemtempe-
ratuur, hoe geschikter deze is voor gesloten systemen. Bij temperaturen hoger dan 11 ºC 
wordt de geschiktheid als “hoog” gekwalificeerd. Bij temperaturen lager dan 10 ºC is de 
geschiktheid “laag”. 
 
Tabel 6.3 Puntenwaardering bodemtemperatuur 
gemiddelde bodemtemperatuur T [ oC] 
>11 2 
10 - 11 1 
<10 0 
 
6.1.1.3 Grondwaterstroming 
Een hoge grondwaterstromingssnelheid heeft voor gesloten systemen een positieve in-
vloed op het thermisch functioneren. Bij onttrekking van warmte aan de bodem door een 
bodemwarmtewisselaar koelt de bodem namelijk af. De grondwaterstroming levert een 
netto warmtewinst doordat het afgekoelde grondwater afstroomt. 
 
Tabel 6.4 Puntenwaardering grondwaterstroming 
Grondwaterstroming v [m 3/a] 
v > 25 2 
25 ≤ v ≤ 10 1 
v < 10 0 
 
6.1.1.4 Grondwaterstand 
Ook voor gesloten systemen geldt dat hoe dieper de grondwaterstand, hoe minder ge-
schikte zandlagen aanwezig zijn en hoe kleiner de geschiktheid. Aangezien gesloten 
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systemen over het algemeen ondiep worden gepositioneerd heeft de diepte van de 
grondwaterstand een significante invloed op de geschiktheid.  
 
Tabel 6.5 Puntenwaardering dikte onverzadigde zone 
Dikte onverzadigde zone d [m] 
d < 2,5 5 
2,5 ≤ d<5,0 4 
5,0 ≤ d<10 3 
10 ≤ d<20 2 
20 ≤ d<40 1 
d ≥ 40 0 
 
Toelichting legenda kansenkaart 
Sommatie van de puntenwaarderingen uit tabel 6.1 t/m 6.5 levert de eindwaardering voor 
de bodemgeschiktheid. Er worden drie geschiktheidklassen onderscheiden (tabel 6.6). 
 
Tabel 6.6 Bodemgeschiktheidsklassen gesloten systemen 
legenda eindwaardering [-] toelichting 
matig geschikt 0 - 3 luslengte > 300 m/woning2 

geschikt 4 - 9 luslengte 200-300 m/woning 
zeer geschikt 10 - 13 luslengte < 200 m/woning 
 
Figuur 6.2 presenteert de bodemgeschiktheidskaart voor gesloten systemen. Op de bo-
demgeschikheidskaart is te zien dat de gehele gemeente Oldenzaal mogelijkheden biedt 
voor het toepassen van gesloten systemen.  
 

 
Figuur 6.2 Bodemgeschiktheidskaart gesloten systemen 
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De totale dikte van de zandlagen in het westelijk deel van Oldenzaal is groter dan in het 
oostelijk deel. De bodemgeschiktheid in het westelijk is daarom deel groter dan in het 
oostelijk deel.  
Het rendement van 1 bodemlus zal in het westen groter zijn dan in het oosten. Met ande-
re woorden: naar verwachting kan in westen met 1 bodemlus meer warmte en koude 
geleverd worden dan in het oosten. De exacte verhouding zal echter per locatie nader 
onderzocht moeten worden. 
 
6.1.2 Grondwaterkwaliteit 
Het functioneren van gesloten systemen wordt niet beïnvloed door de grondwaterkwaliteit 
omdat deze systemen niet in open contact staan met het grondwater (zie hoofdstuk 2). 
De grondwaterkwaliteit vormt derhalve geen aandachtpunt voor gesloten systemen. 
 

6.2 Ondergrondse functies 

6.2.1 Grondwaterbeschermingsgebieden 
Gesloten systemen mogen niet worden gerealiseerd in grondwaterbeschermingsgebie-
den en boringsvrije zones. Omdat deze niet aanwezig zijn in de gemeente Oldenzaal 
vormen deze geen aandachtspunt voor de toepassing van gesloten systemen en zijn 
derhalve niet opgenomen in de kansenkaart. 
 
6.2.2 Natuurgebieden 
Gezien het feit dat gesloten systemen de grondwaterstand niet beïnvloeden zullen bo-
demwarmtewisselaars in de EHS-gebieden geen invloed hebben. Voor gesloten syste-
men vormen de natuurgebieden derhalve geen aandachtpunt.  
 
6.2.3 Archeologie 
Voor gesloten systemen gelden in principe dezelfde juridische restricties als voor open 
systemen (zie paragraaf 5.2.3). De archeologie is derhalve meegenomen als aandacht-
punt in de kansenkaart voor gesloten systemen. 
 
6.2.4 Verontreinigingen  
Gesloten systemen hebben geen invloed op de grondwaterstand. Er is dus geen sprake 
van mogelijke negatieve beïnvloeding van verontreinigingen. Wel geldt dat voor het aan-
brengen van de lussen in veel gevallen grondboringen worden uitgevoerd. Bij het doorbo-
ren van een verontreiniging dienen mogelijk speciale maatregelen genomen te worden. 
De uitgekomen grond van het boorgat vereist mogelijk een speciale behandeling als het 
verontreinigd is. Hierbij kan het gaan om zowel bodem- als grondwaterverontreinigingen.  
De verontreinigingen zijn derhalve opgenomen als aandachtspunt.  
 
6.2.5 Bestaande bodemenergiesystemen 
Voor gesloten systemen is geen vergunning in het kader van de Waterwet nodig. Daarom 
hoeft geen rekening gehouden te worden met bestaande grondwatergebruikers.  
Echter, wanneer een gesloten systeem wordt geplaatst in het thermisch invloedsgebied 
van een ander energieopslagsysteem, kan het rendement van zowel het bestaande sys-
teem als het beoogde systeem negatief beïnvloed worden. Het is aan te raden rekening 
te houden met bestaande systemen. De gesloten systemen uit figuur 5.6 vormen een 
aandachtspunt en zijn derhalve opgenomen in de kansenkaart voor gesloten systemen.  
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7 Evaluatie 

Uit de kansenkaarten bodemenergie (figuur 1.1 en figuur 1.2) blijkt dat het toepassen van 
zowel open als gesloten systemen potentie heeft in de gemeente Oldenzaal. De belang-
rijkste aandachtspunten voor de toepassing van de bodemenergie zijn samengevat in 
paragraaf 7.1.Paragraaf 7.2 gaat in op de projectlocaties, die op basis van bouwvolume 
en fasering, technische geschiktheid en ondergrondse randvoorwaarden het grootste 
perspectief bieden voor de toepassing van bodemenergie. Paragraaf 7.3 geeft een eerste 
aanzet voor het vervolgtraject: de vertaling van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie 
naar concrete realisatie van projecten.  
 

7.1 Geschiktheid en ondergrondse randvoorwaarden 

Er zijn over het algemene voldoende watervoerende zandlagen aanwezig voor de toe-
passing van bodemenergie. Open systemen zijn met name aan de westzijde van Olden-
zaal toepasbaar. In verband met de mogelijk aanwezigheid van een redoxgrens in de 
watervoerende pakketten is controle van de waterkwaliteit altijd noodzakelijk. Gesloten 
systemen zijn overal toepasbaar. Dit blijkt ook uit de realisatie van diverse systemen in 
het centrum van Oldenzaal.  
 
In de kansenkaarten zijn tevens verschillende juridische aspecten die een rol spelen bij 
de toepassing van bodemenergie in de gemeente Oldenzaal behandelt. In tabel 7.1 wordt 
schematisch weergegeven wat de consequenties zijn van deze juridische aspecten op de 
toepassing van bodemenergie.  
 
Tabel 7.1 Aandachtpunten voor open en gesloten systemen* 

 open systeem  gesloten systeem  
grondwaterbeschermingsgebied + + 
natuurgebieden: EHS +- + 
archeologie +- +- 
verontreinigingen +- +- 
gesloten systemen  +- +- 
*waardering: + = geen belemmering, + - = aandachtpunt en - = belemmering. 
 
Voor de toepassing van zowel open als gesloten systemen zijn geen belemmeringen 
aanwezig. Dit betekent dat in het kader van de vergunningverlening in principe overal 
bodemenergie kan worden toegepast mits rekening wordt gehouden met de bovenstaan-
de aandachtspunten. In de praktijk betekent dit dat een systeem zodanig ontworpen moet 
worden dat geen invloed op omgevingsbelangen optreed (bijvoorbeeld bij natuur en ge-
sloten systemen) of dat extra maatregelen genomen moeten worden tijdens de realisatie 
(bijvoorbeeld bij archeologie en verontreinigingen).  
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7.2 Perspectiefvolle projectlocaties 

Tabel 7.2 vat de toepassingsmogelijkheden voor bodemenergie van de vijf meest kansrij-
ke projectlocaties samen: 
 
Tabel 7.2 Potentie vijf potentiële projectlocaties 
Locatie  Potentie  

open systemen 
Potentie  
gesloten systemen 

Aandacht s-
punten 

1.Zuid-Berghuizen  
 

niet /matig geschikt matig geschikt;  
> 300 m luslengte/woning 

geen 

2.Binnenstad - Stadsbleek niet /matig geschikt matig geschikt;  
> 300 m luslengte/woning 

geen 

3.De Graven Es: 10 & 11 Matig/ redelijk geschikt 
(redox) kleine systemen 

geschikt; 
200-300 m lusleng-
te/woning 

geen 

4.Wijkcentrum de Thij Matig/ redelijk geschikt 
(redox) kleine systemen 

geschikt - zeer geschikt; 
< 200 m luslengte/woning 

geen 

5.Bedrijventerreinen Zuid Matig/ redelijk geschikt 
(redox) kleine systemen 

geschikt - zeer geschikt; 
< 200 m luslengte/woning 

EHS (bij Han-
zepoort West) 

 
Op basis van bovenstaande tabel staan kan worden geconcludeerd dat de toepassing 
van bodemenergie op alle locaties potentie heeft. Voor Zuid-Berghuizen en Binnenstad-
Stadsbleek zal relatief meer luslengte geplaatst moeten worden, maar dit vormt geen 
belemmering voor de toepasbaarheid van bodemenergie.  
 

7.3 Van ambitie naar realisatie 

Uit deze studie blijkt dat het gebruik van bodemenergie voor de gemeente Oldenzaal 
potentie biedt. De uitdaging ligt nu om de duurzaamheidambitie van de gemeente Olden-
zaal te vertalen naar concrete realisatie van projecten.  
 
Dit aspect vormt een belangrijk discussieonderwerp voor de KWO-voorlichtings-
bijeenkomst die medio 2010 met betrokken gemeentemedewerkers en externe partijen 
wordt georganiseerd. De resultaten van deze bijeenkomst worden verwerkt in deze rap-
portage. 
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Bijlage 1 

Afkortingen en verklarende woordenlijst 
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afkorting/begrip  verklaring  

EPC Energie Prestatie Coëfficiënt; index die de energetische efficiëntie van 
nieuwbouw aangeeft 

eutrofiering het verschijnsel dat door toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen 
een sterke groei en vermeerdering van bepaalde soorten optreedt, waar-
bij meestal de soortenrijkheid of biodiversiteit echter juist sterk afneemt 

freatisch grondwater het ondiepe grondwater dat rechtstreeks in verbinding staat  
met de atmosfeer 

geohydrologie de leer van het voorkomen, het gedrag en de fysische eigenschappen 
van water in de bodem 

kW / MW kilo / mega Watt; eenheid voor vermogen 

kWh / MWh / GWh kilo / mega / Giga Wattuur; eenheid voor energie of arbeid 

KWO Koude-/WarmteOpslag, ook wel ondergrondse energieopslag 

maaiveld de oppervlakte van het natuurlijk of aangelegd terrein 

m-mv meters beneden maaiveld 

NAP Normaal Amsterdams Peil; referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in 
Nederland worden gerelateerd 

NOx stikstofoxiden; ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge tempe-
ratuur, bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor. Stikstofoxiden worden 
gerekend tot de stoffen die verzuring van het milieu in de hand werken. 
Verder zijn ze schadelijk voor de luchtwegen van mensen en dieren en 
voor plantengroei. Stikstofoxiden tasten ook de ozonlaag in de stratosfeer 
aan, veroorzaken ozon en zo smog nabij de grond en veroorzaken mee 
broeikaseffect: N2O werkt zoals CO2 maar dan 294 keer zo sterk. 

REGIS REgionaal Geohydrologisch Informatie Systeem 

SO2 zwaveldioxide; is het belangrijkste verbrandingsproduct van zwavel in 
lucht. Het komt met name vrij bij het verbranden van zwavelhoudende 
fossiele brandstoffen, zoals sommige soorten aardolie, bruinkool of 
steenkool en is een van de belangrijkste componenten van luchtvervuiling 
en smog. Het vormt in lucht in aanwezigheid van vocht en andere verbin-
dingen makkelijk zwaveltrioxide (SO3), een verbinding waaruit zich in 
water zwavelzuur vormt. Dit regent uit de atmosfeer op de aarde neer 
(zure regen). 

stijghoogte een maat voor de waterdruk in het grondwater  

warmtecapaciteit C de benodigde hoeveelheid warmte voor een temperatuurstijging van 1°C 
(bij constante druk en constant volume) 

Warmtewet ter bescherming van de warmteverbruikers; deze wet dient te bewerkstel-
ligen dat een warmteleverancier op grond van wettelijke verplichtingen 
zorgt voor een betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening tegen 
redelijke voorwaarden en een daarbij behorende goede kwaliteit van 
dienstverlening. Naast gebruik van restwarmte afkomstig van elektrici-
teitscentrales en industrie strekt de wet zich uit tot andere vormen van 
warmtevoorziening zoals onder meer kleinschalige warmtepomp- en 
WKO-projecten. 
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afkorting/begrip  verklaring  

WVP watervoerend pakket 

λ warmtegeleidingscoëfficiënt; een materiaalconstante die aangeeft hoe 
goed het materiaal warmte geleidt en is een afhankelijk van de tempera-
tuur, dichtheid en het vochtgehalte 

λ50 warmtegeleidingscoefficient bij een temperatuur van 50°C 

 


