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Effecten van bodemenergie op grondwaterkwaliteit

Een hydrochemische en geomicrobiologische studie naar de effecten van warmte-

koudeopslag en andere vormen van bodemenergie

Achtergrond en onderzoeksvraag

Een bodemenergiesysteem gebruikt de ondiepe ondergrond, tot enkele honderden meters diep, 

om huizen, kantoren en andere gebouwen te koelen en te verwarmen. Deze techniek veroorzaakt 

in veel gevallen een lagere CO
2
-uitstoot dan een traditionele airconditioning en gasketel, en de 

extra investering ervoor is redelijk snel terugverdiend. Het gebruik van bodemenergiesystemen 

neemt daarom sterk toe.

Er zijn twee soorten bodemenergiesystemen: open en gesloten systemen. Bij open 

bodemenergiesystemen, ook wel warmte-koudeopslag (WKO) genoemd, wordt grondwater 

opgepompt om een gebouw te koelen of te verwarmen en na gebruik teruggebracht in de 

ondergrond. Bij gesloten bodemenergiesystemen, ook wel bodemwarmtewisselaars genoemd, 

wordt een gesloten leidingstelsel (bodemlus) in de ondergrond aangebracht. Om warmte uit de 

bodem te winnen of naar de bodem af te voeren wordt in de bodemlus water, soms aangevuld 

met een antivriesmiddel, rondgepompt. Beide soorten systemen maken in bepaalde gebieden 

gebruik van dezelfde watervoerende lagen als waaruit drinkwater wordt gewonnen. Daarom 

willen waterbedrijven weten welk effect bodemenergie heeft op de kwaliteit van het grondwater, 

een belangrijke grondstof voor de drinkwaterproductie. De kernvragen van het onderzoek dat 

heeft geleid tot dit proefschrift zijn dan ook: Wat is het effect van bodemenergiesystemen op 

de grondwaterkwaliteit en welke gevolgen kan het gebruik van bodemenergiesystemen hebben 

voor de productie van drinkwater?

Om deze vraag te beantwoorden, heb ik:

i) Een literatuuronderzoek uitgevoerd naar a) de effecten van bodemenergie op 

grondwaterkwaliteit en drinkwaterwinning, en b) het beleid rond bodemenergie 

en grondwaterbescherming (hoofdstuk 2).

ii) De effecten van een WKO-systeem in Eindhoven op de grondwaterkwaliteit 

onderzocht en de gemeten waterkwaliteitspatronen verklaard met een 

grondwaterstroming- en stoftransportmodel (hoofdstuk 3).

iii) Een laboratoriumopstelling gebouwd waarmee ik onderzoek heb uitgevoerd naar 

de temperatuureffecten op a) de mobiliteit van sporenelementen (hoofdstuk 4) en 

b) de aanwezige microbiologische gemeenschap en redoxprocessen (hoofdstuk 5). 

iv) Een reactief transportmodel gebouwd om de gegevens uit de laboratoriumproeven 

kwantitatief te verklaren en in een generiek kader te kunnen plaatsen. Het model 

is toegepast op een aantal fictieve WKO systemen (hoofdstuk 6).
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Literatuuronderzoek naar de effecten van bodemenergiesystemen op de waterkwaliteit 

en naar bodembeleid

Uit literatuuronderzoek bleek dat vooral is gepubliceerd over operationele aspecten van 

bodemenergiesystemen, gerelateerd aan putverstopping en thermisch rendement. De effecten 

van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit, en de betekenis ervan voor andere 

gebruikers, hebben minder aandacht gekregen. Zo zijn er maar weinig hydrochemische 

veldstudies gepubliceerd over lage-temperatuur-WKO-systemen (< 20ºC). Daarnaast bleek geen 

duidelijk beeld te bestaan van het gedrag van sporenelementen bij WKO-systemen. Wel bleek 

uit de literatuur dat vooral redoxprocessen gevoelig zijn voor relatief kleine temperatuurvariaties. 

De beleidsinventarisatie liet zien dat in veel landen in Europa bodemenergie wordt toegepast, 

maar dat er nog geen specifiek beleid voor is geformuleerd. Als er iets is geregeld, komt dat 

meestal voort uit beleid dat is opgesteld voordat de toepassing van bodemenergie een vlucht 

nam. Het gebrek aan specifiek bodemenergiebeleid kan ertoe leiden dat op sommige plaatsen 

ongewenste risico’s worden genomen, terwijl op andere plekken bodemenergie zonder goede 

redenen wordt vermeden of geweerd. In Nederland is op 1 juli 2013 het Wijzigingsbesluit 

Bodemenergie ingevoerd dat op sommige punten een verbetering heeft gebracht, bijvoorbeeld in 

het reguleren van gesloten bodemenergiesystemen. Ook geeft dit Wijzigingsbesluit gemeenten 

de bevoegdheid het gebruik van de ondergrond te ordenen met zogenaamde masterplannen.

Veldonderzoek naar de effecten van een WKO-systeem op de grondwaterkwaliteit

Waterkwaliteitsgegevens uit veldonderzoek in Eindhoven laten zien dat het onderzochte WKO-

systeem ondiep en diep grondwater met verschillende waterkwaliteiten oppompt, mengt en 

weer injecteert. Het onderzochte WKO-systeem ligt vrij dicht bij een waterwinning, waardoor 

de grondwatersnelheid relatief hoog is en de geïnjecteerde bellen mengwater wegstromen 

voordat zij in het volgende seizoen weer worden teruggewonnen. Een numerieke modellering 

van grondwaterstroming en stoftransport bevestigde dat dit mengingsproces de waargenomen 

schommelingen in waterkwaliteit grotendeels kan verklaren. 

Microbiologische gegevens toonden sporen van C. perfringens aan, wat duidt op een 

historische fecale besmetting. De sporen zijn echter aangetroffen in zowel WKO-meetpunten 

als referentiemeetpunten, wat aangeeft dat de besmetting geen relatie had met het WKO-

systeem zelf. Mogelijk is bij aanleg van deze putten fecaal besmet werkwater (bijvoorbeeld 

oppervlaktewater) of gereedschap gebruikt: dit is een generiek risico. Deze ‘oude’ besmetting 

heeft geen risico voor de waterwinning opgeleverd omdat de reistijd tussen de putten en de 

waterwinning voldoende is om te zorgen voor afsterving van ziekteverwekkende virussen en 

bacteriën. 

Laboratoriumonderzoek naar de temperatuursinvloed op de mobiliteit van 

sporenelementen

Omdat effecten van menging en temperatuur in het veld lastig te onderscheiden waren, heb ik 

een laboratoriumopstelling gebouwd om sec het effect van temperatuur op grondwaterkwaliteit 
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te onderzoeken. Deze experimenten laten zien dat bij een temperatuurverlaging van  

11 ºC (de natuurlijke temperatuur) naar 5 ºC geen significante effecten optreden. Bij een 

temperatuurverhoging van 11 ºC naar 25 ºC, werd de mobiliteit van arseen hoger. Bij 60 ºC werd 

arseen nog verder gemobiliseerd en zijn ook verhoogde concentraties gemeten van opgelost 

organisch koolstof (DOC), totaal-fosfor, kalium, kiezelzuur, molybdeen, vanadium, borium, en 

fluoride. Er zijn geen significante veranderingen gemeten in de concentraties kationogene ‘zware’ 

metalen (lood, zink, nikkel, et cetera) die wel in lage gehalten in het sediment aanwezig waren. 

De processen die verantwoordelijk worden geacht voor de veranderingen zijn (incongruente) 

oplossing van silicaten (kalium en kiezelzuur), desorptie en mogelijk reductieve oplossing van 

ijzer-oxiden (arseen, borium, molybdeen, vanadium, en mogelijk totaal-fosfor en DOC), en 

mineralisatie van organisch materiaal (totaal-fosfor en DOC). 

Temperatuursinvloed op redoxprocessen en de microbiële populatie

De laboratoriumopstelling is tevens gebruikt om de veranderingen in redoxprocessen en in de 

microbiologische populatie te onderzoeken. Hiervoor zijn dezelfde sedimenten gebruikt als in 

het onderzoek naar de sporenelementen, maar onder langere verblijftijden om zo de langzaam 

verlopende redoxprocessen beter te kunnen waarnemen. Zowel chemische als moleculaire 

data laten zien dat een temperatuurtoename van 5 ºC naar 25 ºC een verschuiving van een 

ijzerreducerend naar een sulfaatreducerend en methanogeen redoxmilieu veroorzaakte. Deze 

verschuiving kan thermodynamisch worden verklaard uit een verschuiving in competitief 

voordeel van ijzer- naar sulfaatreduceerders in het benutten van substraat. Bij een verdere 

temperatuursverhoging (> 45 ºC) kwam een thermofiele microbiële populatie op die in staat was 

tot vergisting van organisch materiaal en sulfaatreductie. 

Hydrochemisch modelleren van laboratoriumproeven en hypothetische warmteopslag

Het hydrochemische model PHREEQC is gebruikt om de data van de laboratoriumexperimenten 

kwantitatief te verklaren. Het model omvatte temperatuurafhankelijke processen, zoals: i) de 

oppervlakte-complexatie van ijzer-oxiden, ii) kationuitwisseling, iii) kinetische oplossing van 

kaliveldspaat en iv) mineralisatie van organisch stof via sulfaatreductie en methanogenese. De 

optimalisatieresultaten, gecombineerd met data uit de literatuur, gaven een consistent beeld dat 

neutraal of negatief geladen (oxy)anionen, gebonden aan ijzeroxiden, mobieler worden bij een 

temperatuurverhoging, terwijl positief geladen kationen (waaronder zware metalen) juist worden 

geadsorbeerd. 

Het geijkte model is vervolgens toegepast op een hypothetische warmteopslag, waarbij gebruik 

is gemaakt van een gespiegeld 1-dimensionaal axi-symmetrisch rekennetwerk. Hiermee kan 

met relatief beperkte rekeninspanning een beeld worden verkregen van de hydrochemische 

effecten in een WKO doublet. De berekeningen laten zien dat warmteopslag leidt tot thermische 

desorptie van arseen en borium in het hart van de warme bel, en tot accumulatie (en adsorptie) 

van deze stoffen aan de rand van de warme bel en in het hart van de koude bel. De herverdeling 

van gesorbeerde stoffen over de warme en koude bellen leidt ertoe dat de concentraties 
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in het centrum van koude en warme bel met de tijd steeds meer gelijk worden. De nieuwe 

‘evenwichtsconcentratie’ over warme en koude bel hangt af van de gemiddelde temperatuur over 

de warme en koude bellen: voor de onderzochte systemen ligt die nieuwe evenwichtsconcentratie 

hoger dan de achtergrondconcentratie. De meeste WKO-systemen werken met een beperkte 

temperatuurverhoging (< 4 ºC): uit de modellering blijkt dat de concentratie arseen voor een 

dergelijk systeem met 20% wordt verhoogd, dit zal in veel gevallen binnen de natuurlijke variatie 

vallen. Bij een verhoging tot 25 ºC wordt de concentratie arseen met 80% verhoogd: dit geeft 

vermoedelijk wel een meetbaar effect. 

Discussie: betekenis effecten voor drinkwaterproductie

Tot slot heb ik de waargenomen effecten geplaatst in de context van drinkwaterproductie. Het 

effect van menging door een WKO-systeem op een mogelijk nabij gelegen drinkwaterwinning 

is locatiespecifiek. Afhankelijk van de diepte waarop het van WKO-systeem en waterwinning 

grondwater onttrekken, en de verticale zonering in waterkwaliteit en geochemie kan menging 

effect hebben op een drinkwaterwinning. Menging kan nadelig zijn, bijvoorbeeld als ondiep 

en dus menselijk beïnvloed water of juist diep zout grondwater wordt vermengd met schoon 

grondwater en de winning (sneller) kan bereiken. Dit nadelige effect is te verkleinen door het 

ontwerp van een WKO-systeem op de lokale omstandigheden af te stemmen. 

Naar verwachting zijn de directe temperatuureffecten voor de meeste WKO-systemen 

ondergeschikt aan dit mengeffect, vooral omdat huidige WKO-systemen het grondwater vrij 

beperkt opwarmen en afkoelen (veelal minder dan +/- 5 ºC). Bij een opwarming tot 25 ºC 

(de huidige wettelijk maximale injectietemperatuur) kunnen afhankelijk van de geochemische 

eigenschappen van de ondergrond meetbare veranderingen van de grondwaterkwaliteit 

optreden. Dat kan nadelig uitpakken bij bijvoorbeeld arseen, dat bij temperatuursverhoging 

mobieler wordt. Naar verwachting worden zware metalen als lood dan juist minder mobiel. 

In hoeverre een eventuele verandering in grondwaterkwaliteit gevolgen zal hebben voor de productie 

van drinkwater, zal ook van geval tot geval verschillen. Dat hangt af van de huidige kwaliteit van 

het grondwater in combinatie met de bestaande zuivering. De afweging tussen energiebesparing 

met bodemenergie enerzijds en het vermijden van risico’s voor drinkwatervoorziening anderzijds 

is uiteindelijk een maatschappelijke keuze, waarbij het belangrijk is het strategisch belang van een 

veilige, energiezuinige en kosteneffectieve drinkwatervoorziening mee te nemen. De resultaten 

van dit proefschrift leveren een bijdrage bij die afweging.


