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VOORWOORD 

De oprichting van een certificaat van bekwaamheid vloeide voort uit de Richtlijn 

Hernieuwbare Energie van de Europese regelgeving (2018/2001). Deze Richtlijn wilt 

constructies laten opstellen om de kwaliteit van kleinschalige installaties van 

hernieuwbare energie te verhogen. De Europees bepaalde voorwaarden van dit 

vrijwillig certificeringssysteem zijn hoofdzakelijk: 

- Een opleidings- en examensysteem om het certificaat te behalen,  

- Het hebben van praktische ervaring om het certificaat te behalen, 

- Het uitreiken van certificaten met een beperkte geldigheidsduur, 

- Het erkennen van certificaten die in een andere lidstaat volgens dezelfde 

Richtlijn uitgereikt zijn.  

De Belgische implementering bevindt zich op gewestelijk niveau. Voor de precieze 

gewestelijke regels wordt verwezen naar de website van het certificeringsorgaan 

(www.rescert.be) 

In Vlaanderen en Wallonië is het certificaat van bekwaamheid zeven jaar geldig. 

Om dit certificaat te hernieuwen, moet de certificaathouder de 

hernieuwingsopleiding volgen en slagen voor het bijhorende hernieuwingsexamen. 

Voordat de einddatum van het initiële certificaat bereikt is, moet de 

aanvraag voor het hernieuwingscertificaat ingediend zijn.  

In het RESCert-certificeringssysteem zijn er zes mogelijke certificaten te behalen: 

- Fotovoltaïsche installaties 

- Zonthermische installaties voor sanitair warm water 

- Zonthermische installaties voor gecombineerde systemen 

- Gecentraliseerde biomassa-installaties 

- Warmtepompen 

- Ondiepe geothermische systemen 

Voor elke technologie is er een opfrissingscursus opgesteld. Deze cursus, die u nu 

leest, is voor Ondiepe Geothermische systemen. Hierin wordt een overzicht gegeven 

van: 

- De huidige wetgeving omtrent ondiepe geothermische systemen in de drie 

gewesten;  

- De evolutie die de technologie in de voorbije jaren heeft doorgemaakt; 

- Algemene kennis over de technologie en goede praktijken bij het uitwerken 

van ondiepe geothermische systemen 

- Veiligheid op een boorwerf.  

  

http://www.rescert.be/


Opleiding Installateurs: Opfrissingscursus verlenging certificaat van bekwaamheid 

Ondiepe Geothermische Systemen 

 

5 

 

INLEIDING  

Verschillende factoren zijn een drijfveer voor de ontwikkeling en installatie van 

ondiepe geothermische systemen. Verder evolueren naar een koolstofarme 

samenleving is de grootste drijfveer voor het verder ontwikkelen en uitrollen van 

hernieuwbare energietechnologieën. Europa wil hierin een voortrekkersrol nemen 

en wil klimaatneutraal zijn tegen het jaar 2050. Hiermee zijn de initiële doelen 

scherper gesteld. De drie grootste sectoren die energie vereisen zijn de elektriciteits, 

warmte- en transportsector. Met de technologie van ondiepe geothermische 

systemen wordt er gefocust op de warmtesector.  

Waar de eerste drijfveer het klimaat behandeld, gaat de tweede drijfveer over het 

milieu. Aangezien energie uit de ondergrond zonder lokale luchtvervuiling kan 

benut worden, is de lokale lucht lokaal van betere kwaliteit.  

Een derde drijfveer is de voorzieningszekerheid. Aardwarmte is op elk moment 

aanwezig en klaar om te gebruiken. Indien geothermische energie doordacht 

gebruikt wordt, is er een ongelimiteerde voorraad energie beschikbaar. Dit is in 

tegenstelling tot fossiele brandstoffen waarbij de aanlevering kan falen en de 

beschikbare hoeveelheid eindig is.  

 

Geothermie is de verzamelnaam voor alle warmte die zich in de bodem bevindt. 

Enerzijds is er de diepe geothermie, gevoed door warmte vanuit de kern van de 

aarde. De energie die zich in de diepe ondergrond bevindt heeft voldoende kwaliteit 

om rechtstreeks aangewend te worden, zelfs om elektriciteit te produceren. 

Anderzijds is er de ondiepe geothermie. Over het algemeen moet de energie van 

ondiepe geothermie eerst opgewaardeerd worden (met een warmtepomp) vooraleer 

het kan gebruikt worden in toepassingen. De energie van ondiepe geothermie is 

vooral afkomstig vanwege drie mechanismen: thermische energie van de kern van 

de aarde, energie afkomstig van zonne-inval en radioactief verval van isotopen in de 

aardkorst. 

 

Verschillende externe ontwikkelingen kunnen het gebruik van ondiepe geothermie 

bevorderen. Hier worden drie ontwikkelingen gegeven. Ten eerste is er de 

verbeterde prestaties van warmtepompen. Warmtepompen transformeren 

energie vanuit de omgeving/bodem/grondwater op lage temperatuur naar energie op 

hogere temperatuur. Ondiepe geothermie omvat steeds een energiebron op lage 

temperatuur en is dus verbonden met het gebruik van een warmtepompen. In deze 

opfrissingscursus wordt er gefocust op het geothermische aspect en niet op het 

warmtepompsysteem zelf. Omtrent het warmtepompsysteem is een volledige 

RESCert-opleiding voorzien.  

 

Ten tweede is er de ontwikkeling van warmtenetten. De temperatuur van 

warmtenetten evolueert naar het gebruik van lagere temperaturen, wat het gebruik 

van geothermische energie bevordert. Het gebruik van geothermie voor de 

energieaanvoer van warmtenetten is vaak op een grotere schaal dan geothermische 

systemen voor huishoudens.  

 

Ten derde kunnen ontwikkelingen in het beleid ervoor zorgen dat (ondiepe) 

geothermie in gebruik toeneemt. In Vlaanderen werd het beleid in 2017 aangepast, 

met onder andere een premie voor warmtepompen en een verstrenging van de EPB-

regelgeving. Deze premie, gecombineerd met de betere prestatiekarakteristieken 

van een bodemwarmtepomp, zorgt ervoor dat ook meer particulieren de weg naar 

ondiepe geothermische systemen vinden. 
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Door de hoge boorkosten wordt diepe geothermie nog niet vaak gebruikt voor 

commerciële projecten. Er lopen weliswaar een aantal onderzoeksprojecten in dit 

domein, bijvoorbeeld de Balmatt-site in Mol en Dessel (VITO). 

 

Deze cursus omvat de kennis die kan afgetoetst worden in het bijhorende examen. 

De informatie in deze cursus wordt voorgesteld aan de hand van 89 vragen en 

antwoorden. Elke vraag behandeld een aspect van het onderwerp ondiepe 

geothermie met de gepaste uitleg over dat onderwerp. De vragen op het examen 

worden opgesteld op basis van de 89 vragen in deze opfrissingscursus. Meer uitleg 

over het examen staat in het laatste stuk van deze cursus. Met dit hoofdstuk kunnen 

de deelnemers een beeld vormen over wat hen te wachten staat op het examen.  

De vragen in deze cursus zijn als volgt opgebouwd. Elke vraag heeft juist één correct 

antwoord.  
 

 [Onderwerp] 

Vraag 
[Vraag] 

1. [mogelijk antwoord]  

2. [mogelijk antwoord] 

3. [mogelijk antwoord] 

4. [mogelijk antwoord] 

 

 

Antwoord 
[Correct antwoord] 
 

Uitleg 
[Uitleg] 

 

Bronnen 
[Bronvermelding] 
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OPFRISSINGSCURSUS OP BASIS VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Globaal kader van hernieuwbare energie 

Vraag 1.  

 Globaal kader van hernieuwbare energie 

Vraag 
Is er verandering in de verwachte stijging van de gemiddelde temperatuur op 

Aarde ten opzichte van enkele jaren geleden? 

1. Ja, er is een duidelijke daling merkbaar door de maatregelen die op 

wereldvlak genomen zijn 

2. Ja, maar er is een afvlakking, geen daling 

3. Nee, de stijging gaat voorlopig nog onverminderd door 

4. Nee, maar de eerste indicatie van het omkeren van de curve toont zich 

 

Antwoord 
Nee, de stijging gaat voorlopig nog onverminderd door 
 

Uitleg 
Momenteel is er geen trendbreuk op te merken, de globale stijging van de 

temperatuur blijft zich doorzetten, zoals ook blijkt uit de meest recente rapporten 

van de Verenigde Naties. De noodzaak om de CO2- en andere broeikasgasemissies 

te reduceren blijft bestaan. 

 

Gemiddelde temperatuur ten opzichte van 19e eeuw 
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Evolutie van de gemiddelde temperatuur ten opzichte van de 19e eeuw. 

 
De onderstaande figuur toont hoe sterk de gemiddelde temperatuur gestegen is 

ten opzichte van het begin van de metingen in de 19e eeuw.  ‘+1.0°C’ betekent dat 

de temperatuur nu gemiddeld 1°C hoger is dan in de 19e eeuw. 

 
 
Nodige afbouw van CO2-emissies ten opzichte van het niveau van 2010 om een 

temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken. 

 

De onderstaande figuren geven aan wat er moet gebeuren om de 

temperatuurstijging op Aarde onder de 1,5°C te houden.  De figuur links-onder 

geeft hierbij aan hoe we de jaarlijkse broeikasgasemissie moeten verminderen. 

Om op 1,5°C uit te komen, MOET de jaarlijkse CO2-emissie dus naar 0 gaan. 
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Gemiddelde stijging van de temperatuur in België 

 

 
 
 

Bronnen 
Statistiek Vlaanderen. (2021) Jaargemiddelde temperatuur 

IPCC. (2021) Special report Global warming of 1.5°C 
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Vraag 2.  

 Globaal kader van hernieuwbare energie 

Vraag 
Welk aandeel hernieuwbare energie wil Europa in 2030 behalen? 

1. 12% 

2. 32% 

3. 52% 

4. 72% 

 

Antwoord 
32% 
 

Uitleg 
In 2030 wil Europa de volgende doelstellingen behalen: 

- de uitstoot van broeikasgassen met 40% verminderen in vergelijking met 

1990; 

- het totale energieverbruik op Europese schaal voor 32% dekken met 

hernieuwbare energie; 

- de energie-efficiëntie met 32,5% verbeteren; 

- komen tot 15% elektrische interconnectie (wat betekent dat 15% van alle 

in de EU geproduceerde energie kan worden getransporteerd naar andere 

EU-landen). 

 

 

 
 
Momenteel is er een voorstel om te komen tot een vermindering van uitstoot van 

broeikasgassen met 55%. 
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Vraag 3.  

 Globaal kader van hernieuwbare energie 

Vraag 
Welke broeikasreductie moet België realiseren tegen 2030? 

1. 15% 

2. 35% 

3. 55% 

4. 75% 

 

Antwoord 
35% 
 

Uitleg 
België moet 35% broeikasgasreductie realiseren ten opzichte van 2005.  Er is nog 

geen nieuwe verdeling opgesteld om de reductie tussen de gewesten te verdelen. 

 

 
 

Bronnen 
Europese Unie. (2018) Verordening 2018/842  
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Vraag 4.  

 Globaal kader van hernieuwbare energie 

Vraag 
Behalen, volgens de meest recente bekende cijfers, de gewesten de doelstellingen 

voor het aandeel hernieuwbare energie? 

1. Ja, de drie gewesten zullen net de doelstellingen halen 

2. Ja, de drie gewesten hebben elk een groter aandeel dan voorzien 

3. Nee, enkel Brussel haalt de opgelegde doelstellingen 

4. Nee, geen van de drie gewesten haalt de opgelegde doelstellingen 
 

Antwoord 
Nee, geen van de drie gewesten haalt de opgelegde doelstellingen 
 

Uitleg 
De doelstellingen voor België en de gewesten voor het jaar 2020 waren: 

• België: 13,0% 

• Wallonië: 13,0% 

• Brussel: 3,8% 

• Vlaanderen: 10,5% 

 

De cijfers van 2017-2018 (meest recent beschikbare) tonen dat geen van de drie 

gewesten en ook België als totaal niet op schema waren om de doelstellingen te 

halen. 
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Bronnen 
Apère. (2018) Production d’énergie renouvelable. 
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WETGEVINGSASPECTEN IN ELK VAN DE DRIE GEWESTEN 

Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 5.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Moeten verticale boringen in het Vlaams Gewest verplicht uitgevoerd worden 

door een boorder of boorbedrijf dat officieel erkend is door het Vlaams Gewest? 

1. Ja 

2. Ja, maar enkel verticale boringen met een open geothermisch systeem als 

doel 

3. Ja, maar enkel verticale boringen met een gesloten geothermisch systeem 

als doel 

4. Neen 
 

Antwoord 
Ja 
 

Uitleg 
Het aanleggen, wijzigen, verbouwen en buiten dienst stellen van een 

boorinrichting mag vanaf 1 januari 2015 alleen gebeuren door een boorbedrijf, 

erkend volgens het VLAREL, voor de desbetreffende discipline.  Het uitvoeren en 

buiten dienst stellen van een boring mag vanaf 1 januari 2015 alleen gebeuren 

door een boorbedrijf, erkend volgens het VLAREL, voor de desbetreffende 

discipline.  

Voor bepaalde werkzaamheden is een erkenning als boorbedrijf verplicht. Als 

bedrijf kan je een erkenning aanvragen voor één of meer van de volgende 

disciplines 

- Bemalingen en draineringen 

- Andere grondwaterwinningen 

- Stabiliteitsboringen en geotechnische boringen 

- Verticale boringen 

- Andere boringen 

Een aantal boringen worden uitgesloten van de erkenningsverplichting. Het gaat 

dan om: 

- Boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de 

uitvoeringsbesluiten ervan 

- Funderingsboringen 

- Handboringen 

- Horizontale boringen, voor zover ze niet vergunningsplichtig zijn.  

 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II – Artikel 5.55.1.2 

VMM. (2021) Erkende boorbedrijven 
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Vraag 6.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Hoelang op voorhand moet een erkend boorder de respectievelijke 

boorwerkzaamheden vooraf aanmelden aan de Databank Ondergrond 

Vlaanderen (DOV)? 

1. Minimaal een maand op voorhand. 

2. Minimaal vijf werkdagen op voorhand. 

3. Minimaal twee dagen op voorhand. 

4. Op voorhand een boring aangeven is niet noodzakelijk. 

 

Antwoord 
Minimaal twee dagen op voorhand. 
 

Uitleg 
DOV = Databank Ondergrond Vlaanderen 

Via het e-DOV Meldpunt Boringen kunnen erkende boorbedrijven hun 

werkzaamheden rapporteren. Zowel voorafmeldingen als eigenlijke boorgegevens 

kunnen via e-DOV Meldpunt vertrekt worden.  

- De aanmelding van de boorwerken worden minimaal twee dagen op voorhand 

bij de bevoegde afdeling gerapporteerd.  

- De boorinventaris (met boorverslag) van de werken moet binnen de twee 

maanden aan de DOV overgemaakt worden.  

Alle gegevens die via het e-DOV Meldpunt boringen worden aangeleverd, worden 

ook publiek opengesteld.  

Aangezien DOV de boorverslagen van alle meldings- en vergunningsplichtige 

boringen bezit, bezit deze organisatie een grote kennis over de ondergrond.  

Hierbij worden ook de gebruikseisen meegedeeld die samenhangen met de 

VLAREL-erkenning (Vlaams Reglement inzake Erkenningen met betrekking tot 

het Leefmilieu). Voor de wetteksten wordt verwezen naar de bronwebsite 

(https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=36391; geraadpleegd op 

28/04/2021) 

Het erkende boorbedrijf: 

1. Beschikt over de benodigdheden om de werken met betrekking tot de erkenning 

uit te voeren.  

2. Zorgt ervoor dat ieder boortoestel bediend wordt door een werknemer die de 

algemene opleiding gunstig gevolgd heeft; of dat ieder bediend boortoestel 

onder het directe toezicht staat van een verantwoordelijke met minstens drie 

jaar praktische boorervaring. 

3. Zorgt ervoor dat het personeel vijfjaarlijks een algemene opleiding met succes 

volgt.  

Deze algemene opleiding bevat onderricht over wetgeving, boortechnieken, 

boormachines, (hydro)geologie, geotechniek, monsternames, afwerking van 

putten en boringen, uitdienststelling, boorverslag en informatiebronnen. Meer 

informatie hierover in VLAREL. 

4. Zorgt ervoor dat het materieel aan de reglementaire eisen voldoet 

5. Zorgt ervoor dat het personeel de nodige notities neemt tijdens de werken en 

een volledig boorverslag opstelt. 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=36391
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6. Blijft op de hoogte van de recentste ontwikkelingen en wetgeving over het 

domein  waarvoor het bedrijf erkend is.  

7. Voert enkel werken uit indien de nodige vergunning of aktename voorhanden 

is en meldt de aanvang van de werken aan de bevoegde afdeling  

8. Houdt zich aan de geldende milieuvoorwaarden.  

9. Houdt een inventaris van de toezichthouders van alle werken die de laatste vijf 

jaar zijn uitgevoerd, met hierbij de unieke code die verkregen is bij DOV. 

10. Bezorgt minimaal tweemaandelijks aan de DOV een inventaris van de 

werken die de voorbije periode zijn uitgevoerd. 

 

Bronnen 
DOV. (2021). E-DOV Meldpunt boringen  

Vlaanderen. (2021). VLAREL 
 

 

Vraag 7.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Ten laatste hoelang na de boorwerkzaamheden moet een erkend boorder het 

inventaris (met boorverslag) van de werkzaamheden rapporteren aan de 

Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) 

1. Ten laatste 2 maanden na de werken 

2. Ten laatste 3 maanden na de werken 

3. Ten laatste 6 maanden na de werken 

4. Ten laatste 12 maanden na de werken 

 

Antwoord 
Ten laatste 2 maanden na de werken 
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Vraag 8.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Welke actie is vereist indien de boorinrichting (bv. grondwaterwinning, 

bodemwarmtewisselaar of proefboring) in Vlaanderen valt onder klasse 2? 

1. De omgevingsvergunning moet aangevraagd worden bij het 

provinciebestuur. 

2. De omgevingsvergunning moet aangevraagd worden bij het college van 

burgemeester en schepenen van de betreffende stad of gemeente. 

3. Er volstaat een melding van de boorinrichting bij het college van 

burgemeester en schepenen van de betreffende stad of gemeente. 

4. Het is niet nodig om een dergelijke administratieve actie te nemen.  

 

Antwoord 
De omgevingsvergunning moet aangevraagd worden bij het college van 

burgemeester en schepenen van de betreffende stad of gemeente  

 

Uitleg 
De regelgeving maakt een onderscheid tussen 3 klassen van inrichtingen, 

afhankelijk van de graad van mogelijke hinder die de inrichting voor de buurt en 

het milieu kan veroorzaken. De hoogste van toepassing zijnde klasse telt als 

klasse voor de gehele inrichting. De omgevingsvergunning moet aangevraagd 

worden bij het provinciebestuur voor klasse 1, of bij het college van burgemeester 

en schepenen voor klasse 2. Voor klasse 3 inrichtingen volstaat een melding bij 

het college van burgemeester en schepenen bij uw stad of gemeente. 

Alle omgevingsvergunningsaanvragen en -meldingen gebeuren via het 

Omgevingsloket. In het Omgevingsloket kan de aanvrager de bevoegde instantie 

selecteren waar hij de aanvraag indient. 

 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM-Wegwijzer 
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Vraag 9.  

 

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Het boren van grondwaterwinningsputten voor thermische energieopslag in 

watervoerende lagen met inbegrip van terugpompingen. Onder welke klasse valt 

deze activiteit in Vlaanderen wanneer het opgepompt debiet minder dan 

30.000m³/jaar bedraagt?  

1. Klasse 1 

2. Klasse 2 

3. Klasse 3 

4. Behoort niet tot een klasse 

 

Antwoord 
Klasse 2 
 

Uitleg 
Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinningen die gebruikt 

worden voor thermische energieopslag in watervoerende lagen, met inbegrip van 

terugpompingen, met een opgepompt debiet van  

- Minder dan 30.000m³/jaar → klasse 2 

- Ten minste 30.000m³/jaar  → klasse 1 
 

Bronnen 
Vlaanderen (2021).Vlaamse Indelingslijst – Rubriek 53.6 
 

 

 

Vraag 10.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Onder welke inrichtingsklasse vallen verticale boringen vanaf een diepte van 

meer dan 500m ten opzichte van het maaiveld in Vlaanderen? 

a. Klasse 1 

b. Klasse 2 

c. Klasse 3 

d. Behoort niet tot een klasse 

 

Antwoord 
Klasse 1 
 

Bronnen 
Vlaanderen (2021).Vlaamse Indelingslijst  
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Vraag 11.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Onderstaande foto geeft het dieptecriterium weer voor verticale boringen in 

Vlaanderen (Bijlage 2quinquies bij VLAREM II).   

 
Onder welke klasse vallen de boorinrichtingen die tot en met een diepte van het 

dieptecriterium geboord worden en die gelegen zijn buiten een beschermingszone 

type III? 

a. Klasse 1 

b. Klasse 2 

c. Klasse 3 

d. Behoort niet tot een klasse 

 

Antwoord 
Klasse 3 
 

Uitleg 
Overige* verticale boringen  

• tot en met een diepte van het dieptecriterium, zoals weergegeven op de 

kaart 

• EN gelegen buiten een beschermingszone type III 

vallen onder indelingsklasse 3. 

Overige* verticale boringen 

• dieper dan het dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart, met een 

diepte van minder dan 500m ten opzichte van het maaiveld 

• OF gelegen binnen een beschermingszone type III 

vallen onder indelingsklasse 2. 

 

(*) Met ‘overig’ wordt bedoeld “andere verticale boringen dan de boringen vermeld 

in rubriek 53, 54 en 55.3 van VLAREM II”. Volgende boringen vallen niet onder de 

regeling, uitgelegd in deze vraag: 

• Boringen voor de aanleg van peilputten in het kader van bodem- en 

grondwateranalyses 

• Boringen voor de aanleg van peilputten ter naleving van de 

milieuvoorwaarden voor de exploitatie van inrichtingen 
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• Boringen ter naleving van wettelijke verplichtingen 

• Geotechnische boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond 

• Boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten waarvan 

de diepte beperkt blijft tot maximaal het dieptecriterium en die gelegen zijn 

buiten een beschermingszone type III. 
 

Bronnen 
Vlaanderen (2021).Vlaamse Indelingslijst  

Vlaanderen. (2021) VLAREM II Bijlage 2quinquies  
 

 

 

Vraag 12.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
In Vlaanderen is een warmtepomp zelf meldings- of vergunningsplichtig 

afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp. Onder welke klasse vallen 

warmtepompen met een vermogen van 5kW tot en met 200kW? 

a. Klasse 1 

b. Klasse 2 

c. Klasse 3 

d. Behoort niet tot een klasse 

 

Antwoord 
Klasse 3 
 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). Vlaamse Indelingslijst 
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Vraag 13.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Hoeveel druktesten moeten minimaal uitgevoerd worden op een gesloten 

geothermisch systeem (zoals vermeld staat in VLAREM II)? 

1. Geen druktesten vereist 

2. Minimaal 1 druktest 

3. Minimaal 2 druktesten 

4. Minimaal 3 druktesten 
 

Antwoord 
Minimaal 3 druktesten 
 

Uitleg 
Er worden minimaal drie druktesten uitgevoerd : één voor het inbrengen van de 

leidingen in het boorgat, één na het opvullen van het boorgat en één na de 

volledige koppeling van de leidingen aan het gebouwsysteem. De druktesten 

worden uitgevoerd met water dat voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor 

grondwater.  

Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn gelden deze verplichtingen 

niet.  

 

Alleen als alle testen het bestaan van lekken uitsluiten, kan er aan het water een 

antivriesmiddel worden toegevoegd. Dit antivriesmiddel is monopropyleenglycol 

of bietenderivaat (tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de 

exploitatie van de ingedeelde inrichting). 

 

Indien tijdens bedrijf een drukverlies voorvalt, moet het systeem automatisch 

uitvallen via automatische monitoring van de druk in de leidingen.  

 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II 
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Vraag 14.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Op welke manier dienen de aardwarmtesondes neergelaten te worden volgens 

VLAREM II? 

1. Ballast onderaan de sonde en een haspel om de sonde gecontroleerd neer 

te laten.  

2. Enkel de haspel is voldoende om de sonde te plaatsen 

3. Enkel de ballast is voldoende om de sonde te plaatsen 

4. De manier waarop de sondes geplaatst worden maakt niet uit, zolang de 

sondes maar niet beschadigd zijn.  

 

Antwoord 
Ballast onderaan de sonde en een haspel om de sonde gecontroleerd neer te laten.  
 

Uitleg 
Voor installaties in Vlaanderen: In VLAREM II worden volgende elementen 

vermeld met betrekking tot de aardwarmtesondes: 

• De leidingen die worden ingebouwd, bestaan uit materialen die niet reageren 

met de ondergrond en het grondwater waarin ze worden ingebracht en die een 

voldoende levensduur hebben in het geïnstalleerde milieu. 

• Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de 

ingedeelde inrichting of activiteit, worden de leidingen neergelaten in het 

boorgat met behulp van een haspel of een geleidingswiel.  

 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II 

WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
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Vraag 15.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Om de hoeveel jaar moet een meldingsplichtige inrichting in Vlaanderen 

nagekeken en onderhouden worden door een deskundige ter zake? 

a. 2 jaar 

b. 5 jaar 

c. 7 jaar 

d. 10 jaar 

  

Antwoord 
om de 5 jaar  
 

Uitleg 
De meldingsplichtige inrichtingen, die worden ingedeeld in rubriek 55 van de 

indelingslijst, worden minimaal vijfjaarlijks nagekeken en onderhouden door een 

deskundige ter zake. De vergunningsplichtige inrichtingen, die worden 

ingedeeld in rubriek 55 van de indelingslijst, worden minimaal tweejaarlijks 

nagekeken en onderhouden door een deskundige ter zake.  Hierbij wordt 

nagekeken of het systeem en de beveiliging correct werken. Ook worden alle 

uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden beschreven. De exploitant houdt 

een verslag daarvan ter inzage van de toezichthouders 
 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II – Hoofdstuk 5.55 
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Vraag 16.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Wat is volgens VLAREM II de correcte procedure voor het buiten dienst stellen 

van een bodemwarmtewisselaar met verticale sondes? 

a. Grouting en buizen uit de boorput verwijderen, waarna de boorput met 

gesteente opgevuld wordt. 

b. Geen specifieke maatregelen; buizen loskoppelen en van afsluiting voorzien.  

c. Antivriesvloeistof afpompen en vervangen door een oliesubstantie, waarna de 

buizen afgesloten worden.  

d. Antivriesvloeistof afpompen en vervangen door water, waarna de buizen 

afgesloten worden.  

  

Antwoord 
Antivriesvloeistof afpompen en vervangen door water  

 

Uitleg 
Als één of meer leidingen van het systeem buiten dienst worden gesteld, wordt 

de vloeistof die erin aanwezig is, met antivriesmiddel afgepompt en vervangen 

door water dat voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater. 

Vervolgens wordt de leiding definitief afgesloten en buitengebruik gesteld.  
 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II – Hoofdstuk 5.55 
 

 

Vraag 17.  

 Wetgeving Vlaanderen 

Vraag 
Hoeveel bedraagt het standaard premiebedrag van het Vlaams Gewest voor de 

installatie van een geothermische warmtepomp? 

a. €1500 

b. €2000 

c. €4000 

d. €5000 

  

Antwoord 
€4000 
 

Uitleg 
(Situatie in 2021) 

Wanneer een ondiep geothermisch systeem  geïnstalleerd wordt in combinatie 

met een warmtepomp, kan in Vlaanderen een premie aangevraagd worden bij 

installatie. Hierbij gelden een aantal voorwaarden of aandachtspunten: 

• De installatie moet door een aannemer geplaatst worden.  
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• De premie wort toegekend voor bestaande woningen, wooneenheden of 

appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het 

elektriciteitsdistributienet van Fluvius voor 1 januari 2014, of waarvoor de 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar 

voor de datum van de eindfactuur verleend werd, waarbij het gebouw voldoet 

aan de EPB-eisen en tijdige indiening van de EPB-aangifte.  

• De premie warmtepomp kan 1 keer per 10 jaar worden aangevraagd.  

• De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van 

de laatste factuur (= eindfactuur). 

• Enkel de voorschotten en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 

periode van twee jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum van de premie, 

komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.  

• Te vermelden gegevens 

o Adres waar de warmtepomp geplaatst is; leverings- en 

plaatsingsdatum; merk; type; compressorvermogen; thermische 

vermogen; Europees productlabel; kostprijs van materiaal en plaatsing 

• De geothermische warmtepomp moet minimaal een label A++ hebben.  

• De aannemer die de betreffende warmtepomp plaatst moet over een certificaat 

van bekwaamheid beschikken (RESCert-certificaat). Het 

certificeringsnummer van de aannemer dient bij de premieaanvraag gevoegd 

te worden.  

• De warmteafgiftetemperatuur van het systeem bedraagt maximaal 55°C.  

• De warmtepomp mag niet als actieve koeling (airco) gebruikt worden. Indien 

de warmtepomp over die functie beschikt, moet de aannemer deze definitief 

uitschakelen en dit bewijzen.  

• Bedrag van de premie voor een geothermische warmtepomp: 4000 euro 

Voor een beschermde afnemer is het premiebedrag 4800 euro 

• Verdubbeling van de premie in volgende gevallen: 

o Wanneer je een warmtepomp plaatst ter vervanging van een bestaande 

elektrische weerstandsverwarming en je bent aangesloten op het 

distributienet voor 01/01/2006. 

o Wanneer je een warmtepomp plaatst in een gebouw dat door Fluvius 

niet op het openbare aardgasnet aangesloten kan worden.  

o Premiebedrag is in deze gevallen 8000 euro 

o Voor een beschermde afnemer is het premiebedrag 9600 euro 

• Premiebedrag is maximaal 40% van de factuurbedragen, inclusief btw 

Voor een beschermde afnemer maximaal 50% van de factuurbedragen, 

inclusief btw 

 

Meer informatie over de premie vindt u op volgende website 

• https://www.vlaanderen.be/premie-voor-een-warmtepomp  

 

Bronnen 
Fluvius. (2021). Warmtepomppremie 2021 
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Wetgeving Waals Gewest 

Vraag 18.  

 Wetgeving Wallonië 

Vraag 
Moeten verticale boringen in het Waals Gewest verplicht uitgevoerd worden door 

een boorder of boorbedrijf dat officieel erkend is door het Waals Gewest? 

a. Ja 

b. Ja, maar enkel verticale boringen met een open geothermisch systeem als doel 

c. Ja, maar enkel verticale boringen met een gesloten geothermisch systeem als 

doel 

d. Neen  

  

Antwoord 
Ja 
 

Uitleg 
Voor het uitvoeren van verticale boringen is het nodig dat het boorbedrijf over een 

“agrément foreur” beschikt. Deze erkenning kan zowel door natuurlijke- als door 

rechtspersonen aangevraagd worden. Hieraan zijn een aantal voorwaarden 

gebonden:  

• De aanvrager mag geen lopende effecten van eerdere veroordelingen, omwille 

van het overtreden van de milieuwetgeving, hebben lopen.  

• De aanvrager moet zich in een situatie van volledige objectiviteit bevinden 

tegenover zijn klanten. 

• De aanvrager moet beschikken over de het nodige materiaal en financiële 

middelen om boringen in het aangevraagde domein uit te voeren. 

• De aanvrager moet door een verzekeringscontract gedekt zijn.  

• De boorderserkenning mag niet zijn ingetrokken in de drie jaar voorafgaand 

aan de aanvraag.  

• De aanvrager moet zich bevinden in een lidstaat van de EU of van de EER 

(Europese Economische Ruimte). 

• De aanvrager mag zijn politieke en burgerlijke rechten niet zijn ontnomen.  

• De rechtspersonen en tijdelijke verenigingen moeten volgens de Belgische 

wetgeving zijn opgericht, of volgens de wetgeving van een EU-lidstaat of van 

een EER-lidstaat (met de hoofdzetel in de EU). 

• De aanvrager moet beschikken over de kennis van de technieken voor de 

uitvoering van een boring in het aangevraagde domein en moet over de nodige 

bekwaamheid beschikken om de gebruikte machines te bedienen. 

o De aanvrager moet aantonen dat hij een professionele opleiding voor 

het domein van de booractiviteit heeft gevolgd. 

o De aanvrager moet ten minste vijf boorreferenties in het aangevraagde 

domein, uitgevoerd in de laatste twee jaar, kunnen voorleggen.  

Gedetailleerde informatie en meer informatie is terug te vinden in het Belgisch 

Staatsblad van 27 februari 2019. 
 

Bronnen 
Belgisch Staatsblad (2019) 

DG03. (2021) Agrément foreur 
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Vraag 19.  

 Wetgeving Wallonië 

Vraag 
Welke actie is vereist indien de boorinrichting in Wallonië valt onder klasse 2? 

a. Er is een milieuvergunning nodig en eventueel milieueffectbeoordeling. 

b. Er is een milieuvergunning nodig en een milieueffectbeoordeling. 

c. Er is een melding van de inrichting nodig. 

d. Het is niet nodig om een dergelijke administratieve actie te nemen.  

 

Antwoord 
Er is een milieuvergunning nodig en eventueel een beoordeling van het effect van 

de inrichting op het milieu.  
 

Uitleg 
Voor een inrichting van klasse 2 is een milieuvergunning nodig en eventueel een 

beoordeling van het effect van de inrichting op het milieu. Een 

milieueffectbeoordeling is een grondige technische en wetenschappelijke studie 

van de effecten van een project op de lucht, bodem, oppervlakte- en grondwater, 

fauna en flora, afvalproductie, geluidsemissies, enz. Deze milieueffectbeoordeling 

moet worden uitgevoerd door een erkend adviesbureau en moet bij de aanvraag 

voor een milieuvergunning worden gevoegd wanneer deze bij de gemeente wordt 

ingediend. 

Voor een inrichting van klasse 1 is een milieuvergunning nodig en moet steeds 

een milieueffectbeoordeling gemaakt worden.  

Voor een inrichting van klasse 3 is een melding vereist bij de gemeente waar de 

inrichting gelegen is. 
 

Bronnen 
Cellule Environnement. (2021). Qui est concerné ? 

Cellule Environnement. (2021). Déclaration (classe 3) 
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Vraag 20.  

 Wetgeving Wallonië 

Vraag 
Tot welke klasse behoort een systeem van aardwarmtesondes die zich bevindt in 

Wallonië in een zone die beschermd is tegen grondwatergebruik? 

a. Klasse 1 

b. Klasse 2 

c. Klasse 3 

d. Behoort niet tot een klasse 

 

Antwoord 
klasse 2 
 

Bronnen 
SPW. (2020). Waalse Indelingslijst 
 

 

Vraag 21.  

 Wetgeving Wallonië 

Vraag 
In Wallonië kan er grondwater onttrokken worden uit een bodemlaag zonder dat 

het water voor menselijk gebruik bestemd is. Onder welke klasse valt deze 

activiteit als de watercaptatie minder dan 10m³/dag en minder dan 3000 m³/jaar 

bedraagt? 

a. Klasse 1 

b. Klasse 2 

c. Klasse 3 

d. Behoort niet tot een klasse 

  

Antwoord 
klasse 3 
 

Bronnen 
SPW. (2020). Waalse Indelingslijst 
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Vraag 22.  

 Wetgeving Wallonië 

Vraag 
Onder welke vergunningsklasse vallen koelinstallaties in Wallonië als het 

nominaal koelvermogen meer dan of gelijk is aan 12kW en minder dan 300KW of 

als de installatie meer dan 3kg fluorerende koelvloeistof bevat? 

a. Klasse 1 

b. Klasse 2 

c. Klasse 3 

d. Geen meldingsplicht 

  

Antwoord 
klasse 3 
 

Bronnen 
SPW. (2020). Waalse Indelingslijst 
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Vraag 23.  

 Wetgeving Wallonië 

Vraag 
Moet een verticale boring op grondgebied van het Waals Gewest op voorhand 

aangegeven worden aan de bevoegde administratie? 

a. Ja, ten minste 1 maand op voorhand. 

b. Ja, ten minste 1 week op voorhand. 

c. Ja, ten minste 2 dagen op voorhand. 

d. Neen, de boring moet niet aangegeven worden. 

 

Antwoord 
Ja, ten minste 2 dagen op voorhand.  
 

Uitleg 
De erkenningshouder stuurt minstens twee werkdagen voor de aanvang van de 

boorwerf de begindatum van de werken door naar de bevoegde administratie (deze 

administratie is SPW DG03). Dit gebeurt op een formulier dat door het Waals 

Gewest beschikbaar wordt gesteld.  
 

Bronnen 
SPW. (2012). AGW 13 septembre 2012 
 

 

Vraag 24.  

 Wetgeving Wallonië 

Vraag 
Een verticale boring op grondgebied van het Waals gewest moet ten minste 2 

dagen op voorhand aangegeven worden. Wie moet deze boring aangeven? 

a. De erkenningshouder 

b. De bouwheer 

c. De onderaannemer van het erkend boorbedrijf 

d. Het maakt niet uit wie van de drie bovenvermelde personen de boring 

aangeeft.  

 

Antwoord 
de erkenningshouder  

 

Uitleg 
De erkenningshouder stuurt minstens twee werkdagen voor de aanvang van de 

boorwerf de begindatum van de werken door naar de bevoegde administratie (deze 

administratie is SPW DG03). Dit gebeurt op een formulier dat door het Waals 

Gewest beschikbaar wordt gesteld.  
 

Bronnen 
SPW. (2012). AGW 13 septembre 2012 
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Vraag 25.  

 Wetgeving Wallonië 

Vraag 
Wat is de maximale termijn, na het uitvoeren van de boring voor een 

grondwaterwinningsput, waarbinnen de nodige documenten aan het Waals 

Gewest moeten worden aangeleverd? 

a. 2 weken 

b. 1 maand 

c. 1,5 maanden 

d. 2 maanden 

 

Antwoord 
2 maanden  

 

Uitleg 
Met een maximale vertraging van 2 maanden, na het uitvoeren van de boring en 

de installatie van de grondwaterwinning, moet de exploitant het Waalse Gewest 

inlichten en volgende documenten bezorgen: 

• Een kopie van het boorverslag  

• Het exacte lokalisatieplan van de gerealiseerde grondwaterwinningsputten.  

• De gemeten of geraamde hoogte van de grondwaterput en/of het ijkpunt voor 

het waterpeil 

• Een gedetailleerd schema van de oppervlaktelay-out van de put 

• Ten minste volgende elementen moeten te vinden zijn in het boorverslag: 

o Naam en adres van het boorbedrijf en (indien van toepassing) van het 

studiebureau  

o Het algemene verloop van de werken, inclusief de data waarop er 

gewerkt werd 

o De karakteristieken van de boring en de putuitrusting: boormethoden, 

boordiameters, de aard van de boorvloeistoffen, boorstangen, binnen- 

en buitendiameters van de geplaatste buizen, de positie en opening van 

de filters, de aard, positie en eigenschappen van de materialen in de 

annulaire ruimtes, volume en dichtheid van de cementinjectie 

o (Indien van toepassing) De datum en beschrijving van moeilijkheden 

en anomalieën die eventueel tegengekomen werden tijdens de werken. 

Ook speciale uitvoeringsvormen van de grondwaterwinningsputten, 

inclusief putontwikkeling en verzuring.  

o De diepte van het statische niveau van de grondwaterspiegel, datum 

van meten en meettoestel 

o Het verslag van de het opvullen in het geval van een verlaten put 

o Het exploitatiepotentieel van de grondwaterwinning.  
 

Bronnen 
SPW. (2012). AGW 13 septembre 2012 
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Vraag 26.  

 Wetgeving Wallonië 

Vraag 
Wat gebeurt er met een grondwaterwinningsput in Wallonië wanneer de put 

buiten dienst gesteld wordt? 

a. De put wordt opgevuld met cement. 

b. De put wordt opgevuld met grind. 

c. De put wordt opgevuld met grondwater.  

d. De put wordt opgevuld met boorgruis en -cuttings.  

  

Antwoord 
De put wordt opgevuld met cement.  
 

Uitleg 
Indien het boren stopt en de put tijdens de constructie wordt verlaten, of indien 

de put wordt verlaten voor er water gewonnen wordt, wordt de put weer opgevuld 

met cement. Hierbij worden de adequate technieken aangewend om te garanderen 

dat er geen watercirculatie plaatsvindt tussen de verschillende 

grondwatermassa’s die worden doorkruist. Het Waals Gewest wordt van deze 

activiteit op de hoogte gebracht.  

Wanneer er holtes of breuklijnen aanwezig zijn die het cementeren van de put 

verhinderen, gebeurt de opvulling in problematische zones met schoon, 

kiezelhoudend grind. Het opvullen van de put met boorgruis en boorcuttings is 

verboden.  
 

Bronnen 
SPW. (2012). AGW 13 septembre 2012 - Art. 18. 
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Wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 27.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Moeten boringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht uitgevoerd 

worden door een boorder of boorbedrijf dat officieel erkend is door het Brussels 

Gewest? 

a. Ja 

b. Ja, maar enkel verticale boringen met een open geothermisch systeem als doel 

c. Ja, maar enkel verticale boringen met een gesloten geothermisch systeem als 

doel 

d. Neen 

  

Antwoord 
Ja 
 

Uitleg 
Voor het uitvoeren van handelingen van plaatsing, wijziging, renovatie en buiten 

bedrijfstelling van een waterwinnings- of wateronttrekkingssysteem moet het 

betreffende boorbedrijf beschikken over een erkenning van het Brussels Gewest.  

De aanvrager van de erkenning voor booractiviteiten moet voldoen aan volgende 

bijzondere voorwaarden:  

• Minstens één persoon op het terrein waar boringswerken worden uitgevoerd, 

moet aan volgende voorwaarden voldoen 

o Minimaal drie jaar praktische ervaring in het uitvoeren van 

booractiviteiten, verworven binnen de vijf jaar voor de 

erkenningsaanvraag. 

o Kennis van de verschillende boortechnieken en van de lokale 

hydrogeologische context. 

o Voldoende kennis van de wetgeving en de reglementering rond 

boorwerkzaamheden en bescherming van grondwater in het Brussels 

Gewest. 

• Gelijkwaardige documenten van een ander Gewest of lidstaat van de Europese 

Economische Ruimte gelden ook om de Brusselse boorderserkenning aan te 

vragen, maar de aanvrager moet kennis nemen van een specifieke 

informatiefiche voor het Brussels Gewest  

• De aanvrager mag niet strafrechtelijk vervolgd zijn geweest voor feiten in 

overtreding van de milieuwetgeving in de drie jaar voorafgaand aan de 

erkenningsaanvraag. 

• De erkenning van de aanvrager mag in de laatste twee jaar niet ingetrokken 

geweest zijn omwille van het niet respecteren van één of meerdere 

erkenningsvoorwaarden.  
 

Bronnen 
Leefmilieu Brussel. (2021). Open systeem 

Leefmilieu Brussel. (2021). Gesloten systeem 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (2018).   
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Vraag 28.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Onder welke Brusselse milieuvergunning valt een open geothermisch systeem? 

a. Klasse 1A 

b. Klasse 1B 

c. Klasse 1C 

d. Klasse 2 

 

Antwoord 
Klasse 1B  

 

Uitleg 
Een open geothermisch systeem valt onder de milieuvergunning klasse 1B. Als 

uw activiteit of uw project meerdere inrichtingen van verschillende klassen 

omvat, moet u de vergunning aanvragen die overeenstemt met de inrichting van 

de hoogste klasse.  

In het Brusselse Gewest geldt er sinds het besluit van 1 april 2019 één systeem 

dat de vroegere grondwaterwinningsvergunning en de milieuvergunning 

combineert. In onderstaande tabel staan de verschillende vergunningsklassen. 

Het besluit stelt leefmilieu Brussel in als enige aanspreekpartner voor alle 

waterwinningsaanvragen, ongeacht de klasse of het debiet.   
 3 1C 1D 2 1B 1A T 

Aangifte bij gemeente (Gem) 

of bij het Brussels Gewest 

(BrG) 

Gem BrG BrG Gem 

of 

BrG 

BrG BrG Gem 

of 

BrG 

Bezoek van de inrichting 

vereist 

Neen Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Openbaar onderzoek vereist Neen Neen Neen Ja Ja Ja Neen 

Overlegcommissie vereist Neen Neen Neen Neen Ja Ja  Neen 

Maximale termijn om 

ontvangstbewijs te 

ontvangen [dagen] 

20 20 20 20 45 45 20 

Maximale termijn na 

ontvangstbewijs dat u moet 

rekenen om de inrichting te 

mogen exploiteren 

(vergunning toegekend of 

weigering uitgesproken) 

[dagen] 

0 0 30 60 160 450 30 

Terminologie 

- Een openbaar onderzoek informeert de buurtbewoners over een project dat 

waarschijnlijk hinder zal veroorzaken in hun wijk en dit geeft de 

buurtbewoners de kans om te reageren. De opmerkingen kunnen dan in acht 

worden genomen bij het opstellen van de uitbatingsvoorwaarden.  

- Een overlegcommissie is een gemeentelijk adviesorgaan die advies uitbrengt 

na een overlegvergadering tussen de aanvrager van de milieuvergunning, de 

buurtbewoners en de verschillende administratieve actoren. Het advies wordt 

in acht genomen zijn het opstellen van de uitbatingsvoorwaarden in verband 

met de milieuvergunning. 

- Klasse T is voor de tijdelijke milieuvergunningen.  
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Bronnen 
Leefmilieu Brussel. (2021). Open systeem 

Leefmilieu Brussel. (2021). Fases van de procedure na aangifte 

 
 

Vraag 29.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Onder welke Brusselse milieuvergunning valt een gesloten geothermisch 

systeem? 

a. Klasse 1B 

b. Klasse 1C 

c. Klasse 2 

d. Klasse 3 

 

Antwoord 
Klasse 1C  

 

Uitleg 
Een gesloten geothermisch systeem valt onder milieuvergunning klasse 1C. Als 

uw activiteit of uw project meerdere inrichtingen van verschillende klassen 

omvat, moet u de vergunning aanvragen die overeenstemt met de inrichting van 

de hoogste klasse.  
 

Bronnen 
Leefmilieu Brussel. (2021). Lijst van ingedeelde inrichtingen 
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Vraag 30.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Onder welke Brusselse milieuvergunningsklasse valt een inrichting die 

grondwater onttrekt of aanvult met een debiet hoger dan 20.000m³/dag? 

a. Klasse 1A 

b. Klasse 1B 

c. Klasse 2 

d. Klasse 3 

 

Antwoord 
Klasse 1A 
 

Uitleg 
Rubriek 222 van de Brusselse indelingslijst behandelt een inrichting voor 

grondwaterwinning of voor het kunstmatig bijvullen van grondwater met een 

debiet hoger dan 20.000m³/dag. Een dergelijke inrichting valt onder 

vergunningsklasse 1A.  
 

Bronnen 
Leefmilieu Brussel. (2021). Lijst van ingedeelde inrichtingen  
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Vraag 31.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Onder welke Brusselse milieuvergunningsklasse valt een warmtepompinrichting 

als het compressorvermogen minder dan 10kW bedraagt? 

a. Klasse 1C 

b. Klasse 2 

c. Klasse 3 

d. Geen vergunning vereist. 

 

Antwoord 
geen vergunning vereist  

 

Uitleg 
Voor een particuliere woning is meestal geen milieuvergunning nodig, 

aangezien het vermogen voor een dergelijke warmtepomp niet meer dan 10kW 

bedraagt. Voor de tertiaire sector, waar de warmtepomp vaak ook voor koeling 

wordt gebruikt, geldt dat als uw warmtepomp meer dan 3kg gereglementeerde 

koelvloeistoffen bevat of als het totaal vermogen van de compressors hoger is dan 

10kW, u een milieuvergunning nodig hebt (rubriek 132 van de Brusselse 

indelingslijst).  

Voor een open geothermisch systeem (dat put uit een grondwaterlaag) moet u 

beschikken over een toelating voor waterwinning en over een specifieke 

milieuvergunning (Rubriek 62 van dezelfde indelingslijst).  

Voor de boringen die nodig zijn om een geothermische warmtepomp te 

installeren, moet u ook een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 

indienen bij uw gemeente.  

Een koelinstallatie (warmtepomp) waarvan het elektrische 

compressorvermogen minder dan 10kW bedraagt valt niet onder een 

vergunningsklasse.  

Een koelinstallatie (warmtepomp) waarvan het elektrische compressorvermogen 

meer dan 10kW maar midner dan 100kW bedraagt, valt onder vergunningsklasse 

3.  

Een koelinstallatie (warmtepomp) waarvan het elektrische compressorvermogen 

gelijk aan of meer dan 100kW bedraagt, valt onder vergunningsklasse 2.  
 

Bronnen 
Leefmilieu Brussel. (2021). Warmtepompen 

Leefmilieu Brussel. (2021). Lijst van ingedeelde inrichtingen - Rubriek 132 
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Vraag 32.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Onder welke Brusselse vergunningsklasse vallen pompproeven die worden 

uitgevoerd om de kenmerken van de aangeboorde watervoerende laag te bepalen 

gelegen buiten een Natura 2000 gebied? 

a. Klasse 1C 

b. Klasse 1D 

c. Klasse 2 

d. Behoort niet tot een klasse 

 

Antwoord 
Klasse 1C 
 

Uitleg 
Pompproeven worden uitgevoerd om de kenmerken van de respectievelijke 

watervoerende laag te onderzoeken. Pompproeven binnen een gebied van Natura 

2000 vallen onder vergunningsklasse 1D.  

Pompproeven buiten een gebied van Natura 2000 vallen onder vergunningsklasse 

1C.  

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuur. Dat netwerk 

beschermt waardevolle natuur van Europees belang.  
 

Bronnen 
Leefmilieu Brussel. (2021). Lijst van ingedeelde inrichtingen  
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Vraag 33.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Is voor een geothermisch systeem een stedenbouwkundige vergunning vereist in 

het Brussels Gewest? 

a. Ja 

b. Ja, maar enkel voor een open geothermisch systeem 

c. Ja, maar enkel voor een gesloten geothermisch systeem 

d. Neen 

Antwoord: Ja 

 

Antwoord 
Ja 
 

Uitleg 
Een geothermisch systeem is een inrichting onder de grond, bijgevolg is er een 

stedenbouwkundige vergunning vereist om een dergelijke installatie te mogen 

plaatsen.  
 

Bronnen 
Leefmilieu Brussel. (2021). Warmtepompen 

Leefmilieu Brussel. (2021). Open systeem 
 

 

Vraag 34.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Wat is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de maximale diepte om onder de 

noemer ‘ondiepe geothermie’ te vallen? 

a. 100m 

b. 150m 

c. 300m 

d. 500m 

 

Antwoord 
300m 

 

Uitleg 
Voor ondiepe geothermie zijn er verticale boringen nodig van 10m tot 300m diepte 

om de warmte aan de ondergrond te onttrekken (voor verwarming) of erin af te 

voeren (voor koeling) 
 

Bronnen 
BRUGEO. (2021). Ondiepe geothermie 
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Vraag 35.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Wat is volgens het Brussels Gewest het stappenplan om een geothermisch 

systeem te realiseren? 

S1 – Thermische behoefte van het gebouw bepalen 

S2 – Predimensionering 

S3 – Onderhoud 

S4 – Verzoek om voorafgaand bodemadvies 

S5 – Hydrogeologische haalbaarheidsstudie (in geval van open systemen) 

S6 – Uitvoering 

S7 – Vergunningsaanvragen en aangiften 

S8 – Dimensionering 

Welke volgorde van stappen raadt het Brussels Gewest aan? 

a. S4 – S1 – S7 – S5 – S2 – S8 – S6 – S3 

b. S5 – S4 – S1 – S2 – S7 – S8 – S6 – S3 

c. S1 – S4 – S5 – S2 – S7 – S8 – S6 – S3 

d. S4 – S1 – S5 – S2 – S7 – S8 – S6 – S3 

 

Antwoord 
S4 – S1 – S5 – S2 – S7 – S8 – S6 – S3 
 

Uitleg 
Hierbij de juiste volgorde zoals te zien op 

https://leefmilieu.brussels/themas/geologie-en-hydrogeologie/geothermie/mijn-

project-stap-voor-stap/open-systeem  

1. Verzoek om voorafgaand bodemadvies 

2. Thermische behoefte van het gebouw bepalen 

3. Hydrogeologische haalbaarheidsstudie (in geval van open systemen) 

4. Predimensionering 

5. Vergunningsaanvragen en aangifte 

6. Dimensionering 

7. Uitvoering 

8. Onderhoud 
 

Bronnen 
Leefmilieu Brussel. (2021). Open systeem 
 

 

  

https://leefmilieu.brussels/themas/geologie-en-hydrogeologie/geothermie/mijn-project-stap-voor-stap/open-systeem
https://leefmilieu.brussels/themas/geologie-en-hydrogeologie/geothermie/mijn-project-stap-voor-stap/open-systeem
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Vraag 36.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Wat is volgens het Brussels Gewest de correcte procedure voor het buiten dienst 

stellen van een open geothermisch systeem? 

a. Pompen en leidingen uit de putten verwijderen, waarna de put met een 

materiaal opgevuld wordt, zodat perfecte dichtheid gegarandeerd wordt. 

b. Geen specifieke maatregelen; leidingen loskoppelen en van afsluiting 

voorzien.  

c. Antivriesvloeistof afpompen en vervangen door een oliesubstantie, waarna de 

buizen afgesloten worden.  

d. Antivriesvloeistof afpompen en vervangen door water, waarna de buizen 

afgesloten worden.  

 

Antwoord 
Pompen en leidingen uit de putten verwijderen, waarna de put met zwelklei 

opgevuld wordt. 
 

Uitleg 
In geval van een stopzetting van een geothermisch systeem moet de 

exploitant 

- Onmiddellijk de stopzetting van de wateronttrekking aan het Brussels Gewest 

meedelen. 

- De pompen, waterleidingen en elektrische kabels moeten uit de putten 

verwijderd worden. 

- De putten moeten over de volledige diepte met behulp van zwelklei 

dichtgemaakt worden. Er mag ook gebruikt gemaakt worden van een 

materiaal met een equivalente hydraulische conductiviteit en dat een perfecte 

dichtheid garandeert.  

In sommige gevallen kan de put worden aangepast en worden gebruikt als 

monitoringspunt voor het grondwater. Deze specifieke gevallen worden met het 

Brussels Gewest besproken. 
 

Bronnen 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (2018).   
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Vraag 37.  

 Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Vraag 
Het maximumbedrag voor een warmtepomppremie (voor verwarming) in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bepaald wordt bepaald op basis van een 

bepaald percentage. Hoeveel procent van de in aanmerking komende kosten 

kunnen maximaal via de premie tegemoet gekomen worden? 

a. 30% 

b. 40% 

c. 50% 

d. 60% 

 

Antwoord 
50% 
 

Uitleg 
Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een premie beschikbaar voor de 

combinatie van een ondiep geothermisch systeem en een warmtepomp. Dit is de 

“Energiepremie C4 – warmtepomp – verwarming”.  

• De premie is geldig voor werken met en zonder stedenbouwkundige 

vergunning in een gebouw van alle leeftijden.  

• Voor een woongebouw: De werken of investeringen die in aanmerking komen 

om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn de levering, werkuren 

en de installatie van uitsluitend de warmtepomp, met daarin begrepen: 

o Het demonteren en wegvoeren van de oude installatie 

o Boringen en uitgravingen 

o Leidingen die nodig zijn voor het capteren van de warmte in de bodem 

of in het water 

o Elke aanpassing van het hydraulische netwerk zowel op het vlak van 

de distributie (leidingen) als wat de emissie aangaat (radiatoren, 

convectoren, enz.) of voor de putten zodat de goede werking van de 

warmtepomp gewaarborgd is. 

o Levering en de werkuren betreffende het aanbrengen van de 

afstellingscomponenten: thermostatische kranen, driewegkranen, 

optimizers, omgevingsthermostaten, enz. 

o Levering en plaatsing van de elektrische doorstroommeter en 

warmtemeter. 

• Voor een woongebouw: De werken of investeringen die niet in aanmerking 

komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn: 

o De werken aan het distributie-, emissie- en putnetwerk en het 

toebehoren van het systeem (kranen, meetapparatuur, enz.) en de 

werken die het niet mogelijk maken de goede werking van de 

warmtepomp te bevorderen 

o De werken voor de bouw of de inrichting van de lokalen waar de 

installatie kan in worden ondergebracht 

o De werken voor afwerking en decoratie 

• De posten uit de vorige twee puntjes moeten op de eindfactuur worden 

uitgesplitst.  
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• Installaties van minder dan 50kWh moeten door een RESCert erkend 

installateur geplaatst worden. Dit gaat over een RESCert-installateur 

Warmtepompen, en eventueel de Ondiepe Geothermische Systemen. Indien 

de installateur niet RESCert gecertificeerd is, kunt u de conformiteit van de 

installatie laten controleren door een RESCert-installateur.  

• De premie geldt voor warmtepompen van het type pekel/water (=grond/water), 

water/water en lucht/water. 

• De geplaatste warmtepomp moet ten minste tot energieklasse A+ behoren.  

• De installatie moet voorzien zijn van elektrische doorstroommeters die 

toelaten het verbruik te meten ten gevolge van heet gebruik van de 

warmtepomp en de hulpapparatuur.  

• Warmtepompen voor het verwarmen van een zwembad worden uitgesloten 

van de premie. 

• Residentiële warmtepompen in de residentiële sector die airconditioning in 

het gebouw mogelijk maken worden uitgesloten van de premie. 

• Het bedrag van de premie in geval van woongebouwen volgt volgend schema. 

 

Bronnen 
Leefmilieu Brussel. (2021) Energiepremie C4 
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EVOLUTIE VAN DE TECHNOLOGIE 

Vraag 38.  

 Evolutie 

Vraag 
Het Smart Geotherm-project streeft een aantal doelen na. Welk van onderstaande 

items is geen doel van het project? 

a. Onderzoek houden over de ondergrond. 

b. Overdracht van kennis over geothermie naar de markt 

c. Gericht uitwerken van specifieke geothermische projecten 

d. Ontwikkeling van kennis over de ondergrond 

 

Antwoord 
Gericht uitwerken van specifieke geothermische projecten 
 

Uitleg 
De kennis over de ondergrond evolueert gestaag vooruit. Elk project en elk 

geothermisch onderzoek vergroot de kennis van boorders en boorbedrijven.  

Bij het uitvoeren van een vooronderzoek voor een geothermisch project vergroot 

de kennis van de uitvoerder door het bestuderen van de beschikbare, lokale 

geologische kaarten. Bij het uitvoeren van een proefboring kunnen die geologische 

kaarten uitgebreid of verfijnd worden.  

Het project van Smart Geotherm werd in 2015 opgericht in de overtuiging dat 

een groot deel van de energiebehoefte op een duurzame manier kan voorzien 

worden met geothermische energie. Via open grondwatersystemen of 

bodemwarmtewisselaars (in de bodem of in energiepalen) kan thermische energie 

uitgewisseld worden tussen het gebouw en de bodem. Deze energie kan in de 

winter het gebouw verwarmen en in de zomer het gebouw koelen.  

Ook de opslag van thermische energie is mogelijk in de bodem. Opslag kan onder 

andere in: 

• Thermische energieopslag in een aquifer 

• Thermische energieopslag in de bodem 

• Betonkernactivering (thermische energie op korte termijn opslag in de 

structuur van het gebouw)  

• Thermische energieopslag in aparte constructies (bijvoorbeeld een watertank, 

faseveranderende materialen of thermochemische materialen) 

Enerzijds houdt het Smart Geotherm-project zich bezig met onderzoek en 

ontwikkeling, anderzijds wil het project de overdracht van kennis van 

geothermische energie naar de markt bevorderen (richtlijnen, codes van goede 

praktijk, demonstratieprojecten enz.). 

Smart Geotherm ontwikkelt generieke tools die gebruikt kunnen worden  voor het 

ontwerp van een individueel project, maar het Smart Geotherm-project heeft niet 

als doel om individuele projecten uit te werken. 
 

Bronnen 
Smart Geotherm. (2021) 
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Vraag 39.  

 Evolutie 

Vraag 
Open en gesloten systemen verschillen in prestatie en kosten. Welk van 

onderstaande stellingen is juist?    

a. Een open systeem heeft een lagere investeringskost dan een gesloten systeem 

van gelijk vermogen.  

b. Een open systeem heeft een lagere energieprestatie dan een gesloten systeem 

van gelijk vermogen. 

c. Een open systeem heeft een hogere operationele kost dan een gesloten systeem 

van gelijk vermogen.  

d. Het geothermische potentieel voor een open systeem is minder goed 

voorspelbaar dan een gesloten systeem.  

  

Antwoord 
Een open systeem heeft een lagere investeringskost dan een gesloten systeem 
 

Uitleg 
Doordat een doublet van geothermische putten veel meer energie kan leveren dan 

een geothermische sonde van dezelfde boordiepte, moet er voor een open systeem 

veel minder geboord worden. Bijgevolg is de investeringskost voor een open 

systeem lager dan voor een gesloten systeem.  

De ondergrondse energie wordt op een meer optimale manier geëxploiteerd in een 

open systeem. Dus is de energieprestatie van een open systeem hoger. 

Doordat de prestatie van een open systeem hoger is, zijn de operationele kosten 

van een open systeem lager ten opzichte van een gesloten systeem dat dezelfde 

energie uit de bodem onttrekt.  

Het potentieel van een open systeem is beter bekend dan het potentieel van een 

gesloten systeem. Hierdoor is er meer duidelijkheid omtrent de haalbaarheid van 

een project met een open systeem.  
 

Bronnen 
Leefmilieu Brussel. (2021). Voor welk systeem kiezen? 

-  
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Vraag 40.  

 Evolutie 

Vraag 
Op volgende figuur staat een tekening van een systeem met een spiraalvormige 

bodemwarmtewisselaar.  

 
(Bron figuur: WTCB – Technische Voorlichting 259) 

 

Kader de opbrengst van dit systeem tegenover veelvoorkomende systemen.  

a. Hogere opbrengst in vergelijking met een open geothermisch systeem 

b. Een opbrengst tussen een open systeem en verticale bodemsondes 

c. Een opbrengst tussen verticale bodemsondes en een horizontale 

bodemwarmtewisselaar 

d. Lagere opbrengst dan een horizontale bodemwarmtewisselaar 

 

Antwoord 
Een opbrengst tussen verticale bodemsondes en een horizontale 

bodemwarmtewisselaar. 
 

Uitleg 
De spiraalvormige sonde wordt standaard tot op een maximale diepte van 3m 

geplaatst. Door verschillende sondes aan elkaar te bevestigen, is het mogelijk om 

een grotere diepte te bereiken. De opbrengst van dit systeem situeert zich tussen 

die van horizontale en die van U-vormige, verticale warmtewisselaars. 
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259  
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Vraag 41.  

 Evolutie 

Vraag 
Welke stelling omtrent grondwaterstroming is correct?  

a. Indien grondwaterstroming verwaarloosd werd in de simulatie, zal het 

systeem van aardwarmtesondes ondergedimensioneerd zijn.  

b. Indien grondwater verwaarloosd werd in de simulatie van 

warmteopslagtoepassingen, zullen de opslagverliezen verkleinen door de reële 

grondwaterstroom. 

c. In grote boorvelden zullen de aardwarmtesondes stroomafwaarts gelijke 

prestatiekarakteristieken vertonen. 

d. Geen van bovenstaande stellingen is correct. 

  

Antwoord 
Geen van bovenstaande stellingen is correct. 
 

Uitleg 
Correcte stelling: “Indien grondwaterstroming verwaarloosd werd in de 

simulatie, zal het systeem van aardwarmtesondes overgedimensioneerd worden.” 

In commerciële ontwerptools wordt de grondwaterstroming niet vaak inbegrepen. 

Dit komt door de complexiteit van het fenomeen. Het effect is afhankelijk van de 

lengte van de sonde die met grondwater in contact staat, grondwatersnelheid en 

de energiebalans van het systeem. Commerciële tools veronderstellen meestal 

enkel thermische geleiding; thermische convectie wordt meestal verwaarloosd.  

 

Correcte stelling: “Indien grondwater verwaarloosd werd in de simulatie van 

warmteopslagtoepassingen, zullen de opslagverliezen vergroten door de reële 

grondwaterstroom.” Wanneer een sonde energie afgeeft aan de bodem, zal een 

grondwaterstroom de afgegeven energie wegvoeren van het gebied rond het 

boorgat. De energie in de bodem wordt geregenereerd waardoor het systeem 

overgedimensioneerd wordt. Dit betekent dat het aantal boorgaten in het 

ontwerpresultaat een overschatting zal zijn. 

 

Correcte stelling: “In grote boorvelden zullen de sondes stroomafwaarts andere 

prestatiekarakteristieken vertonen.” Aangezien de grondwaterstroom in 

thermisch contact staat met de aardwarmtesondes stroomopwaarts, zullen de 

karakteristieken van de grondwaterstroom wijzigen. Bijgevolg zullen de 

stroomafwaartse sondes onder verschillende voorwaarden opereren en andere 

prestatiekarakteristieken vertonen in vergelijking met de stroomopwaartse 

sondes.   
 

Bronnen 
IEA. (2020). Annex 27 
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Vraag 42.  

 Evolutie 

Vraag 
Welke boortechniek wordt gebruikt om te boren voor grondwaterwinning in vaste 

bodemformaties? 

a. Pulsboren 

b. Boren met omgekeerde spoeling 

c. Luchthevelboren 

d. Luchthamerboren 

  

Antwoord 
Luchthamerboren  
 

Uitleg 
Pulsboring wordt in België enkel nog gebruikt voor staalnames in losse 

formaties. 

Spoelboren met omgekeerde spoeling wordt gebruikt in losse bodemformaties. 

Bij luchthevelboren (air-lift boren) wordt er via een compressor lucht gepompt 

doorheen de annulaire ruimte van dubbelwandige boorstangen om het boorgat te 

kuisen bij het boren in losse formaties.  

Luchthamerboren (Eng: Down The Hole Hammer Drilling)  wordt tegenwoordig 

bijna universeel toegepast voor het destructief doorboren van vaste formaties voor 

toepassingen van ondiepe geothermie. 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II - Bijlage 5.53.1  
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Vraag 43.  

 Evolutie 

Vraag 
Van welke boortechniek zien we hier een principeschets? 

 
a. Spoelboren met directe spoeling 

b. Spoelboren met omgekeerde spoeling 

c. Luchthevelboren 

d. Luchthamerboren 

 

Antwoord 
Spoelboren met directe spoeling. 
 

Uitleg 
Principeschets Spoelboren met directe spoeling: 

De boorvloeistof wordt in de put gepompt door de boorstang en keert terug naar 

de oppervlakte door de annulaire ruimte. 
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Principeschets Spoelboren met omgekeerd spoeling :  

De boorvloeistof wordt in de put gepompt door de annulaire ruimte en keert terug 

naar de oppervlakte door de boorstang.  

 
Principeschets Luchthevelboren :  

In feite is dit een andere vorm van omgekeerde spoeling. In de plaats van met een 

pomp de mud en cuttings doorheen de stangen aan te zuigen, wordt er via een 

compressor lucht gepompt doorheen de concentrische annulaire ruimte van 

dubbelwandige boorstangen. Op een positie voldoende diep onder het 

(dynamische) waterpeil is er een verbinding gemaakt met de binnenste boorstang. 

De geïnjecteerde lucht, die gecomprimeerd is door de hydrostatische tegendruk, 

stijgt in de boorstang, ontspant en vergroot in volume naarmate de hydrostatische 

druk afneemt, en voert zodoende de kolom mud en cuttings mee die zich bevindt 

boven de zich ontspannende en in volume toenemende luchtmassa.  
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Principeschets Luchthamerboren (DTH Drilling) :  

Het hamerboren wordt tegenwoordig bijna universeel toegepast voor het 

destructief doorboren van vaste formaties, althans de eerste honderden meters. 

Bij nog grotere dieptes worden de nodige compressorvermogens te groot en de 

transportcapaciteit van de perslucht te laag om de cuttings tot aan de oppervlakte 

te krijgen. Op grote dieptes (>500m) wordt dan ook overgegaan naar het klassieke 

rotary boren met directe spoeling. In feite kan het hamerboren beschouwd worden 

als een vorm van directe spoeling. De mud wordt echter vervangen door 

gecomprimeerde lucht die door de boorstangen wordt geblazen en onderaan in het 

boorgat een pneumatische hamer aandrijft. De hamer wordt aan laag toerental 

via de boorstangen geroteerd in het boorgat, terwijl de beitel door percussie het 

gesteente verbrijzelt in kleine chips. Deze worden door de ontsnappende 

luchtstroom via de annulaire ruimte tussen stangen en boorgatwand naar het 

maaiveld gevoerd.  
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De boortechnieken die gebruikt worden voor ondiepe geothermische systemen uit 

te voeren zijn in de voorbije jaren niet zoveel geëvolueerd. Er wordt wel nog steeds 

veel onderzoek verricht naar geothermie, boortechnieken en de ondergrond, maar 

deze onderzoeken spitsen zich momenteel voor het overgrote deel toe op diepe 

geothermie, wat buiten het bestek van deze opfrissingscursus valt.  
 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II - Bijlage 5.53.1  
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Vraag 44.  

 Evolutie 

Vraag 
Welk type verbuizingsmateriaal wordt best gebruikt wanneer er cementatie 

noodzakelijk is? 

a. PVC 

b. Staal 

c. Polyethyleen 

d. Aluminium 

 

Antwoord 
Staal  
 

Uitleg 
PVC wordt meestal gebruikt als verbuizingsmateriaal wanneer er geen 

cementatie nodig is. Zelfs tot vrij grote dieptes (200 à 300 m) wordt in dat geval 

PVC gebruikt. Wanneer cementatie nodig is, is PVC af te raden door mogelijke 

vervormingen die optreden als gevolg van de warmteontwikkeling bij het 

uitharden van het cement.  

Wanneer cementatie nodig is, gaat de voorkeur naar stalen verbuizing. Staal is 

niet onderhevig aan vervormingen ten gevolge van warmteontwikkeling.  

Polyetyleen (PE) is het materiaal waaruit de aardwarmtesondes vervaardigd zijn. 

Aluminium is niet slijtvast. 
 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II - Bijlage 5.53.1  
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Vraag 45.  

 Evolutie 

Vraag 
Voor buizen van aardwarmtesondes wordt meestal polyethyleen (PE) gebruikt. Er 

zijn ook een aantal varianten van PE ontwikkeld. Wat bekarakteriseert de 

polyethyleenvariant PE100 RC? 

a. Vernet PE 

b. PE met een minimum required strength van 10MPa 

c. Gemodificeerd PE met een toevoeging van chemicaliën 

d. Gemodifieerd PE met lange molecuulkettingen 

 

Antwoord 
Gemodificeerd PE met lange molecuulkettingen  

 

Uitleg 
Voor het materiaal van de buizen voor aardwarmtesondes wordt meestal een 

vorm van PE gebruikt. Hieronder staan vier courante PE-vormen.  

• PE100: polyethyleen met een minimum required strength van 10MPa.  

• PE-Xa: vernet polyethyleen. Door het vernetten krijgt het polyethyleen 

nieuwe eignschappen, bijvoorbeeld een hogere kerfbestendigheid en een 

hoger temperatuurbereik dan PE100. Het vernetten verkleint ook de 

minimale straal waarover een PE-Xa-buis kan geplooid worden; dit 

vermijdt de noodzaak van een koppelstuk op de bodem van het gat. 

Vernetten van polyethyleen is het chemisch aan elkaar verbinden  van de 

molecuulketens.  

• PE100 RC (Resistant to Crack): Gemodificeerd PE100 met langere PE-

kettingen voor een verhoogde scheurweerstand. Verder vertoont PE100 

RC dezelfde eigenschappen als PE100. 

• PE-RT (Raised Temperatuur: door de toevoeging van chemicaliën aan de 

PE-grondstof, waardoor de moleculen aan elkaar haken. Dit vergroot de 

sterkte van de PE-buis. PE-RT vormt een zeer flexibele buis en heeft ook 

een grote stabiliteit tegen spanningscorrosie. 

Het materiaal van de horizontale leidingen daarentegen moet minimaal PE100 

zijn. 

Het materiaal moet gemerkt zijn met de typeaanduiding, fabricagedatum, 

drukklasse en de wanddikte.  
  

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259  
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Vraag 46.  

 Evolutie 

Vraag 
Welke stelling omtrent het groutingmateriaal bentoniet is correct? 

a. Bentoniet is een natuurlijk voorkomend grindmineraal. 

b. Als het grondwater een chlorideconcentratie heeft van meer dan 5000ppm, 

gebruik je best geen bentoniet. 

c. Idealiter wordt bentoniet in een vochtige grond gegoten. 

d. Bentoniet-zandmengsels hebben een lagere thermische geleidbaarheid dan 

puur bentoniet.  

 

Antwoord 
Idealiter wordt bentoniet in een vochtige grond gegoten. 
 

Uitleg 
Correcte stelling: “Bentoniet is een natuurlijk voorkomend kleimineraal.” 

Bentoniet zorgt voor een min of meer flexibele hechting en dichting in combinatie 

met een lage permeabiliteit (<10-9m/s) en een lage thermische geleidbaarheid 

(0,64-0,74W/(m.K)). Thermisch verbeterde kleikorrels verhogen de thermische 

geleidbaarheid van het bentoniet. Door zijn lage permeabiliteit is het bentoniet 

verantwoordelijk voor de bescherming van het grondwater.  

 

Correcte stelling: “Als het grondwater een chlorideconcentratie heeft van meer 

dan 1500 ppm, gebruik je best geen bentoniet.” 

Als het grondwater een totale hardheid heeft van meer dan 500ppm (500°fH, 

28°dH) en/of een chlorideconcentratie van meer dan 1500ppm, is bentoniet niet 

de beste keuze, omdat de hardheid en de chlorideconcentratie de 

zwellingscapaciteit van de klei aantasten. 

 

Correcte stelling: “Bentoniet wordt best in een vochtige grond gegoten.” 

Bentonietgrout in een verzadigd of relatief vochtig boorgat gieten, zorgt voor een 

uitstekende en duurzame sluiting. Als het product daarentegen gebruikt wordt in 

droge grond, gecombineerd met een significante warmteonttrekking, dan bestaat 

de kans dat het bentoniet zijn water verliest en kan het bentoniet wegkrimpen 

van de boorwand. Hiertegen gebruik je een mengeling met een zo hoog mogelijk 

gehalte aan inerte stoffen.  

 

Correcte stelling: “Bentoniet-zandmengsels hebben een hogere thermische 

geleidbaarheid dan puur bentoniet.” 

Bentoniet-zandmengsels hebben een lage permeabiliteit en een hogere 

thermische geleidbaarheid dan puur bentoniet.  
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259  
 

 

  



Opleiding Installateurs: Opfrissingscursus verlenging certificaat van bekwaamheid 

Ondiepe Geothermische Systemen 

 

56 

 

Vraag 47.  

 Evolutie 

Vraag 
Welke stelling omtrent cementgrout is correct?  

a. Cementgrout wordt toegepast in harde ondergronden met een hoog 

chloridegehalte.  

b. Cementgrout is geschikt voor poreuze ondergronden. 

c. Cementgrout heeft een duurzame hechting met het plastiek van de leidingen.  

d. Zand kan aan het cementgrout toegevoegd worden krimp te vermijden. 

  

Antwoord 
Cementgrout wordt toegepast in harde ondergronden met een hoog 

chloridegehalte. 
 

Uitleg 
Correcte stelling: “Cementgrout wordt toegepast in harde ondergronden met een 

hoog chloridegehalte” 

 

Correcte stelling: “Cementgrout is niet geschikt voor poreuze ondergronden” 

Aangezien cement voldoende water nodig heeft om te binden, is deze groutsoort 

niet geschikt in poreuze ondergronden. Het grout zou immers kunnen ontwateren, 

waardoor er geen contact meer zou zijn tussen het grout en de aardwarmtesonde 

enerzijds en tussen het grout en de boorwand anderzijds.  

 

Correcte stelling: “Cementgrout vertoont geen duurzame hechting met het 

plastiek van de leidingen.” 

Cementgrout heeft lage permeabiliteit en lage thermische geleidbaarheid. Deze 

laatste varieert in functie van de dichtheid en verhardingstemperatuur. De 

geleidbaarheid van cementgrout neemt af door het ontstaan van holten ten 

gevolge van krimp. Zowel thermische geleidbaarheid als de permeabiliteit wordt 

bovendien negatief beïnvloed door het feit dat cementgrout geen duurzame 

fysische en thermische hechting vertoont met het plastiek van de leidingen.  

 

Correcte stelling: “Zand kan aan het cementgrout toegevoegd worden om de 

thermische geleidbaarheid te bevorderen.” 

Om de beperkingen van cementgrout op te heffen, worden volgende hulpstoffen 

toegevoegd: zand of fillers (voor hogere thermische geleidbaarheid), 

plastificeerders, bentoniet. Aanbevolen gewichtsverhoudingen:  

- Bentoniet 10 à 25% 

- Cement 10% 

- Zand 25 à 30% 

- Water 40 à 50% 
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259  
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Vraag 48.  

 Evolutie 

Vraag 
Welke stelling omtrent grouting is correct? 

a. Een hoger watergehalte in het cementgrout verlaagt de permeabiliteit. 

b. Een hoger watergehalte in het cementgrout verhoogt de thermische 

geleidbaarheid. 

c. Grout op basis van Portlandcement heeft de neiging om te krimpen. 

d. Geen van de stellingen is correct. 

 

Antwoord 
Grout op basis van Portlandcement heeft de neiging om te krimpen. 
 

Uitleg 
Correcte stelling: Een hoger watergehalte in het cementgrout verhoogt de 

permeabiliteit. 

 

Correcte stelling: Een hoger watergehalte in het cementgrout verlaagt de 

thermische geleidbaarheid. 

Een hoger watergehalte in het cementgrout verhoogt de verpompbaarheid en de 

permeabiliteit, maar verlaagt de thermische geleidbaarheid van het grout.  

 

Correcte stelling: Grout op basis van Portlandcement heeft de neiging om te 

krimpen. 

Grout met een hoog kwartsgehalte heeft een hoger thermische geleidbaarheid, 

terwijl grout op basis van Portlandcement de neiging heeft om te krimpen, 

waardoor er holten kunnen ontstaan ter hoogte van de aardwarmtesonde en de 

warmteoverdracht dus afneemt. 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259  
 

 

  



Opleiding Installateurs: Opfrissingscursus verlenging certificaat van bekwaamheid 

Ondiepe Geothermische Systemen 

 

58 

 

Vraag 49.  

 Evolutie 

Vraag 
Welke factoren bepalen de viscositeit van het grout? 

a. Watergehalte, korrelgrootte en samenstelling van het vulmateriaal 

b. Krimp, vorstbestendigheid en verpompbaarheid 

c. Watergehalte en eigenschappen van samenstellende bestanddelen van het 

grout 

d. Eigenschappen van samenstellende bestanddelen van het grout, contact 

tussen de sondes en het grout, contact tussen het grout en de boorwand 

  

Antwoord 
Watergehalte, korrelgrootte en samenstelling van het vulmateriaal  
 

Uitleg 
 

De viscositeit van het grout wordt bepaald door het watergehalte, de 

korrelgrootte en de samenstelling van het vulmateriaal. 

De duurzaamheid van het grout wordt bepaald door de krimp, de 

vorstbestendigheid en de verpompbaarheid. 

De permeabiliteit wordt bepaald door het watergehalte en de eigenschappen 

van samenstellende bestanddelen van het grout. 

De thermische geleidbaarheid wordt bepaald door de eigenschappen van 

samenstellende bestanddelen van het grout, het contact tussen de sondes en het 

grout, en het contact tussen het grout en de boorwand.  
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259  
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Vraag 50.  

 Evolutie 

Vraag 
Wat is de meest recente evolutie in het monitoren van een geothermische 

installatie? 

a. Meer regelmatige controles ter plaatste bij de installatie 

b. Toegang tot de systeemgegevens over een internetverbinding 

c. Monitoring blijft gebeuren met manuele meters 

d. Geen van de drie bovenvermelde opties.   

Antwoord 
Toegang tot de systeemgegevens over een internetverbinding  

 

Uitleg 

De laatste jaren komen er geleidelijk monitoringssystemen of -diensten met 

internet beschikbaar. Dit is dan meestal voor kleine systemen. Sommige 

warmtepompfabrikanten bieden dergelijke diensten aan en de eindgebruiker 

heeft via internet toegang tot de gegevens en kan een overzicht krijgen van de 

huidige status van zijn systeem. De gegevens kunnen soms ook worden 

geëxporteerd voor verdere evaluatie. Sommige innoverende bedrijven bieden 

smartphoneapplicaties aan die de prestatieparameters van het systeem 

weergeven en de warmtepomp op afstand bedienen.  
 

Bronnen 
IEA. (2020). Annex 27 
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Vraag 51.  

 Evolutie 

Vraag 
Welke stelling omtrent geokoeling is correct? 

a. Actieve koeling is rendabeler dan passieve koeling. 

b. Bij actieve koeling wordt een bypass over de warmtepomp gecreëerd. 

c. Bij actieve koeling zijn er behalve de circulatiepomp geen elementen die 

energie vereisen 

d. Geen van bovenstaande stellingen is correct.  

 

Antwoord 
geen van bovenstaande stellingen is correct. 
 

Uitleg 
Correcte stelling: Passieve koeling is rendabeler dan actieve koeling.  

Correcte stelling: Bij passieve koeling wordt een bypass over de warmtepomp 

gecreëerd. 

Correcte stelling: Bij passieve koeling zijn er behalve de circulatiepomp geen 

elementen die energie vereisen.  

 

Er zijn twee manieren om een gebouw via een geothermische installatie te koelen. 

Bij passieve koeling stroomt het fluïdum door de bodemwarmtewisselaar (1) en 

geeft zijn warmte af aan de bodem, waardoor het fluïdum afkoelt. Het afgekoelde 

fluïdum stroomt via leidingen (4) naar de warmtewisselaar(4a), neemt hier de 

warmte van het afgiftesysteem (8) op en vervolgt zijn weg terug naar de 

bodemwarmtewisselaar(1), waardoor de cyclus kan herbeginnen. Behalve de 

circulatiepomp (2) zijn er in dit proces geen elementen die energie vereisen.  

 

De tweede manier is actieve koeling. De werking van de warmtepomp is in dit 

geval gelijkaardig aan die van een koelkast. De koelkring is inwendig omgekeerd, 

waardoor de warmtegeleidende vloeistof in de warmtepomp in de andere richting 

stroomt. De verdamper wordt nu de condensor. Deze techniek is minder rendabel 

dan die van de passieve koeling.  
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(Bron figuur: WTCB – Technische Voorlichting 259) 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259  
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Vraag 52.  

 Evolutie 

Vraag 
Op welk moment is het koelvermogen met passieve geokoeling het hoogst? 

a. Aan het begin van het koelseizoen 

b. Aan het einde van het koelseizoen 

c. Het koelvermogen is constant tijdens het hele koelseizoen. 

d. Aan het einde van het verwarmingsseizoen 

  

Antwoord 
Aan het begin van het koelseizoen  

 

Uitleg 
Bij passieve koeling gebruikt de warmtepomp de koelte in de bodem (+- 12°C) 

om een aangenaam frisse temperatuur te krijgen in de leefruimten. Het water dat 

door het vloersysteem circuleert is +- 15°C. De temperatuur in huis koelt af en de 

opgenomen warmte wordt via het water van het vloersysteem teruggegeven aan 

de aarde. De temperatuur van de bodem is een grote factor bij passieve koeling. 

Op het einde van de zomer is het beschikbare koelvermogen dan ook lager dan in 

het begin omdat de grond tijdens het koelseizoen opgewarmd is.  

Bij passieve koeling werkt de compressor niet, de circulatiepomp van het 

geothermisch systeem functioneert wel.  

Een extra voordeel van (actief en passief) koelen met een bodem/water-

warmtepomp is de regeneratie van de bodem. Deze geregenereerde warmte zal 

tijdens de verwarmingsperiode in de winter gebruikt kunnen worden om het 

gebouw op te warmen. Dit verhoogt ook de COP tijdens het verwarmingsseizoen.  

Bij actieve geokoeling daarentegen wordt de werking van de warmtepomp 

omgekeerd. Het water in het afgiftesysteem neemt warmte op uit de leefruimten 

en wordt afgekoeld door de omgekeerde werking van de warmtepomp. De warmte 

wordt aan de omgeving afgegeven. Het gebruik van actieve koeling is als de 

werking van een koelkast. Een aandachtspunt bij actieve koeling is het ontstaan 

van condens op de vloer wanneer het koelen te snel gebeurt.  
 

Bronnen 
Vaillant. (2021). Koeling door warmtepompen 
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Vraag 53.  

 Evolutie 

Vraag 
Wat kan een oorzaak zijn van een discrepantie tussen thermische last (woning) 

en de thermische bron (geothermisch systeem) doorheen de levensduur van het 

geplaatst geothermisch systeem?  

a. Het wijzigen van de personen die in de woning wonen 

b. Afbreken van de oorspronkelijke woning en een nieuwbouw neerplanten 

c. De bestaande woning uitbreiden 

d. Alle bovenstaande opties kunnen een discrepantie van de dimensionering 

veroorzaken.  

 

Antwoord 
Alle bovenstaande opties kunnen een discrepantie van de dimensionering 

veroorzaken 
 

Uitleg 
(‘Discrepantie’ is een situatie waarin twee dingen niet overeenstemmen.) 

Bij het evolueren van technologieën moet er aandacht worden gehouden met de 

complexiteit van het combineren van verschillende technologieën. De beoogde 

levensduur van een geothermisch systeem is ten minste in de grootteorde van 40 

à 50jaar. In deze periode kunnen een grote wijzingen aan de omgeving van het 

systeem voorkomen.  

- Wanneer de bewoners wijzigen, kan het thermisch verbruiksprofiel  

eveneens sterk wijzigen.  

- Indien het oorspronkelijke gebouw wordt afgebroken en wordt vervangen 

door een nieuwbouwwoning. Een grote bijbouw aan de oorspronkelijke 

woning kan eveneens een effect hebben 

- Het vervangen van de oorspronkelijke warmtepomp door een meer efficiënt 

model.  

Het voorkomen van deze navenante wijzigingen kan resulteren dat het bestaande 

geothermische systeem ondergedimensioneerd of overgedimensioneerd wordt.  

Een meer efficiënte warmtepomp daarentegen heeft eerder een stop-en-go-gedrag 

als gevolg.  
 

Bronnen 
IEA. (2020). Annex 27 
 

 

 

  



Opleiding Installateurs: Opfrissingscursus verlenging certificaat van bekwaamheid 

Ondiepe Geothermische Systemen 

 

64 

 

GOEDE PRAKTIJKEN IN ONDIEPE GEOTHERMISCHE SYSTEMEN 

Vraag 54.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Welke temperaturen worden gevonden in de bodem tussen een diepte van 20 en 

300m? 

a. Temperatuur varieert onder invloed van de luchttemperatuur bovengronds. 

b. 0°C tot 10°C 

c. 10°C tot 20°C 

d. 40°C tot 50°C 

 

Antwoord 
10°C tot 20°C 
 

Uitleg 
Tot 20m onder het aardoppervlak wordt de grondtemperatuur bijna uitsluitend 

door de zonnewarmte en de insijpeling van water bepaald. Omdat de bodem de 

warmte slecht geleidt, is er van 20 tot 100m een toenemende invloed van de hitte 

van de kern en zijn temperatuurschommelingen door het klimaat niet meer 

waarneembaar. De temperatuur in deze zone bedraagt dan ongeveer de 

gemiddelde plaatselijke jaartemperatuur. In België heerst er vanaf een diepte van 

18m een constante temperatuur van 10°C à 12°C. Per 100m diepte stijgt de 

grondtemperatuur verder met 3°C. 

 
 

Bronnen 
Smart Geotherm. (2021). Ondiepe geothermie 
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Vraag 55.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Welke stelling omtrent de thermische regeneratie bij een systeem met een 

horizontale warmtewisselaar is correct? 

a. Een horizontale warmtewisselaar neemt grotendeels warmte op afkomstig 

van de kern van de aarde. 

b. Thermische regeneratie van de bodem gebeurt door zonnestraling. 

c. Regenwater heeft een nadelig effect op de thermische regeneratie van de 

bodem.  

d. Diepwortelende beplanting kan warmte afgeven aan de bodem voor een 

horizontale warmtewisselaar. 

  

Antwoord 
Thermische regeneratie van de bodem gebeurt door zonnestraling.  
 

Uitleg 

Horizontale bodemwarmtewisselaars zijn horizontale kunststoflussen die in 

de bodem aangebracht worden op een diepte van 1,2 tot 2m (zeker geïnstalleerd 

onder de vorstgrens). Een horizontale bodemwarmtewisselaar neemt warmte op 

van de zon, lucht en regen die in de bovenste aardlagen is opgeslagen. In de winter 

wordt er warmte uit de ondiepe grond geput, terwijl het ‘warmtereservoir’ in het 

zomerseizoen terug gevuld wordt dankzij zonne-instraling en de infiltratie van 

regenwater. Bij een horizontale warmtewisselaar is de regeneratie door 

aardwarmte van de kern zeer beperkt. Dit komt doordat er een te grote 

temperatuursinvloed is van de omgeving. Dankzij de eenvoudige installatie en de 

beperkte vermogensuitwisseling van horizontale bodemwarmtewisselaars is deze 

techniek optimaal geschikt voor de residentiële sector. Er wordt weliswaar 

opgemerkt dat een lange en strenge winter de prestatie van het systeem kan 

verminderen. Een horizontale bodemwarmtewisselaar kan niet toegepast worden 

voor de koeling van het gebouw en vergt een vrij grote beschikbare buitenruimte, 

namelijk ongeveer tweemaal het te verwarmen oppervlak van het gebouw.  

Diepwortelende beplanting moet vermeden worden aangezien diepe wortels de 

installatie kunnen beschadigen.  
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259 

GeoTherma. (2021) 

WarmtepompOptimaal. (2021).  

Warmtepompadvies. (2021) 
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Vraag 56.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Welke stelling omtrent het leggen van een horizontaal captatienet is correct? 

a. De prestatie van een horizontaal systeem verhoogt wanneer het captatienet 

in een licht komvorm geplaatst is. 

b. Het is onmogelijk om een horizontaal systeem in twee verdiepingen te 

installeren.  

c. Brede sleuven met lusvormige, horizontale nemen warmte tot 2,5m naast de 

middellijn van de sleuf.  

d. Geen van de antwoorden is correct. 

 

Antwoord 
Brede sleuven met lusvormige, horizontale collectoren nemen warmte tot 2,5m 

naast de middellijn van de sleuf.  

 

Uitleg 
Door lucht in het systeem verlaagt de prestatie en wanneer het horizontaal 

captatienet in een komvorm ligt, worden er hoge punten in het systeem gecreëerd. 

Hierdoor is de ontluchting van het systeem moeilijker te voltooien. 

De collectoren kunnen recht gelegd worden. Bewaar voldoende tussenafstand 

tussen de rechte collectorleidingen. De afstand tussen de lussen is cruciaal voor 

een evenwicht tussen de systeemwerking en de flora. De buizen kunnen ook 

spiraalsgewijs in brede sleuven gelegd worden. Hierbij is het belangrijk dat de 

tussenafstand tussen de sleuven voldoende groot is. De leidingen in een sleuf 

halen energie tot een afstand van 2,5m naast de middellijn van de sleuf. 

Houd bij het plaatsen van de horizontale leidingen steeds rekening met de 

minimaal toegelaten buigradius van de PE-buizen.  

    
Het is mogelijk om een horizontaal systeem in twee verdiepingen te installeren. 

Hiertoe moeten de graafwerken tot op een grotere diepte gebeuren. Dit verhoogt 

de investeringskosten in het horizontaal captatienet. Wanneer een beperkte 

tuinoppervlakte beschikbaar is, kan deze topologie overwogen worden. Echter 

wordt in dit geval eerder gekozen voor verticale aardwarmtesondes, aangezien de 

topologie met verticale boringen nog minder plaats inneemt dan een horizontaal 

net in twee verdiepingen.  

Bronnen 
GeoTherma. (2021) 

De Keukeleire Technics. (2021). 

5m 

2,5m 2,5m 
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Vraag 57.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Een horizontaal captatienet bevindt zich meestal onder het tuinoppervlak, 

welke bestemming van de bovengrond is het beste om de prestatie van het 

systeem te bevorderen? 

a. Verharding 

b. Grasveld 

c. Struiken 

d. Veel grote bomen 
 

Antwoord 
Grasveld  
 

Uitleg 
Een grasveld is het meest geschikt om een zo hoog mogelijk systeemrendement 

te bewerkstelligen. Het is best om veel beplanting, en bebouwing boven het 

captatienet te vermijden. Bomen en struiken werpen schaduw op het 

bodemoppervlak, waardoor de warmte afkomstig van de zon moeilijker in de 

bodem kan dringen. De inval van zonnestralen bevordert regeneratie van de 

bodem. 

Verharding zoals een terras, een oprit of een tuinhuis verhindert dat regenwater 

de bodem binnendringt. Een vochtige bodem bevordert regeneratie van de 

bodem. 

Een horizontale warmtewisselaar zorgt ervoor dat de eigenaar over een 

substantieel stuk land beschikt dat relatief beperkte mogelijkheden heeft. Dit is 

een nadeel aan de technologie.  
 

 

  



Opleiding Installateurs: Opfrissingscursus verlenging certificaat van bekwaamheid 

Ondiepe Geothermische Systemen 

 

68 

 

 

Vraag 58.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Welke stelling omtrent systemen met directe expansie is correct? 

a. Bij een geothermisch systeem met directe expansie levert corrosie van het 

systeem geen problemen.  

b. Systemen met directe expansie hebben grotere koelmogelijkheden. 

c. De warmteoverdracht van de bodem naar een DX-systeem is slechter dan de 

warmteoverdracht van de bodem naar een glycolsysteem met PE-leidingen.  

d. Geen van bovenstaande stellingen is correct.  

Antwoord 
Bij een geothermisch systeem met directe expansie is corrosie van het systeem 

geen aandachtspunt. 
 

Uitleg 
Bij systemen met directe expansie verdampt een koelmiddel direct in koperen 

leidingen die in de ondergrond aangebracht zijn. Deze leidingen combineren de 

functie van bodemwarmtewisselaar en verdamper. Hierdoor is er een 

warmtewisselaar (verdamper) vermeden in het systeem en is er geen 

circulatiepomp vereist voor het geothermisch circuit. Dit verminderd de nodige 

energie en verhoogt dus de prestatie van het systeem. Ook de betere thermische 

werking van koper en koelmiddel (in vergelijking met PE en glycol) verhoogt de 

prestatie van het systeem.  

In het bodemonderzoek moet nagegaan worden of de koperen leidingen zullen 

corroderen, want doordat koperen leiding, in plaats van leidingen in PE, moeten 

de koperen leidingen compatibel zijn met de lokale bodem.  

Systemen met directe expansie zijn eerder geschikt voor residentiële toepassingen 

voor vloerverwarming, radiatoren, sanitair warm water en ook (actieve) koeling.  
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259  

Energy.Gov. (2021)  

Smart Geotherm. (2021). Warmtepomp 
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Vraag 59.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Het ontwerpen, plaatsen of uitbaten van een ondiep geothermisch systeem moet 

rekeninghouden met beperkingen. Welke stelling is correct? 

a. In elk type ondergrond kan in technisch gezien een ondiep geothermisch 

systeem geplaatst worden.  

b. De bacteriële groei in de ondergrond blijft ongewijzigd na installatie van een 

ondiep geothermisch systeem.  

c. De publieke opinie over ondiepe geothermische systemen wordt voor het 

grootste deel beïnvloed door technische en geologische beperkingen. 

d. Geen van bovenstaande stellingen is correct.  

  

Antwoord 
In elk type ondergrond kan in technisch gezien een ondiep geothermisch systeem 

geplaatst worden. 
 

Uitleg 
Een ondiep geothermisch systeem (OGS) heeft een aantal nadelen en 

beperkingen: 

• Economische beperkingen: Door de aanzienlijke investering kan het 

kostenplaatje een economische beperking zijn.  

• Politieke beslissingen en/of wetgeving kunnen het aanleggen van OGS 

verbieden of ontmoedigen.  

De economische, politieke en legislatieve randvoorwaarden kunnen een grote 

invloed hebben op de publieke opinie van OGS.  

• Technische beperkingen: De gewilde toepassing kan ook technische 

beperkingen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld: Wanneer een systeem 

warmte opslaat in de bodem, heeft deze bron beperkingen (qua belasting, 

duur, temperatuur, beschikbaarheid). Deze beperkingen zijn afhankelijk van 

project tot project en moeten zo vroeg mogelijk geïdentificeerd worden.  

• Geologische beperkingen: In principe is een OGS mogelijk in elk type grond. 

De beste methode moet worden gekozen afhankelijk van het specifieke 

project.  

Een gesloten systeem is overal mogelijk in elke geologie, maar de thermische 

eigenschappen en boorproblemen kunnen een beperkende factor zijn bij de 

aanleg en het ontwerp. 

Open systemen vereisen een geologie die watervoerende lagen heeft. De 

aquifergeometrie, hydraulische eigenschappen en chemische samenstelling 

van het grondwater kunnen een beperkende factor zijn bij het ontwerp van 

een open systeem. Wanneer de aquifer reeds gebruikt wordt voor andere 

toepassingen, kan dit meespelen in het ontwerp van het open systeem.  

• Hydrogeologische beperkingen: Een grondwaterstroom is een voordeel bij een 

systeem dat enkel verwarming biedt. Bij een opslagsysteem van thermische 

energie is een grondwaterstroom een nadeel.  

• Klimaatomstandigheden: De temperatuur van de ondiepe ondergrond wordt 

bepaald door de gemiddelde temperatuur van de omgevingslucht. De 
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temperatuur van de eerste 15m fluctueert tot op zekere hoogte mee met de 

seizoenen. Daarnaast speelt de vochtigheid van het klimaat een rol voor de 

thermische eigenschappen van de bodem.  

• Milieubeperkingen: Landspecifiek kunnen er bezwaren bestaan tegen OGS 

aangezien een OGS een impact heeft op het milieu: doorboren door 

verschillende watervoerende lagen, gebruik van antivries, verandering van 

de ondergrondse temperatuur, lokale verstoringen. Deze elementen kunnen 

een impact hebben op de chemische en bacteriële samenstelling en de groei 

in de ondergrond. 

Bronnen 
Geothermal Communities. (2010). Chapter 5. Shallow Geothermal Systems 
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Vraag 60.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Welke stelling omtrent het gebruik van expansievaten is fout? 

a. Een expansievat voorkomt lekken in de winter. 

b. Een expansievat voorkomt cavitatie in de zomer.  

c. Bij een hogere bedrijfstemperatuur van PE-leiding en glycol zal de leiding 

sneller samentrekken dan het glycolvolume krimpt.  

d. Het gebruik van een expansievat is wettelijk verplicht. 

 

Antwoord 
Het gebruik van een expansievat is wettelijk verplicht.  

 

Uitleg 
Het is een goede praktijk om het gesloten geothermisch systeem (horizontaal of 

verticaal) te voorzien van een expansievat. Sommigen plaatsen geen 

expansievat met de uitleg dat "de fluctuatie van de temperatuur klein is en 

bijgevolg de uitzetting/drukfluctuatie gering en de kleine volumeverandering kan 

opgevangen worden door het uitzetten van de PE-leidingen.” In de uitleg die volgt 

wordt deze stelling ontkracht.  

 

De uitzettingsnelheid van het glycolmengsel en van de PE-leidingen is 

verschillend. In verwarmingsbedrijf (in de winter) daalt de temperatuur in de 

geothermische leidingen en trekt de PE-leiding snel samen. De volume die de 

vloeistof inneemt krimpt in met een vertraging ten opzichte van de vloeistof, 

waardoor de vloeistof een druk uitoefent op de leidingen. Hierdoor kunnen lekken 

frequenter voorkomen.  

 

In koelbedrijf (in de zomer) stijgt de temperatuur van de glycol en de leidingen in 

het geothermisch circuit. Hierdoor zet de PE-leiding sneller uit dan de vloeistof. 

Bijgevolg daalt de druk in het systeem. Hierdoor kan het fenomeen cavitatie 

voorkomen in het geothermisch circuit. Bij dit fenomeen bewegen luchtbellen zich 

voort in het systeem, wat geluidshinder met zich kan meebrengen. Daarnaast 

eroderen de luchtbellen de stromingskanalen van de circulatiepomp en verlagen 

ze het mogelijke debiet door het circuit.  
 

Bronnen 
Geo-Flo. (2017) 
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Vraag 61.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Welke stelling omtrent de thermische geleidbaarheid van een bodem is correct? 

a. De thermische geleidbaarheid neemt af bij toenemende porositeit van de 

bodem.  

b. Een bodem die meer verzadigd is met water zal een kleinere thermische 

geleidbaarheid hebben.  

c. Een lager kwartsgehalte in de bodem zorgt voor een hogere thermische 

geleidbaarheid.  

d. Geen van bovenstaande stellingen is correct.  

Antwoord 
De thermische geleidbaarheid neemt af bij toenemende porositeit van de bodem. 
 

Uitleg 
Correcte stelling: “De thermische geleidbaarheid neemt af bij toenemende 

porositeit van de bodem.” 

Correcte stelling: “Een bodem die meer verzadigd is met water zal een grotere 

thermische geleidbaarheid hebben.” 

Correcte stelling: “Een hoger kwartsgehalte in de bodem zorgt voor een hogere 

thermische geleidbaarheid.” 

 

De thermische geleidbaarheid van grond is afhankelijk van de mineralogische 

samenstelling (bv. Kwarts, kleimineralen), de porositeit, het watergehalte en de 

temperatuur. Zo zal de thermische geleidbaarheid afnemen bij een toenemende 

porositeit (poriënvolume), maar toenemen indien de poriën verzadigd zijn met 

water. De thermische geleidbaarheid varieert van 1,2W/(m.K) voor kleigronden 

tot 2,4W/(m.K) voor waterverzadigde zandgronden.  

De thermische geleidbaarheid van de bodem heeft een grote impact op de 

dimensionering van een boorveld. Een hoge thermische geleidbaarheid betekent 

dat de energie snel naar de bodemwarmtewisselaar getransporteerd wordt. 

De thermische geleidbaarheid van de grond kan nauwkeurig bepaald worden door 

het correct uitvoeren van een thermische responstest.  
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
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Vraag 62.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Hoeveel thermisch vermogen per lengte-eenheid kan een droge zand grond 

leveren?  

a. <25W/m 

b. 30 à 50 W/m 

c. 55 à 80 W/m 

d. 80 à 100 W/m 

 

Antwoord 
<25W/m  

 

Uitleg 
Het is zeker niet de bedoeling om alle cijfers uit een tabel op te vragen. Deze vraag 

peilt naar parate kennis van grootteordes voor het specifiek 

onttrekkingsvermogen van een aantal grote categorieën van bodemsoorten. 

Let zeker ook op het effect van watervoerende en waterverzadigde bodems in 

onderstaande tabel. 

 
(Bron tabel: WTCB – Technische Voorlichting 259) 

 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
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Vraag 63.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Op onderstaande foto ziet u drie verschillende opstellingswijzen van de 

aardwarmtesondes in een boorveld: gesloten opstelling, halfopen opstelling en 

open opstelling.  

 
(Bron figuur: WTCB – Technische Voorlichting 259) 

Welke opstelling kan de grootste piekbelastingen aan bij een gelijk aantal 

aardwarmtesondes die even diep zijn? 

a. Gesloten opstelling 

b. Halfopen opstelling 

c. Open opstelling 

d. Het vermogen om piekbelastingen te beantwoorden is even groot voor alle 

voorgaande opstellingen.  

 

Antwoord 
Gesloten opstelling  

 

Uitleg 
Een gesloten opstelling bevordert de opslag van thermische energie en wordt 

gekenmerkt door een zo groot mogelijk volume en een zo klein mogelijk omhullend 

oppervlak. Dit laatste minimaliseert het verliesoppervlak naar de omgeving. De 

gesloten opstelling kan grotere piekbelastingen aan.  

Open opstellingen en halfopen opstellingen verdienen de voorkeur bij systemen 

met een onbalans waarbij de bodem op een natuurlijke wijze geregenereerd dient 

te worden. De verschillende boorgaten hebben minder onderlinge interactie. De 

beste regeneratie wordt verkregen door een open opstelling, loodrecht op de 

stromingsrichting van het grondwater.  

De opstelling van de aardwarmtesondes in het boorveld heeft een grote invloed op 

de werking van het systeem.  
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
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Vraag 64.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Hoe wordt de thermische geleidbaarheid omschreven? 

a. De warmteflux die doorheen een materiaal gaat per lengte-eenheid en per 

graad temperatuurverschil in het materiaal  

b. De benodigde hoeveelheid warmte per eenheidsmassa om de temperatuur van 

het medium met één graad te verhogen  

c. Een maat voor de thermische inertie van een materiaal 

d. De stroming van het water in de bodem 

  

Antwoord 
De warmteflux die doorheen een materiaal gaat per lengte-eenheid en per graad 

temperatuurverschil in het materiaal  
 

Uitleg 
Thermische geleidbaarheid (W/(m.K)) van de grond is de warmteflux die 

doorheen een materiaal gaat per lengte-eenheid en per graad 

temperatuurverschil in het materiaal en is afhankelijk van de mineralogische 

samenstelling (bv. kwarts), de porositeit, het watergehalte en de temperatuur.  

 

Specifieke of soortelijke warmtecapaciteit (J/(kg.K)) is de hoeveelheid 

warmte die nodig is om de temperatuur van een medium met een eenheidsmassa 

met één graad te verhogen bij constante druk.  

 

Warmtediffusiviteit (m²/s) is een maat voor de thermische inertie van een 

materiaal en vormt een essentiële parameter voor de karakterisatie van transiënt 

warmtetransport. Aanwezigheid van water doet de warmtegeleidbaarheid 

verhogen en doet dus ook de warmtediffusiviteit stijgen. De formule voor de 

warmtediffusiviteit is: 

 
In deze formule is ρ de massadichtheid en cp de specifieke warmtecapaciteit en λ 

de thermische geleidbaarheid.  

 

Geohydrologie is de stroming van het water in de bodem = grondwaterstroming. 

Een sterke grondwaterstroming kan de opgeslagen energie verplaatsen zodat 

deze slechts gedeeltelijk herwonnen kan worden. Een sterke grondwaterstroming 

kan echter ook een positieve invloed hebben op de natuurlijke regeneratie van een 

bodemenergiesysteem met thermische onbalans. Door een sterke geohydrologie 

wordt de bodemtemperatuur immers sneller hersteld.  
 

Bronnen 
3 WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
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Vraag 65.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Welke stelling omtrent BEO-systemen (Boorgat Energieopslag) is fout? 

a. Thermische interactie tussen de verschillende boorgaten is gewenst.  

b. Boorgaten van een BEO-systeem liggen ongeveer 3 à 10m van elkaar 

verwijderd.  

c. BEO voor thermische opslag op hogere temperatuur vereist geen extra 

ontwerpvereisten van de boorgaten. 

d. Een grondwaterstroming verlaagt de prestatie van een BEO-systeem.  

 

Antwoord 
BEO voor thermische opslag op hogere temperatuur vereist geen extra 

ontwerpvereisten van de boorgaten  

 

Uitleg 
Er is een belangrijk verschil tussen niet-opslag- en BEO-systemen op vlak van de 

afstand tussen de boorgaten. De afstand tussen de boorgaten hangt af van de 

toepassing (Bodemwarmtepomp of BEO-toepassing), van de geologische 

randvoorwaarden (thermische eigenschappen van de bodem), van de beoogde 

boordiepte van de boorgaten (voorzie meer afstand tussen de boorgaten bij diepere 

boorgaten) en van de belastingskarakteristieken. De optimale boorgatafstand 

voor BEO-systemen is ongeveer 3 à 10m met een kleinere afstand voor BEO-

systemen op hogere temperatuur.  

Natuurlijke grondwaterstroming heeft een impact op het thermische gedrag van 

een geothermisch systeem. Voor een systeem dat niet op opslag gericht is, is een 

grondwaterstroom een voordeel, terwijl grondwaterstroming een BEO systeem 

negatief beïnvloed.  
 

Bronnen 
IEA. (2020). Annex 27 
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Vraag 66.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Bij het luchthamerboren ondervindt u verstoppingen in het boorgat bij het 

transporteren van de cuttings naar de oppervlakte. Eerst verhoogt u het debiet 

van de perslucht, maar deze actie heeft te weinig gewenst effect.  

Welke actie onderneemt u in deze situatie? 

a. Biodegradeerbare olie toevoegen aan de perslucht 

b. Biodegradeerbaar boorschuim toevoegen aan de perslucht 

c. Verder het debiet van de perslucht verhogen 

d. Het debiet van de perslucht verlagen 

 

Antwoord 
biodegradeerbaar boorschuim toevoegen  

 

Uitleg 
Bij luchthamerboren dient de perslucht tegelijkertijd als energieleverancier 

voor de boorhamer en als transportmiddel om de cuttings en het aangeboorde 

grondwater naar de oppervlakte te voeren. De transportcapaciteit van een boorgat 

is de mate waarin het boorgat vloeistof/lucht met boorcuttings kan brengen naar 

de oppervlakte.  

Olie dient als toevoeging aan de perslucht om de boorhamer te smeren. Deze olie 

moet biodegradeerbaar zijn.  

Boorschuim kan geïnjecteerd worden met de perslucht om de transportcapaciteit 

van de perslucht te verhogen. Dit boorschuim moet biodegradeerbaar zijn.  

Indien het debiet van de perslucht te hoog is, zal de stroom van perslucht, 

grondwater en cuttings het boorgat beschadigen.  

Het debiet van de perslucht verlagen zal meer verstoppingen in het boorgat 

teweeg brengen.  
 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II - Bijlage 5.53.1 
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Vraag 67.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Centreerbeugels centreren de verbuizing in het midden van het boorgat. Welke 

afstand is aangewezen tussen de verschillende centreerbeugels over de lengte van 

het boorgat? 

a. 1m 

b. 5m 

c. 20m 

d. Enkel bovenaan het boorgat en onderaan het boorgat. 

 

Antwoord 
5m wordt als tussenafstand aangewezen tussen de centreerbeugels.  
 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II - Bijlage 5.53.1 
 

 

Vraag 68.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Wat wordt bedoeld met het ontwikkelen van een put? 

a. Het verwijderen van de laatste cuttings en deeltjes na het boren. 

b. Het geven van de bodemsamenstelling op verschillende boordieptes. 

c. Het injecteren van zuur in het boorgat. 

d. Het zorgen dat een put niet invalt.  

  

Antwoord 
Verwijderen van de laatste cuttings en deeltjes na het boren  

 

Uitleg 
De putontwikkeling is het verwijderen van de laatste cuttings en deeltjes nadat 

het boren voltooid is.  

De monstername heeft als doel het geven van de bodemsamenstelling op 

verschillende boordieptes om een een beeld te geven over het aangeboorde profiel.  

Door het verzuren van een boorgat in Ca-rijke gesteenten (zoals krijt en 

kalksteen) lost het calcium in de onmiddellijke omgeving van de filter op. Na 

verdere ontwikkeling van de put is de achterblijvende matrix meer doorlatend 

dan voorheen, wat de productiviteit van de put bevorderd.  

Verbuizing zorgt ervoor dat een boorput niet invalt. 
 

Bronnen 
Vlaanderen. (2021). VLAREM II - Bijlage 5.53.1 
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Vraag 69.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Een systeem met een dubbele U-vormige lus heeft een grotere opbrengst dan een 

systeem met een enkelvoudige U-vormige lus. Hoeveel hoger ligt de opbrengst van 

een dubbele U-vormige lus? 

a. 5 à 10% hogere opbrengst 

b. 15 à 20% hogere opbrengst 

c. 25 à 30% hogere opbrengst 

d. 35 à 40% hogere opbrengst 

 

Antwoord 
15 à 20% hogere opbrengst  

 

Uitleg 
Parate kennis van de soorten aardwarmtesondes is belangrijk om snelle, kleine 

berekeningen uit te voeren. (Dergelijke berekeningen zijn echter enkel 

interessant in het absolute begin van het project. Op dergelijke berekeningen  kan 

de detaildimensionering niet berusten. De detaildimensionering moet gebruik 

maken van volledigere, gedetailleerde berekeningen). De bodemwarmtewisselaar 

bestaat uit een enkelvoudige of dubbele U-vormige lus. De opbrengst van een 

dubbele U-lus ligt 15 tot 20% hoger dan die van een enkelvoudige 

bodemwarmtewisselaar.  
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
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Vraag 70.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Welke controles moeten er op de werf gebeuren op de aardwarmtesonde voor de 

sonde in het boorgat wordt neergelaten? 

a. Visuele controle en druktest 

b. Visuele controle, druktest en trektest  

c. Visuele controle 

d. Visuele controle en trektest 

 

Antwoord 
Visuele controle en druktest  

 

Uitleg 
Het aangevoerde materiaal moet schoon en onbeschadigd zijn  en mag tijdens 

opslag niet voor lange tijd aan direct zonlicht blootgesteld worden. Voor gebruik 

wordt elke sonde visueel geïnspecteerd, in het bijzonder de aangelaste voet. Een 

beschadigde lus vertoont bijvoorbeeld abnormale vervormingen die dieper zijn 

dan 10% van de wanddikte van PE100-leidingen en 20% van de wanddikte van 

PE-Xa-leidingen.  

Om beschadigingen tijdens het transport en de opslag tijdig op te sporen, worden 

de aardwarmtesondes voor de installatie met water gevuld en onderworpen aan 

een proefdruk van minimaal 3 bar gedurende minstens 15 minuten. Het 

drukverlies mag niet meer dan 0,2bar of 10% zijn. 
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
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Vraag 71.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Om een verticale bodemsonde in de boorput neer te laten wordt een ballast 

aangewend. Hoeveel moet deze ballast minstens wegen? 

a. 0,25kg per lopende meter sonde 

b. 0,50kg per lopende meter sonde 

c. 0,75kg per lopende meter sonde 

d. 1,00kg per lopende meter sonde 

 

Antwoord 
0,75kg per lopende meter sonde  

 

Uitleg 
De onderzijde van de U-bocht wordt voorzien van een ballast zodat de 

bodemwarmtewisselaar gemakkelijker in een met water of slib gevuld boorgat 

geplaatst kan worden. Om die reden en om eventuele vervormingen van de sonde 

tijdens het aanvullen van het boorgat te vermijden, wordt de sonde vooraf met 

water gevuld. Welk ballasttype er aangebracht moet worden, hangt af van het 

niveau en het soortelijke gewicht van de vloeistof die zich in het boorgat bevindt, 

de lengte van de sonde, de wrijvingsweerstand met de boorwand… Deze ballast 

heeft een minimale massa van 0,75kg per lopende meter aardwarmtesonde en 

mag op termijn geen bodemverontreinigingen teweegbrengen.  
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
  

 

  



Opleiding Installateurs: Opfrissingscursus verlenging certificaat van bekwaamheid 

Ondiepe Geothermische Systemen 

 

82 

 

Vraag 72.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Wat wordt bedoeld met het Tichelmann-systeem? 

a. Parallelle aansluiting waarbij de lengte van de aansluitingen met de 

individuele aardwarmtesondes gelijk is.  

b. Elke bodemwarmtewisselaar wordt afzonderlijk rechtstreeks naar een 

centrale collector geleid.  

c. De bodemwarmtewisselaar worden achtereenvolgens aangesloten en 

doorstroomd.  

d. Geen van de vorige antwoorden 

 

Antwoord 
parallelle aansluiting waarbij de lengte van de aansluitingen met de individuele 

aardwarmtesondes gelijk is.  
 

Uitleg 
Bij de Tichelmann-aansluiting zijn de individuele warmtewisselaars zodanig 

aangesloten op de hoofdleiding dat de totale kringlengte van de vertrek- en 

retourleiding van elke aardwarmtesonde gelijk is (er mogen in ieder geval geen 

afwijkingen van meer dan 10% zijn). Deze aansluitingswijze heeft als voordeel dat 

de totale hydraulische weerstand over elke bodemwarmtewisselaar dezelfde is. 

Tichelmann zorgt voor eenzelfde thermische belasting van elk circuit. Door de 

verdeling van het debiet over verschillende parallelle circuits is het moeilijker om 

de gunstige, lichtturbulente stroming te bereiken. Beperk het aantal 

bodemwarmtewisselaars tot 6 per circuit om een goede ontluchting van het 

systeem mogelijk te maken. In de afbeelding hieronder staat de Tichelmann-

aansluiting afgebeeld  

 
(Bron figuur: warmtepomp-weetjes. (2021)) 

 

Bij een parallelle, centrale aansluiting wordt elke bodemwarmtewisselaar 

afzonderlijk naar een centrale collector geleid. Deze configuratie wordt 

aanbevolen voor kleine systemen (max 3 à 4 bodemsondes). Merk op dat het 

circulatiedebiet per kring afzonderlijk afgesteld moet worden. Ook is het 
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moeilijker om een lichtturbulente stroming te bereiken aangezien er geen 

serieschakeling voorzien is.  

 
(Bron figuur: WTCB – Technische Voorlichting 259) 

 

Serieaansluiting van de aardwarmtesondes is het achtereenvolgens aansluiten 

en doorstromen van alle aardwarmtesondes. Om een gelijke thermische belasting 

van alle verticale sondes te verkrijgen worden voor seriële configuraties dubbele 

bodemwarmtewisselaars toegepast. In elk boorgat komt zo een koudere en een 

warmere lus terecht, waardoor de gemiddelde vloeistoftemperatuur in alle 

boorgaten nagenoeg gelijk blijft. Pas de serieaansluiting vooral toe bij een groot 

aantal boorgaten op de site. Een nadeel is het gebrek aan redundantie in het 

geothermisch circuit en de hoge hydraulische weerstand.  

 
(Bron figuur: WTCB – Technische Voorlichting 259) 

 

Verdeel alle sondes in groepen over de verschillende circuits met de volgende 

vuistregel: Het aantal sondes per groep moet het aantal groepen zo dicht mogelijk 

benaderen. Dus het aantal sondes per groep is ongeveer de vierkantswortel van 

het totaal aantal sondes.  

Let bij het installeren van de horizontale leidingen op deze twee bijkomende 

elementen:  

• De leidingen die zich op een niet-vorstvrije diepte bevinden, moeten geïsoleerd 

worden.  
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• Ter hoogte van de verticale aardwarmtesondes worde de sleuf uitgediept zodat 

de verbinding met de horizontale leidingen op een nodige diepte kan 

verwezenlijkt worden. De kop van de aardwarmtesonde mag immers niet 

hoger liggen dan de horizontale leidingen. 
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
  

 

Vraag 73.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Samenstelling van het water/glycol-mengsel. Welke percentage glycol is 

aangewezen in het geothermisch circuit? 

a. 5 à 15% glycol 

b. 15 à 25% glycol 

c. 25 à 35% glycol 

d. 35 à 45% glycol 

 

Antwoord 
25 à 35% glycol 
 

Uitleg 
Het is aanbevolen om te opteren voor een fluïdum met een volumepercentage van 

minimaal 25% en maximaal 35% monopropyleenglycol. Indien er gekozen 

wordt voor een mengsel met minder dan 25% antivries, dient dit mengsel 

behandeld te worden met biociden om bacteriegroei te voorkomen. Het is 

bovendien raadzaam om een samenstelling te nemen, zodat het vriespunt 

minstens 5°C lager ligt dan de laagst voorkomende mediumtemperatuur. 

Rekening houdend met minimale uittredetemperatuur van -3°C, wordt voor het 

mengsel een minimumvriespunt van -8°C vereist.  

Merk op dat de viscositeit verhoogt als het percentage aan glycol stijgt. Dit 

veroorzaakt een stijging van het drukverlies over het hydraulische circuit en leidt 

tot een hoger pompverbruik. 

Merk op dat een glycollek in het geothermisch circuit de bodem verontreinigd.  
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
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Vraag 74.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Wat is het doel van een putproef? 

a. De maximale capaciteit van de put te bepalen evenals het specifieke debiet bij 

maximale capaciteit 

b. Meer informatie verschaffen over de invloed op de omgeving van een bepaald 

pompregime.  

c. De thermische eigenschappen van de bodem bepalen.  

d. Controleren of de geplaatste leidingen in het boorgat geen lekken vertonen.  

 

Antwoord 
De maximale capaciteit van de put te bepalen evenals het specifieke debiet bij 

maximale capaciteit 
 

Uitleg 
Een putproef heeft tot doel de maximale capaciteit van de put bepalen en het 

specifieke debiet, dat de verhouding weergeeft tussen het verpompte debiet en de 

daling van de waterstand in de putbuis ten opzicht van deze in rust. 

Een pompproef heeft tot doel meer informatie te verschaffen over de invloed op 

de omgeving van een bepaald, tijdsafhankelijk pompregime, om daaruit een 

aantal hydrogeologische parameters te kunnen afleiden.  

Een thermische responsietest heeft tot doel om de thermische eigenschappen 

van de ondergrond nauwkeurig te bepalen. Het resultaat van de klassieke TRT is 

een gemiddelde waarde van de warmtegeleidbaarheid over de volledige diepte van 

de aardwarmtesonde. Een distributed TRT of enhanced TRT maakt het mogelijk 

om de bodemeigenschappen te bepalen in functie van de diepte.  

Een lekdichtheidstest heeft tot doel te controleren of de geplaatste leidingen in 

het boorgat geen lekken vertonen.  
 

Bronnen 
IEA. (2020). Annex 27 
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Vraag 75.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Wat is geen deel van de indienststelling van het gesloten geothermisch systeem? 

a. Drukverliesmeting van het geothermisch circuit 

b. Spoelen van het geothermisch circuit 

c. Ontluchten van het geothermisch systeem 

d. Lekdichtheidstest van de aardwarmtesondes 

 

Antwoord 
Lekdichtheidstest van de aardwarmtesondes  

 

Uitleg 
Bij de indienststelling van een geothermisch systeem 

- Wordt het systeem gespoeld en ontlucht. Ook de ontluchting gebeurt door de 

stroming in de leidingen regelmatig om te keren. 

- Afvullen van het systeem.  

- Afstelling en ingebruikname van het geothermisch systeem.  

- Overhandiging van de documentatie.  

De lekdichtheidstest van de aardwarmtesondes gebeurt niet op de 

indienststelling aangezien het testen van de lekdichtheid van de sondes gebeurt 

voordat de boorput wordt opgevuld met grout.  
 

Bronnen 
WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
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Vraag 76.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Welke stelling omtrent het spoelen van het gesloten geothermisch systeem is 

correct? 

a. Het spoelen van de bodemwarmtewisselaars gebeurt beter op een laag 

debiet.  

b. Tijdens het spoelen wordt de stroming best een aantal keer omgedraaid.  

c. Spoelen gebeurt beter met het uiteindelijke glycolmengsel dan met 

leidingwater.  

d. Alle bovenstaande stellingen zijn fout.  

 

Antwoord 
Tijdens het spoelen wordt de stroming best een aantal keer omgedraaid. 
 

Uitleg 
Correcte stelling: “Het spoeldebiet moet voldoende groot zijn om de meeste 

deeltjes weg te spoelen.”  

Correct stelling: “Tijdens het spoelen wordt de stroming best een aantal keer 

omgedraaid.” 

Correcte stelling: “Spoelen van het systeem gebeurt met leidingwater.” 

 

Om zich ervan te vergewissen dat het systeem vrij van onzuiverheden is, dient 

het minimaal eenmaal volledig gespoeld te worden. Bij het spoelen wordt het 

leidingwater uit de vertrekcollector gepompt, waarna het door het circuit stroomt 

en aan de retourcollector opgevangen wordt. Door de stromingsrichting 

regelmatig om te keren, wordt het circuit ontlucht. Afhankelijk van de grootte van 

het circuit kan het onnodig zijn om de ontluchting na een bepaalde tijd te 

herhalen. De spoeltijd is afhankelijk van het debiet en de totale lengte van het 

circuit (de som van alle aardwarmtesondes én het horizontale netwerk). Het 

gekozen debiet moet voldoende groot zijn om de meeste deeltjes weg te spoelen. 

De tabel hieronder geeft een idee van het nodige spoeldebiet en de grafieken 

hieronder kunnen een idee geven over de nodige spoelingstijd.  

 
(Bron tabel: WTCB – Technische Voorlichting 259) 
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(Bron figuren: WTCB – Technische Voorlichting 259) 

 

Bronnen 

WTCB (2016). Technische voorlichting 259 
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Vraag 77.  

 Goede praktijken 

Vraag 
Wat is een reden om aan monitoring van een geothermisch systeem te doen?  

a. Controle of het systeem aan de beoogde criteria voldoet 

b. Energieprestaties van het systeem nagaan 

c. Invloed van het systeem op de ondergrond nagaan 

d. Alle bovenstaande redenen zijn van toepassing. 

 

Antwoord 
Alle bovenstaande redenen zijn van toepassing. 
 

Uitleg 
Onderhoud in een gesloten geothermisch systeem is minimaal. Een open 

geothermisch systeem vraagt iets meer onderhoud doordat vermeden moet 

worden dat de filters van de grondwaterwinningsputten niet verstopt mogen zijn.  

Monitoring is een belangrijk element na het plaatsen van het geothermisch 

systeem. Er zijn verschillende redenen om aan monitoring te doen:  

- Kijken of het systeem aan de vooropgestelde criteria voldoet 

- Bewijs van betrouwbaarheid van de installatie 

- Mechanisme voor foutdetectie 

- Energieprestatiekarakteristieken van het systeem bekijken 

- Invloed van het systeem op de ondergrond, omgeving en grondwater 

nagaan 

- Monitoring kan manueel of automatisch 

Minimaal wordt een manier voorzien om volgende elementen te meten of te zien: 

- Temperatuur aan de ingang en de uitgang van het geothermisch 

systeem 

- Drukval over het geothermisch circuit 

- Foutmeldingen van de warmtepomp 

Bronnen 
IEA. (2020). Annex 27 
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Vraag 78.  

 Goede praktijken 

Vraag 

Wat is geen gevolg van het onderdimensioneren van gesloten geothermisch 

systeem? 

a. Onverwacht kostelijke vervangingen van componenten.  

b. Snellere vriesschade 

c. Doorknikken van de PE-buizen 

d. Thermisch uitputten van de bodem 

 

Antwoord 
Thermisch uitputten van de bodem  

 

Uitleg 
Tekortkomingen, vergetelheden of elementen waarop bespaard werd tijdens het 

ontwerp, manifesteren zich vaak pas na drie of vier gebruiksjaren van het 

systeem. Bijvoorbeeld een horizontaal captatienet dat dat te compact is geplaatst, 

zal de bodem doen afkoelen en uiteindelijk doen vriezen vanwege teveel warmte-

extractie.  

 

Het onderdimensioneren van het gesloten geothermisch systeem leidt tot het 

zakken van de brontemperatuur en dus tot verhoogde verwarmingskosten. Na 

enige tijd zal het systeem onvoldoende verwarmingsvermogen kunnen onttrekken 

aan de bodem. Onverwachte kostelijke vervangingen van componenten kunnen 

nodig zijn. In watergevulde boorgaten (zoals gewoon is in Scandinavië), kan dit 

resulteren in het dichtvriezen van het boorgat en de aardwarmtesondes kunnen 

doorknikken als gevolg van de uitwendige druk. Dit effect kan ook voorkomen 

wanneer boorgaten te dicht bijeen liggen. Er zijn ook voorbeelden van vriesschade 

bij horizontale leidingen en bij de connectiepunten van verschillende boorgaten.  

Mogelijke oplossingen zijn extra boorgaten plaatsen, extra warmtebronnen 

voorzien voor regeneratie van het boorgat, een extra verwarmingssysteem 

voorzien en het uitschakelen van de grondwarmtebron op kritische momenten. 

Een systeem dat correct gedimensioneerd is, kan plots ondergedimensioneerd 

blijken, wanneer de benodigde warmtebelasting plots verhoogt (bijvoorbeeld bij 

het veranderen van de bewoners van het huis). Het vervangen van de 

warmtepomp door een efficiënter model heeft geen invloed op de totale 

hoeveelheid energie die onttrokken wordt. Een nieuwe warmtepomp kan wel 

efficiënter werken, waardoor een stop-en-go patroon voorkomt.  

 

Het thermisch uitputten van de bodem zal minder snel gebeuren wanneer het 

geothermisch systeem overgedimensioneerd is. Het overdimensioneren van 

een ondiep geothermisch systeem leidt tot een stop-en-go gedrag van het 

warmteonttrekkingssysteem. Het vele aan- en uitschakelen heeft een negatief 

effect op de algemene prestatie van het systeem.  

Bronnen 
IEA. (2020). Annex 27 

Ochsner. (2021) 

isoenergy. (2021) 
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Vraag 79.  

 Goede praktijken 

Vraag 
 

Hoe los je volgend probleem op: ‘het niet kunnen begrijpen van de lokale geologie 

en de hydrogeologische parameters’? 

a. Onderrichten van de werknemers. 

b. Voer extra testboringen uit over de volledige oppervlakte van het boorveld. 

c. Boor extra boorgaten.  

d. Extra testboringen uitvoeren 

Antwoord 
Onderrichten van de werknemers  

 

Uitleg 
In de Annex 27 – Construction and Operation of Borehole Systems staan een 

aantal veel voorkomende fouten of problemen bij het plaatsen of opereren van een 

geothermisch systeem. Deze worden hieronder opgelijst met een mogelijke 

oplossing.  

- Het niet kunnen begrijpen van de lokale geologie en hydrogeologische 

parameters. Dit resulteert in een foute insteek bij de start van het 

ontwerp.  

o Oplossing: Onderrichten van de werknemers/ontwerpers 

o Oplossing: Opnieuw evalueren van de lokale bodemparameters 

- Gebrek aan technische vaardigheden 

o Oplossing: Onderrichten van de werknemers 

- Boormethode werkt niet 

o Oplossing: Voer extra testboringen uit over de volledige 

oppervlakte van het boorveld 

- Dieptes kunnen niet bereikt worden bij de aanleg van een gesloten 

systeem 

o Oplossing: Boren van extra boorgaten en bijgevolg aanleg van 

extra bodemwarmtewisselaars 

- De ontwerper vergeet dat het diepste punt van een U-lus enkele meters 

hoger ligt dan de bodem van het boorgat.  

o Oplossing: Onderrichten van de werknemers 

- Connecties van de boorgaten tijdens het boren 

o Oplossing: dit wordt vermeden door een goede planning 

- Lekkende leidingen door slechte lasverbindingen 

o Oplossing: Dit wordt vaak gemerkt bij de druktest voordat de put 

gevuld wordt. Haal de geplaatste sondes uit de put en installeer 

deze opnieuw met goede lasverbindingen.  

- Het boorgat is compleet verstopt 

o Oplossing: Boor een extra boorgat.  

- Het boorgat valt in 

o Oplossing: Boor een extra boorgat 

- Slechte documentatie voor eindgebruiker 
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o Oplossing: Heb meer aandacht voor de oplevering en 

documentenoverdracht. Het informeren van de klant is 

klantvriendelijkheid.  

- De geologische en hydrogeologische situatie is anders dan verwacht.  

o Oplossing: Voer de voorstudie nauwkeuriger uit 

- De installatie is onvoldoende ontlucht. 

o Oplossing: Voer de ontluchting opnieuw uit 

- Het plaatsen van de aardwarmtesonde haalt niet de voorziene diepte. 

o Oplossing: Sonde uithalen en opnieuw boren 

- Het plaatsen van de aardwarmtesonde resulteert in schade aan de sonde 

o Oplossing: Plaats een nieuwe sonde. Gebruik een haspel om de 

aardwarmtesonde te plaatsen. Het gebruik van een sonde op 

haspel gerold is echter niet mogelijk bij het plaatsen van 

concentrische aardwarmtesondes.  

- Het plaatsen van de aardwarmtesonde verloopt moeizaam 

o Oplossing: Hang extra ballast aan het uiteinde van de 

aardwarmtesonde 

- De aardwarmtesonde daalt na het verwijdering van de verbuizing 

o Oplossing: Zorg ervoor dat de sonde bovenaan is vastgezet.  

Bronnen 
IEA. (2020). Annex 27 
 

 

 

  



Opleiding Installateurs: Opfrissingscursus verlenging certificaat van bekwaamheid 

Ondiepe Geothermische Systemen 

 

93 

 

VEILIGHEID OP DE BOORWERF 

Vraag 80.  

 Veiligheid op de boorwerf 

Vraag 
Wat betekent dit label dat op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) wordt 

aangebracht?  

 
a. Dit label waarborgt dat het PBM voldoet aan de eisen van de Europese 

Richtlijn.  

b. Dit label waarborgt dat het PBM in alle omstandigheden bescherming biedt.  

c. Dit label betekent dat het PBM afkomstig is uit China. 

d. Dit label waarborgt dat het PBM gedurende de volledige levensduur 

bescherming zal bieden. 

 

Antwoord 
Dit label waarborgt dat het PBM voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn. 
 

Uitleg 
Elk PBM moet de toegezegde bescherming daadwerkelijk bieden. Verder dienen 

alle PBM betrouwbaar te zijn en moeten ze vooraf getest zijn. Elk PBM moet CE-

markering dragen, dit teken waarborgt dat het PBM beantwoordt aan de eisen 

gesteld in de Europese Richtlijn (doeltreffende bescherming, ergonomisch 

verantwoord, goede gebruiksaanwijzing). CE impliceert dat de bijgevoegde 

gebruiksaanwijzing minimaal moet vertaald zijn in alle talen van de Europese 

Unie en dat het ergonomisch is.  

Hier wordt ook gewezen op het minieme verschil tussen het CE-merk van 

Europese conformiteit en het CE-merk van Chinese export. Een product van 

Chinese export voldoet niet perse aan de Europese conformiteit.  

 
(Bron figuur: VRT (2019) 
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Vraag 81.  

 Veiligheid op de boorwerf 

Vraag 
Waarom zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig? 

a. PBM’s vermijden een groot aantal ongevallen tegen een relatief lage prijs.  

b. Ze geven perfecte bescherming.  

c. PBM’s zijn modieus.  

d. PBM’s veroorzaken geen hinder voor de gebruiker.  

 

Antwoord 
PBM’s vermijden een groot aantal ongevallen tegen een relatief lage prijs.  
 

 

Vraag 82.  

 Veiligheid op de boorwerf 

Vraag 
Welke gegevens moeten volgens de Europese Richtlijn op een veiligheidshelm te 

zien zijn?  

a. CE-markering, naam van fabrikant, fabricagedatum, maatbereik, verwijzing 

naar norm EN397 

b. CE-markering, naam van aannemersbedrijf, fabricagedatum, verwijzing naar 

norm EN397 

c. Fabrikagedatum, CE markering, naam van fabrikant 

d. CE-markering 

 

Antwoord 
CE-markering, naam van fabrikant, fabricagedatum, maatbereik, verwijzing 

naar norm EN397 
 

Bronnen 
Cursus VCA-VOL. (2019) 
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Vraag 83.  

 Veiligheid op de boorwerf 

Vraag 
Wanneer dient een veiligheidshelm vervangen te worden? 

a. Bij scheuren of barstjes in de helmschaal 

b. Als de vervaldatum bereikt is 

c. Na impactvolle mechanische belasting 

d. De drie bovenstaande antwoorden zijn correct. 

 

Antwoord 
De drie bovenstaande antwoorden zijn correct. 
 

Uitleg 
Vervanging van de veiligheidshelm dient in ieder geval plaats te vinden bij 

scheuren of kleine barstjes in de helmschaal, wanneer de vervaldatum is bereikt 

en na mechanische belasting, zoals dit het geval is bijvoorbeeld bij een val, stoot 

of het opvangen van een voorwerp. 
 

 

Vraag 84.  

 Veiligheid op de boorwerf 

Vraag 
Wanneer moet een gebruikte, onbeschadigde veiligheidshelm van polyethyleen 

vervangen worden?  

a. Na 1 jaar 

b. Na 3 jaar 

c. Na 5 jaar 

d. Zolang er geen barst zichtbaar is, kan de helm gebruikt worden. 

 

Antwoord 
Na 3 jaar  

 

Uitleg 
Bij normaal gebruik van een veiligheidshelm (gebruik onder daglicht bij een 

temperatuur van -5°C tot 30°C) zal de sterkte van het materiaal na ongeveer drie 

tot vijf jaar zijn afgenomen. Dat tast de beschermfunctie van de veiligheidshelm 

wezenlijk aan. In het algemeen is het daarom van belang om een veiligheidshelm 

vervaardigd van polyethyleen (PE) uiterlijk drie jaar na de fabricagedatum te 

vervangen. Helmen van polycarbonaat (PC), ABS-polymeriaat (ABS) en 

polyamide (PA) moet u uiterlijk vijf jaar na de fabricagedatum vervangen, tenzij 

de gebruiksaanwijzing van de fabrikant een andere gebruiksduur aangeeft. 

Sommige helmen hebben een UV- of levensduurindicator. De verkleuring van de 

indicator reageert op UV-straling en geeft de veroudering van de helm aan.  
 

Bronnen 

Arbo. (2020). De levensduur van een veiligheidshelm  
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Vraag 85.  

 Veiligheid op de boorwerf 

Vraag 
Voor welke werfactiviteit wordt best ademhalingsbescherming voorzien? 

a. Bij het ter plaatse mengen van het groutmengsel 

b. Bij het bedienen van de boortoren 

c. Bij het nemen van monsters 

d. Bij geen van bovenvermelde activiteiten.  

 

Antwoord 
Bij het ter plaatse mengen van het groutmengsel  
 

Uitleg 
Bij het mengen van het groutmengsel wordt cementpoeder uitgegoten in de 

mengmachine. Bijgevolg is bij deze activiteit gevaar voor de longen van de 

uitvoerder en wordt ademhalingsbescherming aangeraden. 
 

Vraag 86.  

 Veiligheid op de boorwerf 

Vraag 
Welke reeks van schoeisel geeft de meest volledige voetbescherming? 

a. S-reeks 

b. P-reeks 

c. O-reeks 

d. De drie reeksen bieden evenveel bescherming.  

 

Antwoord 
S-reeks  

 

Uitleg 
Veiligheidsschoeisel (S-reeks) heeft een veiligheidsneus die een impact van 200 

joule kan weerstaan. Een impact van 200 joule staat gelijk aan een gewicht van 

20kg dat vanaf een hoogte van 1m naar beneden valt. In de S-reeks zijn er zes 

types(SB, S1, S2, S3, S4, S5), waarbij een hoger nummer duidt op meer 

bescherming.  

Beschermingsschoeisel (P-reeks) heft een veiligheidsneus die een impact van 100 

joule kan weerstaan. Een impact van 100 joule staat gelijk aan een gewicht van 

10kg dat vanaf een hoogte van 1m naar beneden valt. In de P-reeks zijn er zes 

types (PB, P1, P2, P3, P4, P5), waarbij een hoger nummer duidt om meer 

bescherming.  

Werkschoeisel (O-reeks)  is schoeisel voor professioneel gebruik zonder 

beschermneus, eventueel wel met een ondoordringbare tussenzool. In de O-reeks 

zijn er vijf types (O1, O2, O3, O4, O5), waarbij een hoger nummer duidt om meer 

bescherming.  

Bronnen 
Arbo. (2020) Voetbescherming  
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Vraag 87.  

 Veiligheid op de boorwerf 

Vraag 
Wat zijn aandachtspunten qua veiligheid bij het werken rond de boorstang? 

a. Pas op met losse kabels in de buurt van de boorstang. 

b. Draag intacte, passende werkkleding. 

c. Bind lange haren samen.  

d. Alle antwoorden zijn geldig. 

  

Antwoord 
Alle antwoorden zijn geldig  

 

Uitleg 
Bij het werken in de nabijheid van roterende onderdelen, zoals de 

boorstang, moet er worden gelet dat losse kledij of onderdelen niet worden 

‘gegrepen’ door de draaiende beweging. Denk hierbij aan wijde mouwen, 

gescheurde stof, losliggende kabels, lange haren, eens stropdas of sjaal, kettingen, 

enz.  
 

Bronnen 
Geertsma (2017) 
  

 

Vraag 88.  

 Veiligheid op de boorwerf 

Vraag 
Rond de boorwerkzaamheden stelt het boorbedrijf een beschermingszone voor 

onbevoegden in volgens het AGW van 13/09/2012. Wat stelt dit AGW voor als 

beschermingszone? 

a. De beschermingszone is een cirkel met een straal van 10m rond de boorput. 

b. De volledige tuin geldt als beschermingszone.  

c. De beschermingszone is minstens tweemaal de grootte van het boorveld. 

d. Het AGW stelt geen beschermingszone voor. 

  

Antwoord 
De beschermingszone is een cirkel met een straal van 10m rond de boorput.  
 

Uitleg 
Het AGW van 13 september 2012 stelt het boorbedrijf voor om een tijdelijke, 

cirkelvormige beschermingszone rond de boorwerkzaamheden in te stellen. 

Deze beschermingszone heeft een straal van 10m vanaf de put. Deze 

beschermingszone dient om onbevoegden en dieren op afstand te houden.  
 

Bronnen 
SPW. (2012). AGW 13 septembre 2012 – Art. 12 
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Vraag 89.  

 Veiligheid op de boorwerf 

Vraag 
Om snel te kunnen ingrijpen bij verontreinigingen, moet er volgens het AGW van 

13 september 2012 een decontaminatiekit op de werf aanwezig zijn. Wat zit hier 

allemaal in? 

a. ‘Worsten’ om vervuiling in te dammen – absorberende kussens – absorberende 

vellen, rollen of korrels – grote vuilniszakken – een waarschuwingspaal 

b. Absorberende vellen, rollen of korrels – absorberende kussens – ‘worsten om 

vervuiling in te dammen – contactenlijst met noodnummers – aangepaste 

persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers 

c. ‘Worsten’ om vervuiling in te dammen – absorberende kussens – absorberende 

vellen, rollen of korrels – grote vuilniszakken – waarschuwingspalen – 

aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers – 

contactenlijst met noodnummers 

d. Grote vuilniszakken – waarschuwingspalen – aangepaste persoonlijke 

beschermingsmiddelen voor de werknemers  

 

Antwoord 
‘Worsten’ om vervuiling in te dammen– absorberende kussens – absorberende 

vellen, rollen of korrels – grote vuilniszakken – waarschuwingspalen  

 

Uitleg 
Een decontaminatiekit moet steeds beschikbaar zijn op de werf. Het bevat ten 

minste: 

- ‘Worsten’ om de verontreiniging in te dammen en te beperken (Fr: boudins 

pour contenir et limiter la pollution) 

- Kussens om grote hoeveelheden vloeistof snel te absorberen 

- Vellen, rollen of korrels om verontreinigende stoffen snel over grote 

oppervlakken te absorberen 

- Grote vuilniszakken met goede sluitingen 

- Een waarschuwingspaal 
 

Bronnen 
SPW. (2012). AGW 13 septembre 2012 – Art.15 
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HET HERNIEUWINGSEXAMEN EN DE AANVRAAGPROCEDURE VAN 

HET HERNIEUWINGSCERTIFICAAT VAN BEKWAAMHEID 
 

Het doel van het hernieuwingsexamen is om de opgestoken/parate kennis over het 

onderwerp te toetsen. Het examen is gesloten boek en er zullen 15 meerkeuzevragen 

gesteld worden. Het is een examen zonder giscorrectie, maar de deelnemer moet 

minstens 60% van de vragen correct hebben om te slagen (minstens 9 vragen van 

de 15 correct beantwoorden). De vragen waaruit dit examen bestaat, kunnen als 

volgt opgebouwd zijn: 

- Letterlijke vraag en antwoorden zoals die hier in deze cursus staat, 

- Een variant op de vraag en antwoorden zoals ze hier in de cursus staat.  

Varianten op de vragen kunnen op verschillende manieren gecreëerd zijn. Het 

onderwerp dat de variant behandeld is echter wel hetzelfde als de vraag die in de 

cursus staat. 

- Het is mogelijk dat de vraagstelling veranderd wordt, maar het 

antwoord is hetzelfde.  

- De vraag kan dezelfde blijven, maar de antwoorden zijn anders 

geformuleerd. Het kan hierbij voorkomen dat door de veranderde 

vraagstelling een ander antwoord/stelling correct is.  

- De antwoorden kunnen van plaats gewisseld worden.  

- De cijfers in de vraag en antwoorden kunnen aangepast worden.  

Dit heeft als doel dat een deelnemer die de stof beheerst, voor het examen kan 

slagen, maar deelnemers die enkel de precieze vragen en precieze antwoorden uit 

het hoofd leren, zullen door de mand vallen.  

 

Hieronder staan twee voorbeelden van varianten en de vergelijking met de vraag 

zoals die in de cursus staat. 
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Vraag 15 Variant van vraag 15 

Om de hoeveel jaar moet een 

meldingsplichtige inrichting in 

Vlaanderen nagekeken en onderhouden 

worden door een deskundige ter zake? 

a. 2 jaar 

b. 5 jaar 

c. 7 jaar 

d. 10 jaar 

 

Antwoord: Om de 5 jaar 

Om de hoeveel jaar moet een 

vergunningsplichtige inrichting in 

Vlaanderen nagekeken en onderhouden 

worden door een deskundige ter zake? 

a. 2 jaar 

b. 5 jaar 

c. 7 jaar 

d. 10 jaar 

 

Antwoord: Om de 2 jaar 

Vraag 61 Variant van vraag 61 

Welke stelling omtrent de thermische 

geleidbaarheid van een bodem is 

correct? 

a. De thermische geleidbaarheid 

neemt af bij toenemende porositeit 

van de bodem.  

b. Een bodem die meer verzadigd is 

met water zal een kleinere 

thermische geleidbaarheid hebben.  

c. Een lager kwartsgehalte in de 

bodem zorgt voor een hogere 

thermische geleidbaarheid.  

d. Geen van bovenstaande stellingen 

is correct. 

 

Antwoord: De thermische 

geleidbaarheid neemt af bij 

toenemende porositeit van de bodem. 
 

Welke stelling omtrent de thermische 

geleidbaarheid van een bodem is 

correct? 

a. De thermische geleidbaarheid 

neemt toe bij toenemende porositeit 

van de bodem 

b. Een bodem die meer verzadigd is 

met water zal een grotere 

thermische geleidbaarheid hebben. 

c. Een lager kwartsgehalte in de 

bodem zorgt voor een hogere 

thermische geleidbaarheid.  

d. Geen van bovenstaande stellingen 

is correct. 

 

Antwoord: Een bodem die meer 

verzadigd is met water zal een grotere 

thermische geleidbaarheid hebben. 

 

Wanneer een deelnemer slaagt voor het examen, krijgt hij een attest van slagen van 

de exameninstelling. Dit attest legt de deelnemer voor bij de aanvraag van het 

hernieuwingscertificaat bij het certificeringsorgaan.  

Hieronder staat de hernieuwingsprocedure in vier stappen beschreven. Meer info is 

te vinden op de website www.rescert.be.  

1. Volg een RESCert-opfrissingscursus aan een RESCert-erkende 

opleidingsinstelling. Ontvang een bewijs van deelname aan de opleiding. 

2. Slaag voor het bijhorende RESCert-examen aan een RESCert-erkende 

exameninstelling. Ontvang een bewijs van slagen (opgemaakt door de 

exameninstelling).  

3. Dien een aanvraag in voor de opmaak van een hernieuwingscertificaat via 

de webapplicatie van het certificeringsorgaan RESCert. Log hiertoe in op 

uw account op www.rescert.be. Bij deze aanvraag dient u het bewijs van 

slagen voor de opleiding voor te leggen en betaalt u een éénmalige 

administratieve kost.  

http://www.rescert.be/
http://www.rescert.be/
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4. Het certificeringsorgaan RESCert behandelt uw aanvraag en indien alles in 

orde is, stuurt RESCert u uw hernieuwingscertificaat op per mail. Dit 

hernieuwingscertificaat is 7 jaar geldig.  
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