
Lijst van informatie en documenten die moeten toegevoegd worden aan de 
aangifte of milieuvergunningsaanvraag.  

Gesloten geothermische systemen met verticale boringen  
 

1. Verduidelijken in welk kader het geothermische project zich situeert (industrie, tertiaire sector, 
collectieve/privé woongebouwen, …). 

 
2. Toevoegen van het geologisch en hydro-geologisch profiel van de zone waar de boringen 

voorzien zijn en met name de waterlagen aanduiden die door de boringen doorsneden 
worden. 

 het profiel wordt bepaald: 

- Ofwel op basis van het geologisch en hydro-geologisch profiel dat verkregen 
wordt via een boring, uitgevoerd op de site of in de onmiddellijke omgeving van 
de site 

- Ofwel, bij ontbreken van een boring, op basis van cartografische gegevens: 
geologische, geothermische, … kaarten van Brussel, via de gegevensbank DOV 
(Databank Ondergrond Vlaanderen) of via raadpleging van de archieven van de 
Geologische Dienst van België. 

De diepte van de sondes moet gemotiveerd worden op basis van dit profiel. 
 

3. Beschrijven van de boortechniek die gebruikt wordt om de sondes te plaatsen. 

 

4. Toevoegen van een technische beschrijving van de geothermische installatie : 

- elektrisch vermogen van de warmtepomp (WP) en rendement  
- aantal voorziene boorgaten + aantal voorziene verticale sondes  
- diepte van boorgaten (zie punt 1.) 
- type van sondes (enkele U-lus, dubbele U-lus, coaxiaal, andere, …) 
- materialen gebruikt voor de sondes en de verschillende verbindingen 
- systemen voorzien om de sondes (of groepen van sondes) af te sluiten in geval van 

lekken (isolatiekleppen, …) 
- aard van het warmteoverbrengend fluïdum dat wordt gebruikt in de sondes 
- voorziene oppervlakte voor installatie van de sondes en beschikbare oppervlakte indien 

die verschillend is 
- … 

 
Toevoegen van een plan waarop duidelijk alle installaties zijn aangeduid (WP en veld met 

 sondes) 
  

Aanduiden welk vulmaterialen gebruikt worden voor de inmetseling van de boorgaten 
(interstitiële ruimte). 

 

5. Toevoegen van een gedetailleerde beschrijving van het volledige HVAC systeem van het 
gebouw en van de integratie van het geothermisch systeem in dit geheel (principeschema van 
de werking met inbegrip van de gebruiksaanwijzing van de regeling van het systeem). 

 
6. Toevoegen van een evaluatie van de energetische behoeften : 

 Volgende zaken moeten verduidelijkt worden : 
o de warmtevraag van het gebouw (kWh/jaar) 
o de koudevraag van het gebouw (kWh/jaar) 
o het maximale warmtevermogen dat het gebouw nodig heeft (kW) 
o het maximale koudevermogen dat het gebouw nodig heeft (kW) 
o de warmte-energie die uit de grond kan onttrokken worden (kWh/jaar) 



o de koude-energie die uit de grond kan onttrokken worden (kWh/jaar) 
o % van de warmtevraag die door het geothermisch systeem kan geleverd 

worden 
o % van de koudevraag die door het geothermisch systeem kan geleverd 

worden 
 

 In de mate van het mogelijke, één of meerdere histogrammen/grafieken toevoegen die 
de maandelijkse koude- en warmtebehoeften van het gebouw over 1 jaar weergeven, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar het deel dat door de warmtepomp zal 
geleverd worden en het deel dat door de klassieke complementaire systemen (klassieke 
productiesystemen voor warmte en koude). 

 
 Indien er een thermische responstest (TRT) is uitgevoerd voor de bepaling van de 
thermische bodemkarakteristieken: de conclusie van deze test bijvoegen. 

 
 Evaluatie van de energetische winst van het voorgestelde geothermische systeem ten 
op zichte van het gebruik van een condensatieketel (vermindering van % primaire 
energie). 
 

 
7. Evaluatie van het thermisch onevenwicht van de bodem en de evolutie van de prestatie van de 

warmtepomp over 20 jaar, rekening houdend met dit thermisch onevenwicht. 

 
8. Wat het effectenverslag betreft, dit moet een evaluatie maken van de hinder en de impact op 

het leefmilieu van de boringen en van de uitbating van het geothermisch systeem. Hierbij hoort 
ook een beschrijving van de genomen maatregelen om de hiervoor vermelde hinder te 
vermijden, weg te werken of te verminderen (bv. het onder druk zetten van de lussen, 
lekdetectiesysteem, dichtheid van boorputten, …). 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


