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Waar WorDt De aarDWarmtekorf 
toegepast?

Aardwarmtekorven zijn ontworpen voor toepas-

sing op een diepte van één tot vijf meter en kunnen 

meestal binnen een dag door gecertificeerde aan-

nemers om een gebouw heen worden geplaatst en 

meteen worden aangesloten. Daartoe laat men de 

korven in vierkante gaten zakken tot een diepte van 

ongeveer drie meter (afhankelijk van het type korf). 

Daar worden zij met de aanwezige grond en water 

vastgeslibd. Vervolgens worden de korven door 

middel van elektrolasmoffen of Geopress koppeling-

en met elkaar verbonden en wordt er een centrale 

leiding naar het gebouw gelegd. Hier kan de instal-

lateur deze op de warmtepomp,

respectievelijk het verwarmingscircuit aansluiten.

De voorDelen van De
aarDWarmtekorven 

Benutten van beschikbare,

regeneratieve energiebronnen

De aardwarmte (geothermie) heeft zich de laatste 

jaren uitgekristalliseerd tot dé toonaangevende 

moderne, relatief onafhankelijke energiebron voor 

de verwarmingstechniek. Aardwarmte is overal,

bijna onbeperkt en bovenal vierentwintig uur 

per dag beschikbaar. Er zijn momenteel drie 

procédés voor de energiewinning op de markt: 

aardwarmtesondes, oppervlaktecollectoren en de 

innovatieve Aardwarmtekorf.

De Aardwarmtekorf van De Leidinggroothandel is de 

moderne oplossing voor iedereen die gaat bouwen, en 

eigenaren die de kracht van hun eigen grond kosteloos 

en op effectieve wijze voor het winnen van energie willen 

benutten. Op deze manier wordt men voor een deel on-

afhankelijk van de steeds krapper wordende aardgas- en 

olievoorraden. De gepatenteerde aardwarmtekorf wordt 

in de zogenaamde near-surface geothermie toegepast en 

geldt als relatief goedkoop en snel te realiseren oplossing. 

De innovatieve Aardwarmtekorven zijn ten opzichte van 

vergelijkbare systemen snel en eenvoudig te installeren.  

In Duitsland zijn al vele systemen geïnstalleerd (meer dan 

4000 korven) en klanten weten de hoge capaciteit van de 

aardwarmtekorf te waarderen.
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De Aardwarmtekorf van De Leidinggroothandel is de

moderne oplossing voor iedereen die gaat bouwen, en

eigenaren die de kracht van hun eigen grond kosteloos

en op effectieve wijze voor het winnen van energie willen

benutten. Op deze manier wordt men voor een deel on-

afhankelijk van de steeds krapper wordende aardgas- en

olievoorraden. De gepatenteerde aardwarmtekorf wordt

in de zogenaamde near-surface geothermie toegepast en

geldt als relatief goedkoop en snel te realiseren oplossing.

De innovatieve Aardwarmtekorven zijn ten opzichte van

vergelijkbare systemen snel en eenvoudig te installeren.

In Europa zijn al vele systemen geïnstalleerd (meer dan

16.000 korven) en klanten weten de hoge capaciteit van 

de aardwarmtekorf te waarderen.

Aardwarmtekorven zijn ontworpen voor toepas-

sing op een diepte van één tot vier meter en kunnen

meestal binnen een dag door gecertificeerde aan-

nemers om een gebouw heen worden geplaatst en

meteen worden aangesloten. Daartoe laat men de

korven in vierkante gaten zakken tot een diepte van

ongeveer drie meter (afhankelijk van het type korf).

Daar worden zij met grond en water vastgeslibd.  

Vervolgens worden de korven door middel van  

Geopress koppelingen met elkaar  verbonden en 

wordt er een centrale leiding naar  het gebouw  

gelegd. Hier kan de installateur deze  op de warmte-

pomp, respectievelijk het verwarmingscircuit 

aansluiten.

Benutten van beschikbare,

regeneratieve energiebronnen

De aardwarmte (geothermie) heeft zich de laatste

jaren uitgekristalliseerd tot dé toonaangevende

moderne, relatief onafhankelijke energiebron voor

de verwarmingstechniek. Aardwarmte is overal,

bijna onbeperkt en bovenal vierentwintig uur

per dag beschikbaar. Er zijn momenteel drie

procédés voor de energiewinning op de markt:

aardwarmtesondes, oppervlaktecollectoren en de

innovatieve Aardwarmtekorf.

WAAR WORDT DE AARDWARMTEKORF
TOEGEPAST?

DE VOORDELEN VAN DE
AARDWARMTEKORVEN
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De aardwarmtekorf
van De leidinggroothandel

Gepatenteerde en milieuvriendelijke techniek

1   Door de conische vorm van de Aardwarmtekorven wordt een groter 

oppervlak gecreëerd voor de opname van de aardwarmte en wordt het 

inhoudsvolume voor het energietransportmiddel, de waterglycol

oplossing, gemaximaliseerd. Daardoor kan de warmte-energie

gelijkmatiger worden onttrokken aan de aarde.

2   Ook wordt het zogenaamde ‘bevriezen’ dat incidenteel bij andere 

systemen optreedt, voorkomen omdat de warmte onder de vorstgrens 

op een diepte van 100 tot 500 cm wordt onttrokken. Zodoende worden 

de ecologische micro-organismen in de grond niet beïnvloed. 

3    Het grondoppervlak boven de aardwarmtekorven is gewoon voor 

beplanting geschikt. De aardwarmtekorf heeft hierop geen invloed. 

Het grotendeels verzegelen van de grond moet echter vermeden 

worden. 

4   Door het blootstellen aan de zon en het bevochtigen van de aarde 

door regen en smeltende sneeuw regenereert de gebruikte bodem op 

natuurlijke wijze. 

5   De drukverhouding in het korfveld ligt tussen 1,0 en 1,5 bar. 

6   Door de geringe plaatsingsdiepte boven de grondwaterstromen 

worden veranderingen in de waterhuishouding voorkomen. 

7   De compacte afmeting van de Aardwarmtekorf vereist voor het 

totale aardwarmtekorfveld tot 60 procent minder ruimte dan een op-

pervlaktecollector met vergelijkbare capaciteit.

Vlotte vergunningsprocedures en korte bouwperiode

Aardwarmtekorven hebben het voordeel dat er voor de installatie geen 

tijdrovende en dure boringen moeten worden verricht. 

Daardoor verlopen ook de procedures voor bouwvergunningen, die per 

provincie verschillen, aanzienlijk sneller en bijna altijd met een positief 

resultaat.

Vergunningen voor de installatie van Aardwarmtekorven worden zelfs 

in waterbeschermingsgebieden toegestaan.

Praktijkervaring en individuele planning

De individuele, modulaire bouwwijze van het Aardwarmtekorf-

systeem die per situatie kan worden aangepast aan alle daarvoor 

geldende specifieke eisen, de betrouwbare distributie via

De Leidinggroothandel (Hoogezand en Haaksbergen) en de probleem-

loze installatie door regionale, gecertificeerde  bedrijven garanderen 

maximale zekerheid bij de planning, de uitvoering en de werking.

gegevens met betrekkIng tot Het renDement

Vanwege de prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen (zoals aard-

olie) stappen steeds meer huiseigenaren en mensen die een huis laten 

bouwen over op duurzame energie. 

Bij nieuw- of verbouw kan men bij diverse hypotheekverstrekkers een 

speciale energiehypotheek afsluiten die de aanschafwaarde voor een 

groot deel compenseert (bijv. Rabobank -klimaathypotheek).

Bovendien is men door de geringe behoefte aan primaire energie 

voordeliger uit. Dan resteren er nog een besparing in stookkosten, én 

de zekerheid dat de zeer duurzame, onderhoudsvrije en milieuvrien-

delijke verwarmingstechniek de natuurlijke hulpbronnen van onze 

planeet ontziet.

De werking van de warmte-onttrekking

1. Bijna net als een oppervlaktecollector onttrekt ook de aardwarmte-

korf  in de zomer en in de herfst zijn warmte aan de bovenste bodem-

structuur op een diepte van 1-1,4 meter. 

2. Bij langere looptijden en in de koude helft van het jaar openbaren 

zich de voordelen van de aardwarmtekorf in vergelijking met de opper-

vlaktecollector: terwijl de oppervlaktecollector alleen op een aardlaag 

om en nabij de vorstgrens kan werken, onttrekt de aardwarmtekorf de 

benodigde warmte-energie uit de dieper gelegen, warmere aardlagen. 

Reden voor het bijna onbeperkte operationele gebied van de korf is 

zijn ronde vorm en de naar beneden gericht conische vorm. Zo wordt 

er, ondanks het feit dat er maar een klein oppervlak nodig is, een zeer 

groot aardvolume voor de energiewinning bereikt en verloopt de 

warmteonttrekking uiterst gelijkmatig. 

Het voortijdig bevriezen van de directe omgeving is daardoor

uitgesloten, terwijl dit bij een te krap bemeten oppervlaktecollector 

wel kan gebeuren.

In geval van extreme belasting is het weliswaar mogelijk dat er aan de 

zijden van de aardwarmtekorf ijsvorming optreedt. Deze  verdwijnt 

echter onmiddellijk bij het reduceren van de belasting. Om die reden 

wijst de producent hier ook op de mogelijkheid van overbelasting.

1
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Gepatenteerde en milieuvriendelijke techniek

     Door de conische vorm van de Aardwarmtekorf wordt een groter

oppervlak gecreëerd voor de opname van de aardwarmte en wordt het

inhoudsvolume voor het energietransportmiddel, de waterglycol

oplossing, gemaximaliseerd. Daardoor kan de warmte-energie

gelijkmatig worden onttrokken aan de aarde.

     Ook wordt het zogenaamde ‘bevriezen’ dat incidenteel bij andere

systemen optreedt, voorkomen omdat de warmte onder de vorstgrens

op een diepte van 100 tot 400 cm wordt onttrokken. Zodoende worden

de ecologische micro-organismen in de grond niet beïnvloed.

      Het grondoppervlak boven de aardwarmtekorven is gewoon voor

beplanting geschikt. De aardwarmtekorf heeft hierop geen invloed.

Het grotendeels verzegelen van de grond door middel van bestrating 

moet echter vermeden worden.

     Door het blootstellen aan de zon en het bevochtigen van de aarde

door regen en grondwater regenereert de gebruikte bodem op

natuurlijke wijze.

     De drukverhouding in het korfveld ligt tussen 1,0 en 1,5 bar.

     Door de geringe plaatsingsdiepte boven de grondwaterstromen

worden veranderingen in de waterhuishouding voorkomen.

     De compacte afmeting van de Aardwarmtekorf vereist voor het

totale aardwarmtekorfveld tot 60 procent minder ruimte dan een op-

pervlaktecollector met vergelijkbare capaciteit.

Vlotte vergunningsprocedures en korte bouwperiode

Aardwarmtekorven hebben het voordeel dat er voor de installatie geen

tijdrovende en dure boringen moeten worden verricht.

Daardoor verlopen ook de procedures voor bouwvergunningen, die per

provincie verschillen, aanzienlijk sneller en bijna altijd met een positief

resultaat. De Aardwarmtekorven worden zelfs in waterbeschermings-

gebieden toegestaan.

Praktijkervaring en individuele planning

De individuele, modulaire bouwwijze van het Aardwarmtekorf-

systeem die per situatie kan worden aangepast aan alle daarvoor

geldende specifieke eisen, de betrouwbare distributie via

De Leidinggroothandel en regionale gecertificeerde bedrijven  

garanderen een probleemloze installatie en maximale zekerheid  

bij de planning, de uitvoering en de werking.

Vanwege de prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen (zoals aard-

olie) stappen steeds meer huiseigenaren en mensen die een huis laten

bouwen over op duurzame energie.

Bij nieuw- of verbouw kan men bij diverse hypotheekverstrekkers een

speciale energiehypotheek afsluiten die de aanschafwaarde voor een

groot deel compenseert (bijv. Rabobank -klimaathypotheek).

Bovendien is men door de geringe behoefte aan primaire energie

voordeliger uit. Een warmtepomp bespaart 30-50% op uw  

verwarmingskosten én u heeft de zekerheid dat de zeer duurzame  

onderhoudsvrije en milieuvriendelijke verwarmingstechniek de 

natuurlijke hulpbronnen van onze planeet ontziet.

De werking van de warmte-onttrekking

1. Bijna net als een oppervlaktecollector onttrekt ook de aardwarmte-

korf in de zomer en in de herfst zijn warmte aan de bovenste bodem-

structuur op een diepte van 1-4 meter.

2. Bij langere looptijden en in de koude helft van het jaar openbaren

zich de voordelen van de aardwarmtekorf in vergelijking met de opper-

vlaktecollector: terwijl de oppervlaktecollector alleen op een aardlaag

om en nabij de vorstgrens kan werken, onttrekt de aardwarmtekorf de

benodigde warmte-energie uit de dieper gelegen, warmere aardlaag.

Reden voor het bijna onbeperkte operationele gebied van de korf is

zijn ronde vorm en de naar beneden gericht conische vorm. Zo wordt

er, ondanks het feit dat er maar een klein oppervlak nodig is, een zeer

groot aardvolume voor de energiewinning bereikt en verloopt de

warmteonttrekking uiterst gelijkmatig.

Het voortijdig bevriezen van de directe omgeving is daardoor

uitgesloten, terwijl dit bij een te krap bemeten oppervlaktecollector

wel kan gebeuren.

In geval van extreme belasting is het weliswaar mogelijk dat er aan de

zijden van de aardwarmtekorf ijsvorming optreedt. Deze verdwijnt

echter onmiddellijk bij het reduceren van de belasting. Om die reden

wijst de producent hier ook op de mogelijkheid van overbelasting.

De Aardwarmtekorf
van De Leidinggroothandel

GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET RENDEMENT
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Regeneratie van de bodem door 
zon, regen en grondwater

Neemt weinig ruimte in, geen gevolgen voor het grondwater

Geen bevriezings
gevaar. De Bodem 
is geschikt voor 
beplanting en niet 
van invloed op de 
capillaire werking 
van de bodem.

100 cm

400 cm
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Informatie over het projectverloop

Onderstaand vindt u meer uitvoerige informatie 

over de Aardwarmtekorf: waar het product

verkrijgbaar is en welke werkzaamheden er

ingepland moeten worden voor ingebruikname 

van een geothermische installatie op basis van 

een aardwarmtekorfveld. Daarnaast kunt u met 

vragen altijd terecht bij onze adviseurs.

aDvIes en DIstrIbutIe

De Aardwarmtekorf is een gepatenteerd en kwalitatief hoogwaardig 

product. Om een probleemloze installatie ter plaatse en een duurzame 

werking van de installatie te kunnen waarborgen, mogen alleen

geselecteerde aannemers de aardwarmtekorven via

De Leidinggroothandel afnemen en installeren.

De Leidinggroothandel biedt voor pro-

jecten op het gebied van regeneratieve 

energieën een uitgelezen assortiment 

aan met topproducten van gerenom-

meerde partners. Een uitgebreid

servicepakket en ruime voorraden 

zorgen voor betrouwbare en stipte 

afhandeling van uw opdracht, van 

vakkundig advies met betrekking tot 

de productkeuze (planningsfase) en 

een project- en bouwplaatsgerichte 

logistiek (opbouwfase) tot en met

levering van onderdelen met on-site 

support (operationele fase).

De Leidinggroothandel levert dagelijks 

in geheel Nederland vanuit de

vestigingen Hoogezand en

Haaksbergen. De logistiek garandeert 

een correcte aanlevering die absoluut 

noodzakelijk is om projectgericht te 

kunnen werken.

www.deleidinggroothandel.nl

InformatIe over De 
leIDInggrootHanDel

PLANNER

Informeert de opdrachtgever

Plant de dimensionering van de 

geothermische installatie

Coördineert het project

Eengezinswoningen:

Bijvoorbeeld architecten,

opdrachtgevers, energie adviseurs

Bedrijfsinstallaties:

bijvoorbeeld geologische advies-

bureaus en geo-kenniscentra.

DE LEIDINGGROOthANDEL 

Informeert planners, verwerkers en 

opdrachtgevers

Verzorgt de opleiding en certifi-

ceert  de regionale aannemers

Distribueert de aardwarmtekorf

INStALLAtEUR

Informeert de opdrachtgevers

Plaatst en installeert de warmte-

pomp en verzorgt de aansluiting op 

de verwarmingsinstallatie

Bijvoorbeeld verwarmings-

installateurs, sanitairmonteurs, 

elektriciëns

AANNEMER

Wordt door De

Leidinggroothandel opgeleid 

Aanschaf van de aardwarmtekorven 

Installatie van het aardwarmte-

korfveld

betrokken DIenstverleners & WerkzaamHeDen
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Een lijst met betrokken planners, installateurs en aannemers kan bij De Leidinggroothandel worden opgevraagd.

INFORMAT IE OVER DE
LEIDINGGROOThANDEL

De Leidinggroothandel biedt voor pro-

jecten op het gebied van regeneratieve

energieën een uitgelezen assortiment

aan met topproducten van gerenom-

meerde partners. Een uitgebreid

servicepakket en ruime voorraden

zorgen voor betrouwbare en stipte

afhandeling van uw opdracht, van

vakkundig advies met betrekking tot

de productkeuze (planningsfase) en

een project- en bouwplaatsgerichte

logistiek (opbouwfase) tot en met

levering van onderdelen met on-site

support (operationele fase).

De Leidinggroothandel levert dagelijks

in geheel Nederland vanuit de

vestigingen Hoogezand en

Haaksbergen. De logistiek garandeert

een correcte aanlevering die absoluut

noodzakelijk is om projectgericht te

kunnen werken.

www.deleidinggroothandel.nl

Onderstaand vindt u meer uitvoerige informatie

over de Aardwarmtekorf: waar het product

verkrijgbaar is en welke werkzaamheden er

ingepland moeten worden voor ingebruikname

van een geothermische installatie op basis van

een aardwarmtekorfveld. Daarnaast kunt u met

vragen altijd terecht bij onze adviseurs.

De Aardwarmtekorf is een gepatenteerd en kwalitatief hoogwaardig

product. Om een probleemloze installatie ter plaatse en een duurzame

werking van de installatie te kunnen waarborgen, mogen alleen

geselecteerde aannemers de aardwarmtekorven via

De Leidinggroothandel afnemen en installeren.

Een lijst met betrokken planners, installateurs en aannemers kan bij De Leidinggroothandel worden opgevraagd.

ARChITECT

•   Informeert de opdrachtgever

•   Plant de dimensionering van  

de geothermische installatie

•   Coördineert het project

•   Eengezinswoningen: 

Bijvoorbeeld architecten, 

opdrachtgevers, energie adviseurs

•   Bedrijfsinstallaties: 

bijvoorbeeld geologische advies- 

bureaus en geo-kenniscentra.

DE LEIDINGGROOThANDEL

•   Informeert planners, verwerkers en 

opdrachtgevers

•   Verzorgt de opleiding en certifi-

ceert de regionale aannemers

•   Distribueert de aardwarmtekorf

AANNEMER

•   Wordt door De Leidinggroothandel 

opgeleid

•   Aanschaf van de aardwarmtekorven

•   Installatie van het  

aardwarmtekorfveld

INSTALLATEUR

•   Informeert de opdrachtgevers

•   Plaatst en installeert de warmte-

pomp en verzorgt de aansluiting op 

de verwarmingsinstallatie

•   Bijvoorbeeld verwarmings- 

installateurs, sanitairmonteurs, 

elektriciëns

Informatie over het projectverloop

ADVIES EN DISTRIBUTIE

BETROKKEN DIENSTVERLENERS & WERKZAAMHEDEN

De Aardwarmtekorf van De Leidinggroothandel6
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7Informatie over het projectverloop

Voor de aanleg van een geothermische installatie heeft u een reeks

hoogwaardige componenten en onderdelen nodig, namelijk:

1    Aardwarmtekorven

2    De collector / verdeler unit

3    PE-buizen

4    Het geopress-systeem 

5    De warmtepomp

De Leidinggroothandel levert alle producten voor de bouw en het

gebruik van de infrastructuur rondom uw woning of gebouw.

BENODIGDE PRODUCTEN

2

1
1

1

52

4 3

Waarom is bij Aardwarmtekorven het

“bevriezingsgevaar” gering te noemen?

De warmtedrager koelt in principe bij elke 

doorloop van de warmtepomp iets af. Dat 

leidt geleidelijk tot bevriezing van het

systeem. Hoe groter het oppervlak van 

het aardwarmtesysteem is, hoe langer het 

afkoelingsproces duurt. Vergeleken met aard-

sondes of oppervlaktecollectoren beschikt 

het systeem met Aardwarmtekorven over 

een oppervlak dat tot 100% groter is. Een 

korf bestaat uit ongeveer 100 meter buis, wat 

overeenkomt met een oppervlak van tien 

vierkante meter. Analoog daaraan circuleert 

er ook een dubbele hoeveelheid van het 

warmtedragende medium. Om dit oppervlak 

duurzaam te bevriezen is een overbelasting 

van meer dan 50 procent, dat wil zeggen meer 

dan 1.000 gebruiksuren per jaar noodzakelijk.

Waarmee moet men rekening houden bij 

de beplanting, respectievelijk bebouwing 

boven de aardwarmtekorven?

Tuinliefhebbers hoeven er bij de beplanting 

geen rekening mee te houden: naast stan-

daard gazons, struiken en bloemperken kan 

tot halfhoge bomen aan toe - alles worden 

geplant. Niet geschikt zijn diep wortelende 

bomen en struiken. Bij bebouwing dient men 

alleen te letten op de waterdoorlaatbaarheid.

Parkeerplaatsen van grasbetontegels en 

dergelijke kunnen zonder enig bezwaar 

worden gebruikt. Een vaste bebouwing of een 

verzegelde oppervlak is niet toegestaan.

Welk effect heeft de toepassing van aard-

warmtekorven op de aarde erboven?

Door hun vorm en de ligging voltrekt de 

warmteonttrekking bij de Aardwarmtekorven 

zich altijd in het deel dat er op een diepte van 

meer dan 120 cm schuin onder ligt en heeft het 

daardoor geen invloed op de aarde erboven. 

Daarom zijn zij niet van invloed op de planten-

groei en het smelten van sneeuw.

Is de installatie stabiel en veilig?

Alle gebruikte componenten lijken wat be-

treft kwaliteit en afmeting op de installaties 

voor aardwarmtesondes. De gebruikte verbin-

dingstechnieken zijn mechanisch belastbaar 

en doordat zij het vermogen hebben iets mee 

te veren, kan er zelfs met “normale” voer-

tuigen over het oppervlak boven bebouwde 

aardwarmtekorven worden gereden.

Is de verwarmingscapaciteit in de winter 

gegarandeerd, zodat ik niet in de kou zit?

Door zijn speciale vorm en dimensionering 

is de Aardwarmtekorf in principe in staat, de 

benodigde warmte te onttrekken aan een 

groot aardvolume. Bovendien wordt de opti-

male afmeting van het aardwarmtekorfveld, 

afhankelijk van de specifieke onttrekkings-

capaciteit van de grond, door de adviseur 

exact berekend.

Waarom is de plaatsingsdiepte “slechts” 

drie meter?

Aangezien er warmte aan de aarde wordt ont-

trokken kan er alleen regeneratie van boven, 

door zon, regenwater of gesmolten sneeuw, 

plaatsvinden. Hoe dichter de aardwarmtekorf dus 

in het vorstvrije gebied aan de oppervlakte ligt, 

hoe sneller de warmte de afgekoelde aarde kan 

bereiken. Er moet echter absoluut een plaatsings-

diepte beneden de vorstgrens van ongeveer 20 

cm bovenkant korf worden gehanteerd. 

Zijn er andere toepassingen voor

aardwarmtekorven?

De Aardwarmtekorven kunnen als hun 

afmeting hierop wordt afgestemd onder 

bepaalde voorwaarden ook worden gebruikt 

voor koeling, voor het voorverwarmen van 

aanzuiglucht door middel van warmte-

wisselaars of voor de opslag van warmte,

respectievelijk koude voor industriële

toepassingen.

Welke voordelen heeft de aardwarmtekorf 

ten opzichte van soortgelijke systemen?

In vergelijking met aardwarmtesondes kan er 

circa 10 % op de kosten worden bespaard (en 

de benodigde ruimte voor de plaatsing is tot 

60% geringer vergeleken met oppervlakte-

collectoren). Bij een juiste berekening van het 

korfveld en de warmtepomp zal het aantal 

bedrijfsuren per jaar vergelijkbaar zijn met 

dat van de aardsonde. De korven kunnen ech-

ter ook worden gebruikt voor het drogen van 

gebouwen. Het korfsysteem is snel beschik-

baar (twee weken tot het operationeel is) en 

kan in combinatie met gaswarmtepompen 

met een aanzienlijk groter temperatuurspec-

trum (van –10 °C tot +45 °C) van de water-

glycol oplossing werken.

veel gestelDe vragen
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WerkIngsprIncIpe van De aarDWarmtekorf

Het principe voor het benutten van aardwarmte met Aardwarmtekor-

ven lijkt op dat van aardwarmtesondes. Bij het verwarmen circuleert de 

warmtedrager door een gespiraliseerde buis en neemt daarbij warmte 

uit de aarde op. De daarbij gewonnen geothermische energie wordt 

door middel van een waterpomp aan de warmtedrager onttrokken en 

op verwarmingswatertemperatuur gebracht. Doordat dit principe ook 

bij turbulente stroomverhoudingen kan worden toegepast, is er een 

maximale energie-onttrekking mogelijk.

Het verschil tussen de Aardwarmtekorf  en aardsondes is, dat bij de 

sondes het oorspronkelijk hogere temperatuurniveau van de water-

glycol oplossing van 8 °C - 10 °C na de eerste winterfase en de daarmee 

verbonden afkoeling tot 0 °C tot 2 °C daalt en een traag regeneratie-

verloop laat zien. Een volledige regeneratie wordt meestal niet meer 

gerealiseerd. De Aardwarmtekorven bevinden zich echter op een

diepte, waar seizoensgebonden temperatuurwisselingen aanwezig zijn.

ranDvoorWaarDen voor De toepassIng van 
aarDWarmtekorven

De temperaturen van de aarde die bij de near-surface geothermie als 

energiebron dienen, worden bijna voor 100% door de zon en de weers-

omstandigheden beïnvloed. Dagelijkse temperatuurwisselingen zijn 

tot een diepte van ca. 30 tot 70 centimeter meetbaar – temperatuur-

wisselingen per seizoen kunnen tot een diepte van 20 meter worden 

gemeten. De grafiek hiernaast laat het gemiddelde verloop van de 

aardtemperaturen door het jaar heen en op verschillende diepten zien 

in relatie tot de weersinvloeden van buitenaf. Het blijkt dat de

temperatuur op de plaatsingsdiepte van de aardwarmtekorven een 

aanzienlijke faseverschuiving vertoont in vergelijking met de lucht-

temperatuur. In augustus is de temperatuur het hoogst en van februari 

tot maart is deze het laagst. Deze faseverschuiving is in principe het 

gevolg van twee factoren: enerzijds is de ondergrond een slechte 

warmtegeleider en anderzijds bezit hij een grote warmte-,

respectievelijke opslagcapaciteit. Daarmee blijft de zonnewarmte - die 

pas in de laatste fase van de zomer doordringt tot de relevante diepte 

– meerdere maanden behouden en daalt de temperatuur van de grond 

langzamer dan de luchttemperatuur. De genoemde invloed van de 

luchttemperatuur op de aardtemperatuur kan als gering worden

beschouwd. Op de plaatsingsdiepte van de aardwarmtekorven heerst 

het hele jaar door een vrij constant wisselende temperatuur die

varieert van ongeveer 5 °C tot 13 °C. Om die reden kunnen de

Aardwarmtekorven van De Leidinggroothandel als een ideale energie-

bron voor warmtepompen worden beschouwd.
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Het principe voor het benutten van aardwarmte met Aardwarmtekor-

ven lijkt op dat van aardwarmtesondes. Bij het verwarmen circuleert de

warmtedrager door een gespiraliseerde buis en neemt daarbij warmte

uit de aarde op. De daarbij gewonnen geothermische energie wordt

door middel van een waterpomp aan de warmtedrager onttrokken en

op verwarmingswatertemperatuur gebracht. Doordat dit principe ook

bij turbulente stroomverhoudingen kan worden toegepast, is er een

maximale energie-onttrekking mogelijk.

Het verschil tussen de Aardwarmtekorf en aardsondes is, dat bij de

sondes het oorspronkelijk hogere temperatuurniveau van de water-

glycol oplossing van 8 °C - 10 °C na de eerste winterfase en de daarmee

verbonden afkoeling tot 0 °C tot 2 °C daalt en een traag regeneratie-

verloop laat zien. Een volledige regeneratie wordt meestal niet meer

gerealiseerd. De Aardwarmtekorven bevinden zich echter op een

diepte, waar seizoensgebonden temperatuurwisselingen aanwezig zijn.

De temperaturen van de aarde die bij de near-surface geothermie als

energiebron dienen, worden bijna voor 100% door de zon en de weers-

omstandigheden beïnvloed. Jaarlijkse temperatuurwisselingen zijn

tot een diepte van ca. 30 tot 70 centimeter meetbaar – temperatuur-

wisselingen per seizoen kunnen tot een diepte van max 5 meter worden

gemeten. De grafiek hiernaast laat het gemiddelde verloop van de

aardtemperaturen door het jaar heen en op verschillende diepten zien

in relatie tot de weersinvloeden van buitenaf. Het blijkt dat de

temperatuur op de plaatsingsdiepte van de aardwarmtekorven een

aanzienlijke faseverschuiving vertoont in vergelijking met de lucht-

temperatuur. In augustus is de temperatuur het hoogst en van februari

tot maart is deze het laagst. Deze faseverschuiving is in principe het

gevolg van twee factoren: enerzijds is de ondergrond een slechte

warmtegeleider en anderzijds bezit hij een grote warmte-,

respectievelijke opslagcapaciteit. Daarmee blijft de zonnewarmte - die

pas in de laatste fase van de zomer doordringt tot de relevante diepte

– meerdere maanden behouden en daalt de temperatuur van de grond

langzamer dan de luchttemperatuur. De genoemde invloed van de

luchttemperatuur op de aardtemperatuur kan als gering worden

beschouwd. Op de plaatsingsdiepte van de aardwarmtekorven heerst

het hele jaar door een vrij constant wisselende temperatuur die

varieert van ongeveer 5 °C tot 13 °C. Om die reden kunnen de

Aardwarmtekorven van De Leidinggroothandel als een ideale energie-

bron voor warmtepompen worden beschouwd.
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Waarom is bij Aardwarmtekorven het

“bevriezingsgevaar” gering te noemen?

De warmtedrager koelt in principe bij elke 

doorloop van de warmtepomp iets af. Dat 

leidt geleidelijk tot bevriezing van het

systeem. Hoe groter het oppervlak van 

het aardwarmtesysteem is, hoe langer het 

afkoelingsproces duurt. Vergeleken met aard-

sondes of oppervlaktecollectoren beschikt 

het systeem met Aardwarmtekorven over 

een oppervlak dat tot 100% groter is. Een 

korf bestaat uit ongeveer 100 meter buis, wat 

overeenkomt met een oppervlak van tien 

vierkante meter. Analoog daaraan circuleert 

er ook een dubbele hoeveelheid van het 

warmtedragende medium. Om dit oppervlak 

duurzaam te bevriezen is een overbelasting 

van meer dan 50 procent, dat wil zeggen meer 

dan 1.000 gebruiksuren per jaar noodzakelijk.

Waarmee moet men rekening houden bij 

de beplanting, respectievelijk bebouwing 

boven de aardwarmtekorven?

Tuinliefhebbers hoeven er bij de beplanting 

geen rekening mee te houden: naast stan-

daard gazons, struiken en bloemperken kan 

tot halfhoge bomen aan toe - alles worden 

geplant. Niet geschikt zijn diep wortelende 

bomen en struiken. Bij bebouwing dient men 

alleen te letten op de waterdoorlaatbaarheid.

Parkeerplaatsen van grasbetontegels en 

dergelijke kunnen zonder enig bezwaar 

worden gebruikt. Een vaste bebouwing of een 

verzegelde oppervlak is niet toegestaan.

Welk effect heeft de toepassing van aard-

warmtekorven op de aarde erboven?

Door hun vorm en de ligging voltrekt de 

warmteonttrekking bij de Aardwarmtekorven 

zich altijd in het deel dat er op een diepte van 

meer dan 120 cm schuin onder ligt en heeft het 

daardoor geen invloed op de aarde erboven. 

Daarom zijn zij niet van invloed op de planten-

groei en het smelten van sneeuw.

Is de installatie stabiel en veilig?

Alle gebruikte componenten lijken wat be-

treft kwaliteit en afmeting op de installaties 

voor aardwarmtesondes. De gebruikte verbin-

dingstechnieken zijn mechanisch belastbaar 

en doordat zij het vermogen hebben iets mee 

te veren, kan er zelfs met “normale” voer-

tuigen over het oppervlak boven bebouwde 

aardwarmtekorven worden gereden.

Is de verwarmingscapaciteit in de winter 

gegarandeerd, zodat ik niet in de kou zit?

Door zijn speciale vorm en dimensionering 

is de Aardwarmtekorf in principe in staat, de 

benodigde warmte te onttrekken aan een 

groot aardvolume. Bovendien wordt de opti-

male afmeting van het aardwarmtekorfveld, 

afhankelijk van de specifieke onttrekkings-

capaciteit van de grond, door de adviseur 

exact berekend.

Waarom is de plaatsingsdiepte “slechts” 

drie meter?

Aangezien er warmte aan de aarde wordt ont-

trokken kan er alleen regeneratie van boven, 

door zon, regenwater of gesmolten sneeuw, 

plaatsvinden. Hoe dichter de aardwarmtekorf dus 

in het vorstvrije gebied aan de oppervlakte ligt, 

hoe sneller de warmte de afgekoelde aarde kan 

bereiken. Er moet echter absoluut een plaatsings-

diepte beneden de vorstgrens van ongeveer 20 

cm bovenkant korf worden gehanteerd. 

Zijn er andere toepassingen voor

aardwarmtekorven?

De Aardwarmtekorven kunnen als hun 

afmeting hierop wordt afgestemd onder 

bepaalde voorwaarden ook worden gebruikt 

voor koeling, voor het voorverwarmen van 

aanzuiglucht door middel van warmte-

wisselaars of voor de opslag van warmte,

respectievelijk koude voor industriële

toepassingen.

Welke voordelen heeft de aardwarmtekorf 

ten opzichte van soortgelijke systemen?

In vergelijking met aardwarmtesondes kan er 

circa 10 % op de kosten worden bespaard (en 

de benodigde ruimte voor de plaatsing is tot 

60% geringer vergeleken met oppervlakte-

collectoren). Bij een juiste berekening van het 

korfveld en de warmtepomp zal het aantal 

bedrijfsuren per jaar vergelijkbaar zijn met 

dat van de aardsonde. De korven kunnen ech-

ter ook worden gebruikt voor het drogen van 

gebouwen. Het korfsysteem is snel beschik-

baar (twee weken tot het operationeel is) en 

kan in combinatie met gaswarmtepompen 

met een aanzienlijk groter temperatuurspec-

trum (van –10 °C tot +45 °C) van de water-

glycol oplossing werken.

veel gestelDe vragen
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Waarom is bij Aardwarmtekorven het

“bevriezingsgevaar” gering te noemen?

De warmtedrager koelt in principe bij elke

doorloop van de warmtepomp iets af. Dat

leidt geleidelijk tot bevriezing van het

systeem. Hoe groter het oppervlak van

het aardwarmtesysteem is, hoe langer het

afkoelingsproces duurt. Vergeleken met aard-

sondes of oppervlaktecollectoren beschikt

het systeem met Aardwarmtekorven over

een oppervlak dat tot 100% groter is. Een

korf bestaat uit ongeveer 100 meter buis, wat

overeenkomt met een oppervlak van tien

vierkante meter. Analoog daaraan circuleert

er ook een dubbele hoeveelheid van het

warmtedragende medium. Om dit oppervlak

duurzaam te bevriezen is een overbelasting

van meer dan 50 procent, dat wil zeggen meer

dan 1.000 gebruiksuren per jaar noodzakelijk.

Waarmee moet men rekening houden bij

de beplanting, respectievelijk bebouwing

boven de aardwarmtekorven?

Tuinliefhebbers hoeven er bij de beplanting

geen rekening mee te houden: naast stan-

daard gazons, struiken en bloemperken kan

tot halfhoge bomen aan toe - alles worden

geplant. Niet geschikt zijn diep wortelende

bomen en struiken. Bij bebouwing dient men

alleen te letten op de waterdoorlaatbaarheid.

Parkeerplaatsen van grasbetontegels en

dergelijke kunnen zonder enig bezwaar

worden gebruikt. Een vaste bebouwing of een

verzegelde oppervlak is niet toegestaan.

Welk effect heeft de toepassing van aard-

warmtekorven op de aarde erboven?

Door hun vorm en de ligging voltrekt de

warmteonttrekking bij de Aardwarmtekorven

zich altijd in het deel dat er op een diepte van

meer dan 120 cm schuin onder ligt en heeft het

daardoor geen invloed op de aarde erboven.

Daarom zijn zij niet van invloed op de planten-

groei en het smelten van sneeuw.

Is de installatie stabiel en veilig?

Alle gebruikte componenten lijken wat be-

treft kwaliteit en afmeting op de installaties

voor aardwarmtesondes. De gebruikte verbin-

dingstechnieken zijn mechanisch belastbaar

en doordat zij het vermogen hebben iets mee

te veren, kan er zelfs met “normale” voer-

tuigen over het oppervlak boven bebouwde

aardwarmtekorven worden gereden.

Is de verwarmingscapaciteit in de winter

gegarandeerd, zodat ik niet in de kou zit?

Door zijn speciale vorm en dimensionering

is de Aardwarmtekorf in principe in staat, de

benodigde warmte te onttrekken aan een

groot aardvolume. Bovendien wordt de opti-

male afmeting van het aardwarmtekorfveld,

afhankelijk van de specifieke onttrekkings-

capaciteit van de grond, door de adviseur

exact berekend.

Waarom is de plaatsingsdiepte ‘slechts’

ca. 4 meter?

Aangezien er warmte aan de aarde wordt ont-

trokken kan er alleen regeneratie van boven,

door zon, regenwater of grondwater plaatsvinden. 

Hoe dichter de aardwarmtekorf dus in het vorstvrije 

gebied aan de oppervlakte ligt, hoe sneller de 

warmte de afgekoelde aarde kan bereiken. Er moet 

echter absoluut een plaatsingsdiepte beneden de 

vorstgrens van ongeveer 20 cm bovenkant korf 

worden gehanteerd.

Zijn er andere toepassingen voor

aardwarmtekorven?

De Aardwarmtekorven kunnen als hun

afmeting hierop wordt afgestemd onder

bepaalde voorwaarden ook worden gebruikt

voor koeling, voor het voorverwarmen van

aanzuiglucht door middel van warmte

wisselaars of voor de opslag van warmte,

respectievelijk koude voor industriële

toepassingen.

Welke voordelen heeft de aardwarmtekorf

ten opzichte van soortgelijke systemen?

In vergelijking met aardwarmtesondes kan er

op de kosten worden bespaard. Bij een juiste 

berekening van het korfveld en de warm-

tepomp zal het aantal bedrijfsuren per jaar 

vergelijkbaar zijn met dat van de aardsonde. 

De korven kunnen echter ook worden gebruikt 

voor het drogen van gebouwen. Het korfsys-

teem is snel beschikbaar (twee weken tot het 

operationeel is) en kan in combinatie met 

gaswarmtepompen met een aanzienlijk groter 

temperatuurspectrum (van –10 °C tot +45 °C) 

van de water glycol oplossing werken.

VEEL GESTELDE VRAGEN
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De Aardwarmtekorf van De Leidinggroothandel

Informatie voor planners

De onttrekkingscapaciteit van elke korf bedraagt afhankelijk van de 

ondergrond 0,7 tot 1,0 kilowatt op basis van 1.400 tot 1.800 uur per jaar. 

In de fase van de gedetailleerde planning zou het gebruik conform de 

technische gegevens van de Aardwarmtekorven van

De Leidinggroothandel (zie pagina 11 van deze brochure) moeten zijn.

Waarmee men bIj De plannIng rekenIng moet 
HouDen

Nadat het aantal aardwarmtekorven is berekend, bepaalt men samen 

met de opdrachtgever de ligging van de afzonderlijke korven, waarbij 

er een situatieschets ten opzichte van het perceel wordt gemaakt. 

Op de situatieschets moeten bomen, leidingen (water, telefoon, riool, 

enzovoort) worden aangegeven. 

Standaard worden er altijd 3 korven op een rij met elkaar verbonden 

tot een streng met een lengte van 320 tot 340 meter, inclusief de 

toevoerleiding naar de verdeler. De positie van de afzonderlijke 

korven kan naar voorkeur worden bepaald. Om geen voorzieningen 

voor het inregelen, zoals taco setters, op te hoeven nemen, wordt het 

zogenaamde Tichelmannprincipe toegepast. Dit bepaalt dat bij gelijke 

buislengtes en gelijke doorsnee ook identieke doorstroom hoeveel-

heden en stroomverhoudingen heersen. Men moet erop letten dat 

de lengteverschillen bij de strengen maximaal 10 procent bedragen. 

Boven de aardwarmtekorven is geen bebouwing zoals garages, car-

ports, kelders, zwembaden of straten toegestaan. 

Men dient de volgende afstanden aan te houden: de afstand tot

fundamenten, naburige percelen, wegen, zwembaden en water-/

rioolleidingen dient minimaal anderhalve tot twee meter te zijn. De 

ideale hart-op-hartafstand tussen de korven bedraagt tenminste drie 

meter. De benodigde ruimte voor positionering van het aardwarmte-

korfveld in aan elkaar evenwijdig lopende strengen bedraagt ongeveer 

tien vierkante meter per korf (grote korf: 15 m2), bij op een rij geplaatste

strengen ongeveer vijf vierkante meter per korf (grote korf: 12 m2). 

De actuele tabel met korfcapaciteiten kunnen door de planners bij

De Leidinggroothandel worden aangevraagd.

Op grond van de wettelijke bepa-

lingen van de energiebesparings-

verordening mogen momenteel 

uitsluitend daarvoor gecertificeerde 

planners de warmtebehoefte van 

een gebouw berekenen. Aan de hand 

van de uitkomsten berekend het 

daarmee belaste planningsbureau of 

de bedrijfstechnicus de verwarmings-

capaciteit van de warmtepomp.
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De onttrekkingscapaciteit van elke korf bedraagt afhankelijk van de

ondergrond 0,7 tot 2,0 kilowatt op basis van 1.400 tot 1.800 uur per jaar.

In de fase van de gedetailleerde planning zou het gebruik conform de

technische gegevens van de Aardwarmtekorven van

De Leidinggroothandel (zie pagina 11 van deze brochure) moeten zijn.

Nadat het aantal aardwarmtekorven is berekend, bepaalt men samen

met de opdrachtgever de ligging van de afzonderlijke korven, waarbij

er een situatieschets ten opzichte van het perceel wordt gemaakt.

Op de situatieschets moeten bomen, leidingen (water, telefoon, riool,

enzovoort) worden aangegeven.

Standaard worden er altijd 3 korven op een rij met elkaar verbonden

tot een streng met een lengte van 320 tot 340 meter, inclusief de

toevoerleiding naar de verdeler. De positie van de afzonderlijke

korven kan naar voorkeur worden bepaald. Om geen voorzieningen

voor het inregelen, zoals taco setters, op te hoeven nemen, wordt het

zogenaamde Tichelmannprincipe toegepast. Dit bepaalt dat bij gelijke

buislengtes en gelijke doorsnee ook identieke doorstroom hoeveel-

heden en stroomverhoudingen heersen. Men moet erop letten dat

de lengteverschillen bij de strengen maximaal 10 procent bedragen.

Boven de aardwarmtekorven is geen bebouwing zoals garages, car-

ports, kelders, zwembaden of straten toegestaan.

Men dient de volgende afstanden aan te houden: de afstand tot

fundamenten, naburige percelen, wegen, zwembaden en water-/

rioolleidingen dient minimaal anderhalve tot twee meter te zijn. De

ideale hart-op-hartafstand tussen de korven bedraagt tenminste 

6 meter. De benodigde ruimte voor positionering van het aardwarmte-

korfveld in aan elkaar evenwijdig lopende strengen bedraagt ongeveer

tien vierkante meter per korf (grote korf: 45 m2), bij op een rij geplaatste 

strengen ongeveer vijf vierkante meter per korf (grote korf: 45 m2).

De actuele tabel met korfcapaciteiten kunnen door de planners bij

De Leidinggroothandel worden aangevraagd.

Op grond van de wettelijke bepa-

lingen van de energiebesparings-

verordening mogen momenteel

uitsluitend daarvoor gecertificeerde

planners de warmtebehoefte van

een gebouw berekenen. Aan de hand

van de uitkomsten berekend het

daarmee belaste planningsbureau of

de bedrijfstechnicus de verwarmings-

capaciteit van de warmtepomp.

Informatie voor planners

WAARMEE MEN BIJ DE PLANNING REKENING MOET
HOUDEN
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Doorsnee boven  ca. 240 cm

Doorsnee onder  ca. 140 cm

Hoogte  ca. 200 cm

Buislengte 130 meter

Buis  32 mm PE 100 PN 16

Inhoud waterglycol oplossing  ca. 70 liter

Gewicht zonder waterglycol oplossing   ca. 30 kg

Koudecapaciteit  1,1 - 1,5 kW*

(Inclusief ca. 20 meter aansluitleiding)

Doorsnee boven  ca. 240 cm

Doorsnee onder  ca. 140 cm

Hoogte  ca. 120 cm

Buislengte 75 meter

Buis  32 mm PE 100 PN 16

Inhoud waterglycol oplossing  ca. 42 liter

Gewicht zonder waterglycol oplossing   ca. 18 kg

Koudecapaciteit   0,7 - 1,0 kW*

Optioneel kan er een tweede circuit voor zonne-energie worden gerealiseerd.

Doorsnee boven  ca. 240 cm

Doorsnee onder  ca. 140 cm

Hoogte  ca. 270 cm

Buislengte  200 meter

Buis 32 mm PE 100 PN 16

Inhoud waterglycol oplossing  ca. 110 liter

Gewicht zonder waterglycol oplossing   ca. 40 kg

Koudecapaciteit   1,6 - 2,0 kW*

(Inclusief ca. 25 meter aansluitleiding)

tecHnIscHe gegevens van De
DrIe typen aarDWarmtekorf

Bij de grote korven wordt ongeveer 25 meter van de heen- en

terugloop van elke grote Aardwarmtekorf los aangesloten. Mocht de 

verdeler worden verwijderd, dan kan men zonder verbindingstechniek 

een directe aansluiting realiseren. Ondergronden die warmte opslaan 

vormen eveneens een ideale voorwaarde om aardwarmte in combi-

natie met zonne-energie optimaal te benutten. Per aardwarmtekorf is 

er ongeveer 15 vierkante meter niet verzegeld oppervlak nodig. Indien 

de aardwarmte-installatie ook specifiek voor koeling door middel van 

‘natural cooling’ wordt gebruikt, dan vormt de grote korf hiervoor de 

ideale basis. 

gegevens van De Warmtepomp

Algemeen advies voor het warmteverdelingssysteem

De voorlooptemperatuur van een wand- en vloerverwarming moet bij 

een minimale buitentemperatuur maximaal 35 °C bedragen. Het

temperatuurverschil moet op 5 Kelvin liggen. Bij radiatoren dient de 

voorlooptemperatuur maximaal 50 °C te bedragen. Bij sane-

ringen moet de warmwatertemperatuur op maximaal 60 °C worden 

ingeregeld. Zie voor gedetailleerde informatie de gegevens van de 

betreffende producent van de warmtepomp. 

Individuele gegevens voor de Aardwarmtekorven

Een installatie met aardwarmtekorven mag voor het volledig ver-

warmen van het gebouw maximaal 2.800 uur per jaar worden gebruikt. 

Bij het overschrijden van deze waarde of indien de temperatuur 

van de waterglycol oplossing onder -4 °C komt te liggen, moeten er 

dienovereenkomstig andere maatregelingen worden genomen voor 

de verwarming. De daardoor veroorzaakte verslechtering van het jaar-

rendement van de aardwarmte-installatie is door het wegvallen van 

de gebruikelijke kosten voor elektrische bouwdrogers een te verwaar-

lozen factor.

Let vooral op de planningsdocumentatie van producenten van 

warmtepompen!

* Afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plaatse en de bepaling ervan, bij maximale volledige 
benutting van ca. 1.800 h/j volgens de algemeen geldende bepalingscriteria

Groepering van de korven in het aardwarmtekorfveld

4
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tyPE: ECO

tyPE: MAXI

tyPE: BASIC

Bij de grote korven wordt ongeveer 25 meter van de heen- en

terugloop van elke grote Aardwarmtekorf los aangesloten. Mocht de

verdeler worden verwijderd, dan kan men zonder verbindingstechniek

een directe aansluiting realiseren. Ondergronden die warmte opslaan

vormen eveneens een ideale voorwaarde om aardwarmte in combi-

natie met zonne-energie optimaal te benutten. Per aardwarmtekorf is

er ongeveer 36 vierkante meter niet verzegeld oppervlak nodig. Indien

de aardwarmte-installatie ook specifiek voor koeling door middel van

‘natural cooling’ wordt gebruikt, dan vormt de grote korf hiervoor de

ideale basis.

Doorsnee boven   

Doorsnee onder 

Hoogte 

Buis

Inhoud waterglycol-oplossing 

Gewicht zonder waterglycol-oplossing 

Koudecapaciteit 1,1 - 1,5 kW*

Doorsnee boven   

Doorsnee onder 

Hoogte 

Buis

Inhoud waterglycol-oplossing 

Gewicht zonder waterglycol-oplossing 

Koudecapaciteit 1,1 - 1,5 kW*

Doorsnee boven   

Doorsnee onder 

Hoogte 

Buis

Inhoud waterglycol-oplossing 

Gewicht zonder waterglycol-oplossing 

Koudecapaciteit 1,1 - 1,5 kW*

ca. 240 cm

ca. 140 cm

ca. 200 cm

PeRt -RS

 ca. 70 liter

 ca. 30 kg

 1,1 - 1,5 kW*

ca. 240 cm

ca. 140 cm

ca. 270 cm

PeRt -RS

 ca. 110 liter

 ca. 40 kg

 1,6 - 2,0 kW*

ca. 240 cm

ca. 140 cm

ca. 120 cm

PeRt -RS

 ca. 42 liter

 ca. 18 kg

 0,7 - 1,0 kW*

Algemeen advies voor het warmteverdelingssysteem

De voorlooptemperatuur van een wand- en vloerverwarming moet bij

een minimale buitentemperatuur maximaal 35 °C bedragen. Het

temperatuurverschil moet op 5 Kelvin liggen. Bij radiatoren dient de

voorlooptemperatuur maximaal 50 °C te bedragen. Bij sane-

ringen moet de warmwatertemperatuur op maximaal 60 °C worden

ingeregeld. Zie voor gedetailleerde informatie de gegevens van de

betreffende producent van de warmtepomp.

Individuele gegevens voor de Aardwarmtekorven

Een installatie met aardwarmtekorven mag voor het volledig ver-

warmen van het gebouw maximaal 2.200 uur per jaar worden gebruikt.

Bij het overschrijden van deze waarde of indien de temperatuur

van de waterglycol-oplossing onder -4 °C komt te liggen, moeten er

dienovereenkomstig andere maatregelingen worden genomen voor

de verwarming. De daardoor veroorzaakte verslechtering van het jaar-

rendement van de aardwarmte-installatie is door het wegvallen van

de gebruikelijke kosten voor elektrische bouwdrogers een te verwaar-

lozen factor.

Let vooral op de planningsdocumentatie van producenten van

warmtepompen!

Groepering van de korven in het aardwarmtekorfveld

TYPE: ECO

TYPE: MAXI 

TYPE: BASIC

Optioneel kan er een tweede circuit voor zonneenergie worden gerealiseerd.

(Inclusief ca. 25 meter aansluitleiding)

(Inclusief ca. 20 meter aansluitleiding)

TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE
DRIE TYPEN AARDWARMTEKORF

GEGEVENS VAN DE WARMTEPOMP 

* Afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plaatse en de bepaling ervan, bij maximale volledige 
benutting van ca. 1.800 h/j volgens de algemeen geldende bepalingscriteria

Informatie voor planners 11
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De Aardwarmtekorf van De Leidinggroothandel

berekenD vermogen van De aarDWarmtekorf

Voor de bepaling van het vermogen, afhankelijk van de ondergrond 

en aan de hand van de volgende tabel, moeten de volgende stappen 

worden doorlopen. Er dient voor een correcte beoordeling van de aan-

wezige grondsoort en vochtigheid te worden gezorgd. De capaciteit 

van de warmtepomp wordt aan de hand van de op pagina 12 vermelde 

gegevens vastgesteld. De voor het project vastgestelde totale looptijd 

per verwarmingsperiode is niet langer dan 1.800 uur. Daarbij moet 

rekening worden gehouden met de verwarming van de woonruimte en 

de warmwaterbereiding. Bij installaties met een absolute hoogte-

ligging van meer dan 600 meter boven de zeespiegel, moet per 150 

meters hoogte ca.10 procent meer korven worden ingepland om de 

capaciteit te compenseren. Mocht de bodemgesteldheid op de bouw-

locatie afwijken van die van de in de tabel genoemde bodems, dan

dient de bodemgesteldheid door een geoloog te worden bepaald.

Tenslotte dient men bij een bedrijfsinstallatie voor jaarlijks meer dan 

1.800 bedrijfsuren er rekening mee te houden dat het korfveld

dienovereenkomstig wordt vergroot.

gegevens over De cIrculatIe van De
Waterglycol oplossIng

Vullen en spoelen van het aardwarmtekorfveld

Het aardwarmtekorfveld kan met een goedgekeurde antivries-

oplossing tot tenminste -14 °C worden beschermd en  kan - zoals in 

de betreffende producttrainingen van  De Leidinggroothandel wordt 

toegelicht - goed door worden gespoeld. Voor het spoelen dient men 

een pomp met voldoende capaciteit te gebruiken. Nadat een gecertifi-

ceerde aannemer de Aardwarmtekorven heeft geplaatst en inclusief 

verdeler heeft gemonteerd, voert de uitvoerende installateur de instal-

latie uit. Hij installeert de warmtepomp, sluit de installatie aan op de 

verdeler en vult tenslotte het aardwarmtecircuit via de verdeler met de 

door het grondbedrijf geleverde waterglycol oplossing. Houdt u aan de 

hier geldende voorschriften VDI 4640. Deze zijn doorslaggevend.

Volumeberekening van de benodigde waterglycol oplossing

AANtAL kORVEN tOtALE INhOUD 100% AANDEEL WAtERGLyCOL
OPLOSSING 27%

4 stuks  200 liter 55 liter 

6 stuks 300 liter 80 liter 

9 stuks 450 liter 120 liter 

12 stuks 600 liter 165 liter 

15 stuks 750 liter 200 liter 

Aanbevolen heen-/terugloopleiding van de verdeler naar de 

warmtepomp

Voor installaties van 3 tot 12 korven adviseren wij een leiding PE 100 

da 40 / PE-HD PN 16 SDR11. Voor installaties met 14 tot 21 korven moet 

dienovereenkomstig een dikkere leiding worden gebruikt: PE 100 da 50 

/ PE-HD PN 16 SDR11. Al vanaf 18 korven moeten er echter onder-

verdelingen worden gepland, aangezien de afstanden korf-verdeler te 

groot worden.

Bepaling van de inhoud van de installatie

De voor het vullen van de aardwarmte-installatie noodzakelijke 

hoeveelheid waterglycol oplossing is de som van het volume van de 

inhoud van de korven en de aansluitingsleidingen van de heen- en

terugloop naar de verdeler en de warmtepomp. Let op: met een 

toenemend aantal aardwarmtekorven neemt ook de lengte van de 

aansluitingsleidingen toe en daarmee ook de inhoud ervan.
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Voor de bepaling van het vermogen, afhankelijk van de ondergrond

en aan de hand van de volgende tabel, moeten de volgende stappen

worden doorlopen. Er dient voor een correcte beoordeling van de aan-

wezige grondsoort en vochtigheid te worden gezorgd. De capaciteit

van de warmtepomp wordt aan de hand van de op pagina 12 vermelde

gegevens vastgesteld. De voor het project vastgestelde totale looptijd

per verwarmingsperiode is niet langer dan 1.800 uur. Daarbij moet

rekening worden gehouden met de verwarming van de woonruimte en

de warmwaterbereiding. Mocht de bodemgesteldheid op de bouw-

locatie afwijken van die van de in de tabel genoemde bodems, dan

dient de bodemgesteldheid door een geoloog te worden bepaald.

Tenslotte dient men bij een bedrijfsinstallatie voor jaarlijks meer dan

1.800 bedrijfsuren er rekening mee te houden dat het korfveld

dienovereenkomstig wordt vergroot.

Vullen en spoelen van het aardwarmtekorfveld

Het aardwarmtekorfveld kan met een goedgekeurde antivries-

oplossing tot tenminste -14 °C worden beschermd en kan - zoals in

de betreffende producttrainingen van De Leidinggroothandel wordt

toegelicht - goed door worden gespoeld. Voor het spoelen dient men

een pomp met voldoende capaciteit te gebruiken. Nadat een gecertifi-

ceerde aannemer de Aardwarmtekorven heeft geplaatst en inclusief

verdeler heeft gemonteerd, voert de uitvoerende installateur de instal-

latie uit. Hij installeert de warmtepomp, sluit de installatie aan op de

verdeler en vult tenslotte het aardwarmtecircuit via de verdeler met de

door het grondbedrijf geleverde waterglycol-oplossing. Houdt u aan de

hier geldende voorschriften VDI 4640. Deze zijn doorslaggevend.

Bepaling van de inhoud van de installatie

De voor het vullen van de aardwarmte-installatie noodzakelijke

hoeveelheid waterglycol-oplossing is de som van het volume van de

inhoud van de korven en de aansluitingsleidingen van de heen- en

terugloop naar de verdeler en de warmtepomp. Let op: met een

toenemend aantal aardwarmtekorven neemt ook de lengte van de

aansluitingsleidingen toe en daarmee ook de inhoud ervan.

Aanbevolen heen-/terugloopleiding van de verdeler naar de

warmtepomp

Voor installaties van 3 tot 12 korven adviseren wij een leiding PE 100

da 40 / PE-HD PN 16 SDR11. Voor installaties met 14 tot 21 korven moet

dienovereenkomstig een dikkere leiding worden gebruikt: PE 100 da 50

/ PE-HD PN 16 SDR11. Al vanaf 18 korven moeten er echter onder-

verdelingen worden gepland, aangezien de afstanden korf-verdeler te

groot worden.

Volumeberekening van de benodigde waterglycol-oplossing

BEREKEND VERMOGEN VAN DE AARDWARMTEKORF

GEGEVENS OVER DE CIRCULATIE VAN DE
WATERGLYCOL-OPLOSSING

AANTAL KORVEN TOTALE INhOUD 100% AANDEEL WATERGLYCOL
OPLOSSING 27%

4 stuks

6 stuks

9 stuks

12 stuks

15 stuks

200 liter

300 liter

450 liter

600 liter

750 liter

55 liter

80 liter

120 liter

165 liter

200 liter

De Aardwarmtekorf van De Leidinggroothandel12



voorbeelD van Het berekenDe vermogen van De cIrculatIepomp voor De
Waterglycol oplossIng

GEGEVENS VOORBEELDINStALLAtIE:

12 korven 750 Watt onttrekkingscapaciteit

4 strengen 320 meter (komt overeen met 2.880 l/h waterglycol oplossing)

1 streng 320 meter (komt overeen met 720 l/h waterglycol oplossing)

DRUkVERLIES IN hEt kORfVELD:

3 korven in serie ca. 320 meter strenglengte
plus 20 meter verbindingsleiding (heen- en terugloop naar de verdeler)

350 mbar

Heen- en terugloop tot de
warmtepomp:

ongeveer 25 meter Buisleiding (DN40, da 50) inclusief alle onderdelen
 

100 mbar

Verdamper van de warmtepomp: 150 mbar * 

Totaal drukverlies van de
installatie:

600 mbar

CONfORM hEt DAtAShEEt VAN DE PRODUCENt
VAN DE WARMtEPOMP

* Er wordt uitgegaan van een drukverlies (verdamper) ) van de waterpomp van 150 mbar. Aangezien er per pomp
grote verschillen kunnen optreden, moet dit worden afgestemd met de producent van de warmtepomp, 

BODEMSOORt / BODEMkLASSE ONttREkkINGS-CAPACItEIt BEOORDELING

Droge zand-, resp. kiezelgrond,

waterdoorlaatbare leembodem

400 tot 600 Watt Niet aanbevelenswaardig.

Overleg met producent

Droge, zandige, sloefachtig of leemachtige bodem,

licht steenachtig en waterdoorlaatbaar

700 Watt Geschikt. Zonne-energie- of

wateroptie aanbieden

Vochtige, zandachtige, sloefachtige of

leemachtige bodem, zwaar, waterabsorberend

700 tot 800 Watt Zeer geschikt. Opties niet noodzakelijk

Watervoerende ondergronden met meetbare

grondwaterstroom

800 tot 1.000 Watt Zeer geschikt. Opties niet effectief

Ondergronden vanaf bodemklasse 5,

steenachtige bodems, rotsformaties

Uitsluitend indien de bodem wordt 

vervangen, respectievelijk met gekop-

pelde buizen. Overleg met de producent

berekenD vermogen van Het aarDWarmtekorfvelD op basIs van De benoDIgDe Warmte:

OMStANDIGhEDEN VEREIStE CONCLUSIE

Berekende verwarmingslast incl. WW* en EVU* 12.000 Watt 

Onttrekkingscapaciteit conform productblad 8,400 Watt 

BK 2-3: Vochtige leemachtige bodem Onttrekkingscapaciteit per korf 700 Watt 

RESULtERENDE INStALLAtIEGROOttE VEREIStE CONCLUSIE

Benodigd aantal korven  8,400 Watt 12 korven · 700 Watt

onttrekkingscapaciteit

Benodigd bouwoppervlak 10 m2 per geplaatste korf 120 m2 voor 12 korven · 10 m2 

Benodigde verdelergrootte 4-voudige verdeler 

Benodigde hoeveelheid waterglycol oplossing ongeveer 700 liter

berekenD vermogen van Het aarDWarmtekorfvelD, afHankelIjk van 
De boDemgestelDHeID en op basIs van een gebruIk van 1.800 uur/jaar

* EVU = spertijd van de energieleverancier * WW = warm- of verbruikswater (douchen e.d.)
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Droge zand-, resp. kiezelgrond,   

waterdoorlaatbare leembodem

Droge, zandige, sloefachtig of leemachtige bodem,

licht steenachtig en waterdoorlaatbaar

Vochtige, zandachtige, sloefachtige of

leemachtige bodem, zwaar, waterabsorberend

Watervoerende ondergronden met meetbare

grondwaterstroom

Ondergronden vanaf bodemklasse 5,

steenachtige bodems, rotsformaties

12 korven

4 strengen

1 streng

3 korven in serie

Heen en terugloop tot de 
warmtepomp:

Verdamper van de warmtepomp:

Totaal drukverlies van de 
installatie:

750 Watt onttrekkingscapaciteit

320 meter (komt overeen met 2.880 l/h waterglycol-oplossing)

320 meter (komt overeen met 720 l/h waterglycol-oplossing)

ca. 320 meter strenglengte
plus 20 meter verbindingsleiding (heen- en terugloop naar de verdeler)

ongeveer 25 meter Buisleiding (DN40, da 50) inclusief alle onderdelen
ca. 320 meter strenglengte

350 mbar

100 mbar

150 mbar *

600 mbar

Berekende verwarmingslast incl. WW* en EVU*

Onttrekkingscapaciteit conform productblad

BK 2-3: Vochtige leemachtige bodem

Benodigd aantal korven

Benodigd bouwoppervlak

Benodigde verdelergrootte

Benodigde hoeveelheid waterglycol-oplossing

12 korven · 700 Watt

onttrekkingscapaciteit

120 m² voor 12 korven · 10 m²

4-voudige verdeler

ongeveer 700 liter

 8,400 Watt

10 m² per geplaatste korf

12,000 Watt

8,400 Watt

Onttrekkingscapaciteit per korf 700 Watt

Niet aanbevelenswaardig.

Overleg met producent

Geschikt. Zonne-energie- of

wateroptie aanbieden

Zeer geschikt. Opties niet noodzakelijk

Zeer geschikt. Opties niet effectief

Uitsluitend indien de bodem wordt

vervangen, respectievelijk met gekop-

pelde buizen. Overleg met de producent

400 tot 600 Watt 

  

700 Watt

700 tot 800 Watt

800 tot 1,000 Watt

GEGEVENS VOORBEELDINSTALLATIE:

DRUKVERLIES IN hET KORFVELD:

CONFORM hET DATAShEET VAN DE PRODUCENT
VAN DE WARMTEPOMP

BODEMSOORT / BODEMKLASSE

OMSTANDIGhEDEN VEREISTE

VEREISTERESULTERENDE INSTALLATIEGROOTTE

CONCLUSIE

CONCLUSIE

ONTTREKKINGS-CAPACITEIT BEOORDELING

* Er wordt uitgegaan van een drukverlies (verdamper) ) van de waterpomp van 150 mbar. Aangezien er per pomp
grote verschillen kunnen optreden, moet dit worden afgestemd met de producent van de warmtepomp,

VOORBEELD VAN HET BEREKENDE VERMOGEN VAN DE CIRCULATIEPOMP VOOR DE
WATERGLYCOL-OPLOSSING

BEREKEND VERMOGEN VAN HET AARDWARMTEKORFVELD, AFHANKELIJK VAN
DE BODEMGESTELDHEID EN OP BASIS VAN EEN GEBRUIK VAN 1.800 UUR/JAAR

BEREKEND VERMOGEN VAN HET AARDWARMTEKORFVELD OP BASIS VAN DE BENODIGDE WARMTE:

* EVU = spertijd van de energieleverancier  * WW = warm of verbruikswater (douchen e.d.)
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Informatie voor de verwerkers

vereIsten voor Het 
gronDWerk

keus van de graafmachine

De graafmachine moet afhankelijk 

van het projectvolume een omvang 

hebben van tenminste 5 - 7,5 ton. 

Indien de ruimte dit toelaat, zijn 

grotere machines optimaler. 

Vereiste bodemgesteldheid voor 

het vullen na de plaatsing

Op grond van de beperkte puntdruk 

belastbaarheid van de standaard 

korfbuis adviseren wij de uitgegraven 

aarde slechts te gebruiken voor het 

opvullen indien het bodemklasse 1 

tot 4 betreft, die geen scherpe stenen 

bevat. Is dat niet het geval, dan

adviseren wij om de bodem te

vervangen door een humus-zand-

mengsel of zand met een groot

organisch gehalte, respectievelijk 

met een verhoogde vochtabsor-

berende capaciteit. 

5

De Aardwarmtekorven zijn voor toepassing 

op een diepte van circa één tot vier meter 

ontworpen en kunnen in enkele stappen 

rondom het gebouw heen worden geplaatst 

en door de installateur meteen worden 

aangesloten. 

1 Uitgraven

Met een geschikte graafmachine wordt voor 

de eerste Aardwarmtekorf een vierkant gat 

van 3 x 3 meter en 4 meter diep uitgegraven 

(MAXI korf). Vervolgens wordt er een

greppel van 1,2 meter diep gegraven voor 

het leiden van het eerste uitgegraven stuk 

naar de verdeler.

2 Plaatsen

Daarna wordt de eerste korf in het uitge-

graven stuk geplaatst en wordt dit stuk met 

de beschikbare aarde gevuld -  indien voor 

dit doel geschikt - en met water vastgeslibd. 

Vervolgens worden de resterende

Aardwarmtekorven volgens hetzelfde 

principe geplaatst. Let op dat de ge-

definieerde minimumafstanden daarbij 

worden aangehouden. Vervolgens worden 

de verbindingsgreppels telkens tussen de 

afzonderlijke korven van het korfveld op het 

niveau van de bovenzijde van de korf gegra-

ven. Deze drie korven worden vervolgens tot 

een streng met elkaar verbonden.

3 Verbinden

Met elektrolasmoffen of geopress fittingen 

worden de korven met elkaar verbonden 

en centraal aangesloten op de verdeler. De 

verbinding moet altijd in de verbindings-

greppel worden uitgevoerd.

4 Collector-/verdeler unit

De geheel voorgemonteerde collector- en 

verdelerunit wordt op een diepte van on-

geveer één meter onder de bovenzijde van 

de kelderverdieping met schroeven aan de 

buitenmuur van de kelder of in een

verdelerschacht gemonteerd. Let op de 

uitlaat links of rechts van de warmtepomp. 

Middels de aanwezige vuldoppen van de 

unit wordt de druk getest evenals het vullen 

met het warmtedragermedium. Hier kan 

men de unit ook met het warmtedragend 

medium vullen. Een on-site lichtschacht 

wordt vervolgens om de unit heen gemon-

teerd (de lichtschacht maakt geen deel uit 

van de standaardoffertes). Let erop dat de 

afstand tussen lichtschacht en waterglycol 

oplossingsbuis tenminste tien centimeter 

bedraagt. Als alternatief kan de unit ook 

los in een beton- of kunststofput worden 

gemonteerd. De grens/scheidslijn voor de 

verwarmingsinstallateur is de uitlaat van de 

verdelerafsluiter in richting warmtepomp 

11/4” binnendraad.

5 Vullen

Voor het vullen met het warmtedrager-

medium wordt voor elke streng afzonderlijk 

een druk van 8 bar gerealiseerd. De druktest 

moet volgens de desbetreffende aan-

tekening worden uitgevoerd. Afhankelijk 

van de vergunningsvoorschriften wordt met 

een 27% waterglycol oplossing mengsel 

een vorstbescherming tot tenminste -14 °C 

bereikt. De hoeveelheid waterglycol oplos-

sing per korf, respectievelijk voor 100 meter 

buis, bedraagt ca. 53 liter.

HanDelWIjze bIj plaatsIng van De aarDWarmtekorven
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De Aardwarmtekorven zijn voor toepassing

op een diepte van circa één tot vier meter

ontworpen en kunnen in enkele stappen

rondom het gebouw heen worden geplaatst

en door de installateur meteen worden

aangesloten.

1 Uitgraven

Met een geschikte graafmachine wordt voor

de eerste Aardwarmtekorf een vierkant gat

van 3 x 3 meter en 4 meter diep uitgegraven

(MAXI korf). Vervolgens wordt er een

greppel van 1,2 meter diep gegraven voor

het leiden van het eerste uitgegraven stuk

naar de verdeler.

2 Plaatsen

Daarna wordt de eerste korf in het uitge-

graven stuk geplaatst en wordt dit stuk met

de beschikbare aarde gevuld - indien voor

dit doel geschikt - en met water vastgeslibd.

Vervolgens worden de resterende

Aardwarmtekorven volgens hetzelfde

principe geplaatst. Let op dat de ge-

definieerde minimumafstanden daarbij

worden aangehouden. Vervolgens worden

de verbindingsgreppels telkens tussen de

afzonderlijke korven van het korfveld op het

niveau van de bovenzijde van de korf gegra-

ven. Deze drie korven worden vervolgens tot

een streng met elkaar verbonden.

3 Verbinden

Met elektrolasmoffen of geopress fittingen

worden de korven met elkaar verbonden

en centraal aangesloten op de verdeler. De

verbinding moet altijd in de verbindings-

greppel worden uitgevoerd.

4 Collector-/verdeler unit

De geheel voorgemonteerde collector- en

verdelerunit wordt op een diepte van on-

geveer één meter onder de bovenzijde van

de kelderverdieping met schroeven aan de

buitenmuur van de kelder of in een

verdelerschacht gemonteerd. Let op de

uitlaat links of rechts van de warmtepomp.

Middels de aanwezige vuldoppen van de

unit wordt de druk getest evenals het vullen

met het warmtedragermedium. Hier kan

men de unit ook met het warmtedragend

medium vullen. Een on-site lichtschacht

wordt vervolgens om de unit heen gemon-

teerd (de lichtschacht maakt geen deel uit

van de standaardoffertes). Let erop dat de

afstand tussen lichtschacht en waterglycol

oplossingsbuis tenminste tien centimeter

bedraagt. Als alternatief kan de unit ook

los in een beton- of kunststofput worden

gemonteerd. De grens/scheidslijn voor de

verwarmingsinstallateur is de uitlaat van de

verdelerafsluiter in richting warmtepomp

11/4” binnendraad.

5 Vullen

Voor het vullen met het warmtedrager-

medium wordt voor elke streng afzonderlijk

een druk van 8 bar gerealiseerd. De druktest

moet volgens de desbetreffende aan-

tekening worden uitgevoerd. Afhankelijk

van de vergunningsvoorschriften wordt met

een 27% waterglycol-oplossing mengsel

een vorstbescherming tot tenminste -14 °C

bereikt. De hoeveelheid waterglycol oplos-

sing per korf, respectievelijk voor 100 meter

buis, bedraagt ca. 53 liter.

Keus van de graafmachine

De graafmachine moet afhankelijk

van het projectvolume een omvang

hebben van tenminste 5 - 7,5 ton.

Indien de ruimte dit toelaat, zijn

grotere machines optimaler.

Vereiste bodemgesteldheid voor

het vullen na de plaatsing

Op grond van de beperkte puntdruk

belastbaarheid van de standaard

korfbuis adviseren wij de uitgegraven

aarde slechts te gebruiken voor het

opvullen indien het bodemklasse 1

tot 4 betreft, die geen scherpe stenen

bevat. Is dat niet het geval, dan

adviseren wij om de bodem te

vervangen door een humus-zand-

mengsel of zand met een groot

organisch gehalte, respectievelijk

met een verhoogde vochtabsor-

berende capaciteit.
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aarDWarmtekorven als koelsysteem

De aardwarmtekorven kunnen in de zomer tot op zekere hoogte 

voor koeling door middel van het “natural cooling“-procédé worden 

gebruikt. Hiervoor worden bij voorkeur de grotere korven toegepast 

en wordt de capaciteit verhoogd. De aarde kan ook als een grote accu 

worden beschouwd om bijvoorbeeld overbodige koude of warmte 

tijdelijk op te slaan, respectievelijk in groot volume over te dragen. 

Deze toepassingen moeten met het oog op de materiaalbelasting en 

veranderingen van de grond echter vooraf met de producent worden 

afgestemd.

combInatIe met zonnecollector InstallatIes

Speciaal voor de combinatie met thermische solar installaties kun-

nen alle korfvarianten met een optie voor zonne-energie worden 

aangeboden. Klassieke solar installaties die gebruikt worden voor 

het verwarmen van water voor industriële en agrarische doeleinden 

werken slechts van april tot oktober enigszins efficiënt, omdat er dan 

temperaturen van meer dan ca. 50 °C worden bereikt. In de boven-

genoemde optie wordt de warmte al vanaf ca. 18 °C via de buizen van 

de solar installatie naar de buizen met de waterglycol oplossing en de 

bodem er omheen afgevoerd en door middel van een hogere tem-

peratuur van de waterglycol oplossing efficiënter aan de warmtepomp 

doorgegeven. Door middel van regeltechniek moet er echter worden 

gegarandeerd, dat de waterglycol oplossing niet warmer wordt dan 25 °C.

gebruIk van regenWater om De effIcIëntIe te 
verHogen

Indien de bodem een goed absorberend vermogen heeft kan de effecti-

viteit van de installatie aanzienlijk worden verhoogd door het water 

van het dakoppervlak via greppelsystemen en drainagebuizen direct 

boven de korven af te voeren. Vooral korte fases van dooi in de winter 

kunnen de vorstlaag meestal niet doen breken. Door het meestal 

2-3 graden warme water onder deze laag te laten lopen, herstelt de 

koudere korfomgeving zich snel.

Informatie over aanvullende
toepassingsmogelijkheden

6

Nadat het aardwarmtekorfveld is voltooid, moet de uiteindelijke ligging van de 

korven op de plattegrond worden aangegeven en met strengnummers worden 

gemerkt. Deze documentatie dient voor de indelingsmogelijkheid bij de verdeler.
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Wilt u meer informatie over dit product?
Bezoek dan onze website:

www.aardwarmtekorf.nl
info@aardwarmtekorf.nl

De Leidinggroothandel
Zwedenweg 3
9601 ME  Hoogezand
Telefoon: 0598 390 877
Fax: 0598 398 011

Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Telefoon: 053 572 22 68
Fax: 053 572 33 19

Disclaimer

De Leidinggroothandel behoudt alle rechten voor met betrekking tot alle in deze brochure aangeboden informatie en aan deze informatie 

kan geen rechten worden verleend. Het is niet toegestaan informatie uit deze brochure te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, 

te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Leidinggroothandel.
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