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51 en 55 Warmte koude opslag (WKO) 

Wet- en regelgeving 
Waterwet 

Wet bodembescherming (Wbb) 

Wet milieubeheer 

WBBE 

Renewable Energy Directive (RESII) 

SIKB 11000 en protocol 11001 

 

Toelichting 
Warmte koude opslag is het opslaan van warmte (of koude) in de grond.  

In de winter wordt koude energie de grond ingepompt en warmte onttrokken. In de zomer 
wordt warme energie de grond ingepompt en koude onttrokken.  

 

Er zijn twee verschillende systemen. 

Een gesloten systeem werkt zonder grondwater op te nemen. De leidingen in de grond zijn 
gesloten en maken gebruik van de warmte van de aarde. Binnen het gesloten systeem wordt 
gebruik gemaakt van koelmiddelen. 

Een open systeem gebruikt meerdere grondwaterpakketten (aquifers). Bij dit systeem wordt 
het grondwater onttrokken uit de bodem. De warmte uit het grondwater wordt gebruikt. 

 

Het infoblad richt zich specifiek op de WKO.  

 

Voorschriften 
• Waterwet. 

• Wet Milieubeheer. 

• Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen 

• In de Nederlandse richtlijn voor bodembeschermende voorzieningen staat aangegeven 
hoe moet worden omgegaan met de watervoorzieningen van Nederland. 

• Afhankelijk van het soort systeem, de omvang van het systeem en de lozingsroutes 
kunnen een omgevingsvergunning, beperkte milieutoets en/of watervergunning nodig 
zijn. 

• Voor de WKO geldt dat er een eigen zorgplicht is. Dit betekent dat de eigenaar zelf 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de WKO.  

• Het aanleggen van en werken aan installaties voor bodemenergie mag enkel door 
bedrijven met de vereiste erkenning. 

Zoals hierboven in de voorschriften reeds vermeld, kan het voorkomen dat u een 
vergunning nodig heeft om een gesloten WKO systeem aan te leggen. Er zijn in Nederland 
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51 en 55 Warmte koude opslag (WKO) 

reeds veel van dergelijke systemen aanwezig. De eigenaar ervan is verplicht om de 
aanwezigheid te melden via Omgevingsloket. Indien een systeem tot 70kW komt te liggen 
in een interferentiegebied, is tevens een vergunning noodzakelijk. Een interferentiegebied 
is een door de Gemeente aangewezen gebied, waarbinnen veel van dergelijke systemen 
aanwezig zijn en te weinig afstand tussen de systemen kan leiden tot interferentie van de 
effectiviteit en efficiëntie van de verschillende systemen. Daarmee stijgt eveneens het 
energieverbruik en dat is een ongewenst effect. Het is dus niet alleen van belang vanuit de 
verplichtingen, maar ook om grip te houden op dat systemen aangelegd en in bedrijf 
gehouden kunnen worden zoals dat bedoeld is. 

 

Naleving voorschriften 

• gelet op de zorgplichtbepalingen van de Wet milieubeheer en Wet bodembescherming 
is de eigenaar verplicht om bij constatering van een bodembelasting de bodem te 
herstellen 

• preventief onderhoud wordt aangeraden. Goed onderhoud verlengt de levensduur van 
de WKO 

• in een onderhoudsprogramma wordt opgenomen wat onderhouden moet worden, met 
welke frequentie en hoe er over gerapporteerd wordt. Ook wordt een 
installatieverantwoordelijke aangewezen 

• doordat de eigenaar verplicht wordt om schade te herstellen bij bijvoorbeeld lekkages, 
wordt het aangeraden om een inspectieprogramma op te stellen. In het 
inspectieprogramma wordt opgenomen wat geïnspecteerd wordt, wie verantwoordelijk 
is en met welke frequentie er geïnspecteerd wordt. Ook de wijze van inspectie wordt 
aangegeven (visueel/monsterafname/metingen enz.) 

• vooral bij het gesloten systeem moet lekdichtheid gegarandeerd zijn.  

 

Documenten 
- Onderhoud- en inspectieprogramma (eenmalig) 

- Inspectierapportage (frequentie opgenomen in inspectieprogramma) 

- Onderhoudsrapportage (frequentie opgenomen in onderhoudsprogramma) 

- Logboek van de installatie (jaarlijks, actualiseren) 

- Vergunning (systeem tot 70kW in interferentiegebied). 
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Opmerkingen 
• provincies en gemeenten kunnen specifiekere eisen stellen aan installaties met 

betrekking tot de grondwaterhuisvesting. Zorg altijd dat u op de hoogte bent van de 
provinciale regelingen 

• bij het niet naleven van de regeling kan de gemeente of provincie de vergunning 
intrekken. De zorgplicht verplicht u dat eventuele schade onmiddellijk aangepakt 
wordt 

• de herstelplicht verplicht de eigenaar alle schade te herstellen die de installatie heeft 
aangericht 

• synchroniseer de inspectie- en onderhoudsfrequentie van zowel de WKO als de pomp. 
Dit voorkomt dubbel werk. 

 


