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1 Samenvatting 

1.1 Fase 1: gecontroleerd veldexperiment 

In fase 1 van de onderzoeksopdracht werd door AGT een proefopstelling gemaakt waarbij op een 
gecontroleerde manier een Thermische Respons Test (TRT) uitgevoerd werd, met en zonder 
geïnduceerde grondwaterstroming. Het doel van deze fase was het effect van de grondwaterstroming 
gedetailleerd op te meten, om daarna met een numeriek model zo goed mogelijk te benaderen. Op 
die manier werd geverifieerd of numerieke modellen in staat zijn om de fysische processen 
nauwkeurig te simuleren, zodat ze kunnen ingezet worden om in ontwerpstudies van 
bodemenergieopslag rekening te houden met grondwaterstroming.  

Aan de hand van de boorgegevens en de uitgevoerde pomptesten en TRT’s werd een grondwater- en 
warmtetransportmodel opgesteld, om de metingen van een thermische responstest te simuleren. 
Zowel de TRT zonder grondwaterstroming als de TRT met een geïnduceerde grondwaterstroming 
konden goed benaderd worden door het grondwatermodel. De gesimuleerde lustemperaturen 
vertoonden een zeer gelijkaardig patroon als de gemeten lustemperaturen in de diepte met een 
optische glasvezel. De resultaten tonen aan dat (1) de grondwaterstroming bij grote pompdebieten 
zeer veel invloed te hebben op het warmtetransport van de bodemlus en (2) met een numeriek 
model dit effect nauwkeurig in beeld kan gebracht worden, mits een aantal parameters, zowel 
hydraulische als thermische, gekend zijn of opgemeten worden. 

1.2 Fase 2: Validatie op bestaand lussenveld 

In fase 2 van de onderzoeksopdracht werd de in de eerste fase uitgewerkte methodiek toegepast op 
een bestaand lussenveld. Er werd een lussenveld gezocht dat minstens één jaar actief is, en waarvan 
geweten is dat er in de ondergrond een grondwaterstroming aanwezig is. Dit veld werd gevonden op 
de site van het hoofdkantoor van AGC te Louvain-La-Neuve. Op de site werden drie peilbuizen 
geplaatst, waarvan twee voorzien werden van optische kabels om de temperatuur op regelmatige 
dieptes op te meten. Aan de hand van grondwaterpeilmetingen in de drie peilbuizen werd de 
grondwaterstromingsrichting en -gradiënt bepaald. 

Vervolgens werd een numeriek grondwatermodel opgesteld aan de hand van de beschikbare 
hydrogeologische gegevens op de site en een TRT-test, uitgevoerd in het kader van het ontwerp van 
het beo-veld. Het numeriek grondwatermodel werd gekalibreerd op basis van de maandelijkse 
energiegegevens van het aanwezige bodemlussenveld en de grondtemperaturen opgemeten met de 
optische vezel. Met het gekalibreerde grondwatermodel wordt het lussenveld gesimuleerd over een 
periode van 20 jaar, met de huidige grondwaterstroming, waarna het vergeleken wordt met een 
situatie waarbij geen grondwaterstroming aanwezig is. 

2 Inleiding 

2.1 Algemene doelstelling van de onderzoeksopdracht 

De opdracht heeft tot doel de invloed van de grondwaterstroming op bodemenergieopslagsystemen 
via boorgatwarmtewisselaars te kwantificeren. Boorgatwarmtewisselaars bestaan uit een boorgat 
waarin een plastic (PE) buis wordt geplaatst, meestal in de vorm van een lus, waardoor een 
dragervloeistof wordt gepompt. Vandaar dat dikwijls de benaming “bodemlus” wordt gehanteerd. De 
annulaire ruimte van het boorgat wordt opgevuld met een grout met optimale thermische 
eigenschappen (hoge warmtegeleidbaarheid). Aangezien de lusvloeistof niet in contact staat met het 
grondwater, gebeurt de uitwisseling van de thermische energie (warmte of koude) tussen de 
lusvloeistof en de omliggende grond voornamelijk via geleiding. Geleiding is een diffusief 
transportproces gedreven door een temperatuursgradiënt, dat relatief traag verloopt in vergelijking 
met andere transportprocessen zoals advectie. Advectief transport vindt plaats in de ondergrond als 
er een grondwaterstroming aanwezig is, die de warmte stroomafwaarts meevoert. Aangezien 
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advectief transport in principe veel sneller verloopt dan warmtegeleiding, is de invloed van de 
grondwaterstroming op de uitwisseling en verspreiding van de thermische energie bij 
boorgatwarmtewisselaars potentieel groot. 

In de gangbare dimensionering van boorgatwarmtewisselaars wordt aangenomen dat er geen 
grondwaterstroming heerst. Het advectief transport wordt verwaarloosd en er wordt dus enkel 
gerekend met geleiding. Deze aanname is correct in formaties waar de doorlatendheid laag is 
(bijvoorbeeld klei) of waar er geen grote stijghoogtegradiënt aanwezig is, waardoor de 
grondwaterstroming zeer klein is. In goed doorlatende formaties waarin een significante 
stijghoogtegradiënt aanwezig is, is de grondwaterstroming niet verwaarloosbaar en moet deze dus in 
principe bij de dimensionering in rekening worden gebracht.  

De doelstelling van deze onderzoeksopdracht is de invloed van de grondwaterstroming te 
kwantificeren met behulp van een numeriek model, waarmee boorgatwarmtewisselaars kunnen 
gedimensioneerd worden. In een eerste fase wordt het numerieke model geijkt op metingen in een 
gecontroleerd veldexperiment waarbij één boorgatwarmtewisselaar is ingebouwd en een 
grondwaterstroming wordt opgelegd door een pompput. Het numerieke model wordt vervolgens in 
een tweede fase gevalideerd op metingen van een bestaand veld van warmtewisselaars, waar een 
grondwaterstroming aanwezig is. 
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FASE 1: gecontroleerd veldexperiment 

3 Beschrijving van de onderzoeksite 

De onderzoeksite moest aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 Aanwezigheid van een voldoende dik, watervoerend pakket, waarin een belangrijke grond-
waterstroming kan plaatsvinden. 

 Voldoende verwijderd van winningen of andere randvoorwaarden die aanleiding kunnen ge-
ven tot een grondwaterstroming. 

 Toegankelijk, veilig, met een lozingspunt voor pompwater en een elektriciteitsvoorziening op 
korte afstand. 

Op basis van deze criteria werd een braak terrein gekozen achteraan het bedrijf Kempische 
Metaalwerken (Groep Benvitec), op de Hasseltsebaan 196 te Hechtel-Eksel. Het terrein grenst aan het 
militaire domein van Leopoldsburg (Figuur 3.1). Elektriciteit en water werden voorzien vanuit de 
bedrijfsgebouwen. Aan de achterkant van het terrein tegen het militaire domein ligt een 
infiltratiegracht van 50 m lang voor hemelwater, die kon dienen als lozingspunt voor het pompwater. 
De algemene opbouw van de ondergrond kon afgeleid worden van de nabijgelegen boringen 
(kb25d62e-B276) en sonderingen uit DOV (Figuur 3.3): 

 0-1 m-mv: quartair, grof zand. 

 1-10 m-mv: zandige Formatie van Kasterlee 

 10-25 m-mv:  Kleiige overgang van Kasterlee naar Diest. 

 25-155 m-mv: Formaties van Diest en Bolderberg: glauconiethoudend zand. 

 155-180 m-mv: Zand van Houthalen. 

 180-205 m-mv: Zand van Voort en Eigenbilzen. 

 205-280 m-mv: Formatie van Rupel: klei. 

De aquifer in het Diestiaanzand is goed gekend en heeft een grote doorlatendheid (grootte-orde 
5 m/d). Deze formatie is dus geschikt om de proef in uit te voeren. 

De geplaatste pompput, peilbuizen en bodemlus voor de proef zijn weergegeven in Figuur 3.2. 
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Figuur 3.1: Situering van de site op een luchtfoto, de rode bolletjes duiden de pomp- en peilput-
ten aan op de site, de oranje zijn de beschikbare sonderingen uit DOV en de groene zijn de borin-
gen uit DOV. 

 

Figuur 3.2: Posities van de pompput, de bodemlus en de peilbuizen op een luchtfoto. Ten zuiden 
van peilbuis PB3 loopt een 50 m lange infiltratiegracht. 
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Figuur 3.3: Sondering uit DOV aan de ingang van het bedrijventerrein aan de Hasseltsebaan. 

4 Boringen 

Tussen 19 januari 2015 en 28 januari 2015 werden zes peilputten, één pompput en één bodemlus 
geboord. De peilputten en de pompput werden uitgevoerd door middel van zuigboring, de bodemlus 
werd gespoelboord. De boordieptes, -diameters en -methodes van de pomp- en peilputten en de 
bodemlus zijn weergegeven in Tabel 4.1. 

De peilputten werden voorzien van peilbuizen op verschillende dieptes, afhankelijk van de lokale 
grondopbouw. De pompput werd eveneens voorzien van twee peilfilters, één in het grindpakket ter 
hoogte van de pompfilter en één ondiepe peilbuis boven de pompfilter. Een overzicht van de 
filterstellingen en de diameters van de peilbuizen is gegeven in Tabel 4.2. De boorbeschrijvingen zijn 
terug te vinden in Bijlage 21.1. Een schema van de twee raaien is weergegeven in Figuur 4.1 en Figuur 
4.2. 
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Tabel 4.1: Eindieptes, boordiameters en boormethodes van de boringen. 

 

De keuze van de filterstellingen werd als volgt gemaakt: 

 Als eerste werd peilbuis PB2 geboord. Bij deze boring werd gekeken of er een risico was op 
invallen van het boorgat, omdat de grondwatertafel relatief ondiep is en omdat er grof zand 
aanwezig is in de eerste meters. Vandaar dat hier geen geofysische boorgatmetingen werden 
uitgevoerd. Na de boring van peilbuis PB2 risico bleek echter beperkt. Er werden twee filters 
voorzien: één in het quartaire zand tussen 3-4 m-mv en een tweede in het Diestiaan, op 32-
33 m-mv. De filterstelling werd in het midden van de voorziene pompput geplaatst, waarvan 
de pompfilter werd voorzien tussen 15 en 50 m-mv. 

 Vervolgens werd peilbuis PB1 geboord, tot een diepte van 75 m-mv. Deze peilbuis werd die-
per dan de andere geboord, om het grondwaterpeil in het Diestiaanzand onder de pompfilter 
te kunnen meten. Dit is belangrijk om de verticale doorlatendheid en dus ook de verticale 
grondwaterstroming in te schatten. Er werden drie filters ingebouwd, tussen 3-4; 30,5-31,5 
en 74-75 m-mv. In het boorgat werden geofysische metingen uitgevoerd, omdat deze boring 
de diepste was en dus de meeste informatie opleverde. 

 Op basis van de geofysische metingen, de boorbeschrijvingen en de waterpeilmetingen van 
de eerste twee boringen bleek dat er kleilaag op 25 m diepte bestaat die het Diestiaanzand in 
twee subaquifers indeelt. Daarom werden de volgende peilbuizen (PB 3-4-5-6) uitgerust met 
een extra filter in het midden van het bovenste pakket, rond 18 m-mv.  

 De pompput werd geboord zoals voorzien in het bestek tot 50 m diepte, met een voldoende 
grote diameter om een zesduimse pomp te behuizen. De pompfilter werd ingebouwd onder 
de kleilaag vanaf 15 m-mv in de Formatie van Diest. Ter hoogte van de kleilaag rond 25 m-mv 
werd een blind gedeelte geplaatst omstort door bentonietklei om de kleilaag af te sluiten. 

 Tot slot werd Peilbuis 4 ook aangepast om de Nucleaire Magnetische Resonantiemetingen uit 
te voeren. De sensor heeft een diameter van 88,9 mm, die groter is dan de peilbuisdiameter 
van 63x57 mm. Daarbij heeft de sensor een maximale invloedstraal van 190,5 mm; waardoor 
de pompput ook niet in aanmerking komt gezien de boordiameter van 300 mm (dit geeft te 
veel risico dat grotendeels de boorgatopvulling zelf wordt gemeten in plaats van de formatie 
zelf). Vandaar werd peilbuis 4 geboord met een boorkop van 220 mm diameter en werd een 
blinde buis geplaatst van 125 mm diameter tot 50 m diepte, onderaan gefilterd tussen 48 en 
50 m-mv. 

Einddiepte Boordiameter Boormethode

(m-mv) (mm)

pompput 50 300 zuigboring

bodemlus 50 130 spoelboring

Peilbuis 1 76 180 zuigboring

Peilbuis 2 33 180 zuigboring

Peilbuis 3 33 180 zuigboring

Peilbuis 4 50 220 zuigboring

Peilbuis 5 33 180 zuigboring

Peilbuis 6 33 180 zuigboring
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Tabel 4.2: Filterstellingen en diameters van de peilbuizen. 

 

 

Figuur 4.1:  Schema van de pompput en peilbuizen langsheen de oost-west raai. 

Peilfilter filterstelling diameter Peilfilter filterstelling diameter

naam (m-mv) (mm) naam (m-mv) (mm)

pp 15-24/28-50 200 pb4b 18-19 32

ppa 3-4 32 pb4c 32-33 32

ppb 32-33 32 pb4d 48-50 125

pb1a 3-4 32 pb5a 3-4 32

pb1b 30.5-31.5 63 pb5b 18-19 63

pb1c 74-75 63 pb5c 32-33 63

pb2a 3-4 63 pb6a 3-4 32

pb2b 32-33 63 pb6b 18-19 63

pb3a 3-4 32 pb6c 32-33 63

pb3b 17.8-18.8 63

pb3c 32-33 63
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Figuur 4.2: Schema van de pompput en peilbuizen langsheen de noord-zuid raai. 

5 Geofysische boorgatmetingen 

De geofysische boorgatmetingen hadden tot doel om de hydrogeologische lagen in detail te 
identificeren en de fysische eigenschappen van de lagen te bepalen. Naast de gangbare 
boorgatmetingen werd specifiek voor dit onderzoek ook een “Nuclear Magnetic Resonance (NMR)-
meting uitgevoerd. De NMR-meting meet direct de porositeit en de verdeling van mobiele en 
immobiele poriën, een gevoelige parameter voor het warmtetransport. 

5.1 Uitvoeringsmethode van de metingen 

Na het boren van peilbuis 1 werden de boorgatmetingen uitgevoerd in het open boorgat. De 
volgende sondes werden ingezet: 

 Elektrische resistiviteitsonde: meting van “Short Normal (SN) en “Long Normal (LN)” elektri-
sche resistiviteit, spontane potentiaal (“spontaneous potential”), elektrische weerstand 
(“Single point Resistance”) en natuurlijke gammastraling.  

 Dual inductie-sonde: meting van de elektrische geleidbaarheid met twee spoelafstanden en 
natuurlijke gammastraling. 

 3-arm Caliper-sonde: meting van de boorgatdiameter.  

Deze sondes werden door middel van een winch langsheen een loopwiel in het boorgat neergelaten 
aan een snelheid van maximaal 5 meter/minuut (Figuur 5.1). De meting werd ter controle herhaald 
bij het naar boven brengen van de sonde, uitgezonderd de caliper-sonde waarbij enkel in het ophalen 
van de sonde gemeten kan worden. Het loopwiel is daarbij gemonteerd op een stuk boorstang, dat 
geklemd werd in de boorinstallatie. Het aantal rotaties van het loopwiel wordt geteld door een 
odometer, waarmee zo de positie van de sonde in het boorgat automatisch geregistreerd wordt. Bij 
iedere meting werd het eindpunt van de sonde ingesteld op 3 meter boven de bodem van het 
boorgat, om schade aan de sensoren en het boorgat zelf te vermijden. 
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Na het inbouwen van de peilfilters werden in peilbuizen pb1c en pb4d metingen uitgevoerd met de 
dual-inductie sonde. In peilbuis PB4 werd een Nucleair Magnetische Resonantiemeting uitgevoerd 
door de onderzoekspartners van het LIAG. 

 

Figuur 5.1: Loopwiel in de klem van de boortafel voor de geofysische boorgatmetingen, waarover 
de kabel loopt met de sondes. 

5.2 Meetprincipes 

5.2.1 Elektrische resistiviteit 

Deze meting wordt uitgevoerd met een ELOG-sonde (“Electrical Logging”), welke door middel van 
een bronelektrode een laagfrequente wisselstroom in de omliggende grondlagen uitstuurt. Deze 
wisselstroom keert terug naar de sonde langsheen de voedingskabel, die de eerste 10 meter 
geïsoleerd is om te verzekeren dat de uitgestuurde stroom voldoende penetreert in de omliggende 
grondlagen. Door het potentiaalverschil tussen een meetelektrodes in de sonde en een referentie-
elektrode aan het oppervlak te delen door de gemeten, teruggekeerde wisselstroom wordt de 
schijnbare resistiviteit (in Ohm.m) bepaald van de omliggende grondlagen. Er worden met deze 
sonde twee meetelektrodes gebruikt op verschillende afstanden, genaamd “short normal (SN)” en 
“long normal (LN)”, waarmee een verschillende dieptegevoeligheid en resolutie worden bereikt. 
Daarnaast wordt de lokale weerstand (in Ohm) bepaald door het potentiaalverschil tussen de 
bronelektrode en de referentie-elektrode aan het oppervlak te delen door de wisselstroom (“single-
point resistance”). Verder meet de ELOG sonde het natuurlijke potentiaalverschil (in mV) tussen een 
meetelektrode op de sonde en de referentie-elektrode aan het oppervlak (“spontaneous potential”). 
Naast deze weerstands- en resistiviteitsmetingen worden bijkomend de natuurlijke gammastraling en 
de temperatuur van de boorvloeistof gemeten.  

5.2.2 Dual-inductie sonde 

Bij deze sonde wordt door een spoel een oscillerend hoogfrequent magnetisch veld uitgezonden. 
Twee ontvangstspoelen op 50 en 80 cm meten het geïnduceerde magnetisch veld in de grondlagen 
op (genaamd SCON en LCON, voor “short” en “long conductivity”). De maximale invloedstraal van de 
meting is ongeveer gelijk aan de spoelafstand, dus op respectievelijk 50 en 80 cm radiaal van de 
sonde. Dichtbij het boorgat neemt de meetgevoeligheid sterk af, waardoor de invloed van het 
verstoorde boorgat geminimaliseerd wordt. De sonde meet de elektrische geleidbaarheid van een 
bulk grondvolume. Een voornamelijk zandige grond heeft een elektrische geleidbaarheid van 5-15 
mS/m, een eerder lemige grond heeft een geleidbaarheid in het bereik van 15-35 mS/m, terwijl een 
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grond met een klei-aanrijking geleidbaarheden tot boven de 100 mS/m geeft. Daarnaast wordt door 
de DUIN-sonde eveneens de natuurlijke gammastraling gemeten.  

Met deze metingen kan een goed onderscheid gemaakt worden tussen zand- en kleilagen. 

5.2.3 Natuurlijke Gamma straling 

De natuurlijke gammastraling is afkomstig van verval van radioactieve deeltjes zoals Kalium-40 
isotoop. Deze deeltjes zijn natuurlijk aangerijkt in klei. In losse sedimenten wijst een stijging van de 
gammastraling daarom in veel gevallen op de aanwezigheid van een kleilaag. 

5.2.4 Caliper 

Met de caliper wordt de boorgatdiameter opgemeten door de opening van drie armen te meten, die 
mechanisch tegen de boorgatwand aan slepen.  

5.2.5 Nuclear-Magnetic-Resonance (NMR) 

Peilbuis PB4-d werd tot een diepte van 50 m-mv geboord met een boorkop van 200 mm en afgewerkt 
met een peilbuis met een diameter van 125 mm. Deze peilbuis werd extra breed en extra diep 
uitgevoerd om de NMR-sonde met een diameter van 88,9 mm toe te laten en een penetratiediepte 
van 190,5 mm (Type Vista Clara Javalin JP350, Figuur 5.2). Tussen 3 en 5 maart 2015 werden NMR-
metingen uitgevoerd in de peilbuis door de onderzoekspartners van het LIAG. 

 

Figuur 5.2: NMR-sonde naast peilbuis PB4, waarin de NMR-meting werd uitgevoerd door het 
LIAG. 
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Nucleair magnetische resonantie maakt gebruikt van een kwantummechanische eigenschap van 
waterstofprotonen, namelijk de ‘spin’. De ‘spin’ van de waterstofprotonen wordt gemanipuleerd door 
het opwekken van een tijdelijk elektromagnetisch veld, waarna het ‘herstel’ van de spin wordt 
opgemeten. De gemeten amplitude tijdens de herstelperiodes zijn evenredig met de hoeveelheid 
water in de formatie, de verdeling van de relaxatietijd laat toe een onderscheid te maken tussen vrij 
en gebonden water. Een relaxatietijd groter dan 33 ms duidt op de vrij draineerbare poriën, een 
relaxatietijd kleiner dan 33 ms duidt op het aandeel capillaire en kleigebonden poriën (Figuur 5.3). 

De relaxatietijd van gebonden water in klei is echter zodanig kort (< 3 ms) dat deze niet gemeten kan 
worden met deze sonde. Met de sonde kan dus geen onderscheid gemaakt worden tussen 
kleigebonden en capillaire poriën. Daarbij is de som van de percentages kleigebonden en capillaire 
poriën een onderschatting. Met vaste meettoestellen in het labo kan wel de korte relatietijd worden 
gemeten. Daarom werden 13 gestoorde stalen genomen tijdens de boring op verschillende dieptes 
geanalyseerd in het labo. Aangezien het gestoorde stalen betreft, geven deze eerder idee van de 
verhoudingen van porositeiten dan de absolute waarde van de porositeiten. 

 

Figuur 5.3: Voorbeeld van NMR-meetresultaat: links de herstelcurve in functie van de tijd, rechts 
het inverse model van de curve links, waarbij de amplitude wordt uitgezet in functie van de re-
laxatietijd. 

5.3 Resultaten 

5.3.1 Resultaten van de klassieke boorgat geofysische metingen 

De resultaten van de geofysische metingen uitgevoerd in de peilbuizen pb1 en pb4 zijn weergegeven 
bij de respectievelijke boorbeschrijvingen in Bijlage 21.1. De boringen werden onafhankelijk van de 
geofysische metingen beschreven. De geofysische metingen bevestigden het lithologische profiel, dat 
afgeleid werd uit de boorbeschrijvingen. Van 0 tot 7,0 m-mv is de elektrische geleidbaarheid relatief 
laag (< 10 mS/m), omdat het aanwezige zand weinig fijne deeltjes bevat. Ook de natuurlijke 
gammastraling is relatief laag (< 25 API-eenheden). Tussen 7,0 en 13,5 m-mv verhoogt zowel de 
elektrische geleidbaarheid(tot 50 mS/m) als de natuurlijke gammastraling (tot 150 API-eenheden), 
met pieken tussen 7,0 en 9,0 m-mv en tussen 12,0 en 13,5 m-mv. Deze pieken werden duidelijk 
geïdentificeerd in de boringen als kleirijke lagen. Vanaf 13,5 m-mv tot de einddiepte was de 
elektrische geleidbaarheid matig (20-30 mS/m), wat overeenkomt de bulk meting van het 
Diestiaanzand doorspekt met kleilaagjes. De natuurlijke gamma is relatief hoger (50 API-eenheden) 
voor de Formatie van Diest, wat ook beschreven is in de literatuur. Tussen 24,5 en 26,5 m-mv is er 
ook een duidelijke verhoging van de elektrische geleidbaarheid (tot 50 mS/m), door de aanwezigheid 
van een kleilaag. De natuurlijke gammastraling is hier niet indicatief, omdat de achtergrondwaarde 
van Diest reeds vrij hoog is. Rond 62 m-mv is er nog een kleinere piek te zien in elektrische 
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geleidbaarheid (tot 35 mS/m), deze piek was niet te onderscheiden in de boring, maar kan 
veroorzaakt worden door een kleilaagje. 

 

Figuur 5.4: Resultaten NMR voorgesteld met de boorbeschrijving, de elektrische geleidbaarheid 
en de natuurlijke gammastraling. De blauwe balk toont het aandeel draineerbare poriën, de rode 
de capillaire en kleigebonden poriën. 
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5.3.2 Resultaten van de NMR-metingen 

De resultaten van de NMR-meting in peilbuis PB4 zijn weergegeven in Figuur 5.4 en Figuur 5.5. De 
metingen tonen aan dat de hoeveelheid draineerbare poriën in de ondergrond varieert tussen 14 en 
25 % voor de zandlagen en tussen 14 en 17 % voor de kleilagen, met gemiddelde waardes van 21 en 
14 %.  De weergegeven waarden voor het capillair en kleigebonden water zijn een onderschatting van 
de werkelijkheid, door de reeds vermelde snelle relaxatietijd. 

 

Figuur 5.5: Verdeling van de porositeiten zoals gemeten met de NMR-sonde in peilbuis PB4. 

De totale porositeit gemeten door het NMR-toestel in het labo werd vergeleken met de totale 
porositeit gemeten door weging na drogen bij 105 °C (Tabel 5.1). De waarden komen zeer goed 
overeen, maar mogen enkel relatief vergeleken worden aangezien het gestoorde monsters betreft. 
De totale porositeit varieert tussen 35 en 50 % voor de zandige lagen en tussen 53 en 60 % voor de 
kleiige lagen. Dit zijn logische waarden, aangezien klei over het algemeen een hogere porositeit heeft 
dan zand.  

De verdeling van de porositeiten gemeten met het NMR-toestel in het labo is weergegeven in Tabel 
5.2. Enkel in de bovenste zandlaag tussen 1 en 6 m-mv is het aandeel draineerbare poriën groot 
(29,9-32,3 %) en is het aandeel capillaire en kleigebonden poriën kleiner dan 10 %. Ter hoogte van de 
kleilagen zakt het aandeel draineerbare poriën tot quasi nul procent. Het aandeel kleigebonden 
poriën blijft wel merkwaardig laag (4,7-9,8 %) ten opzichte van het aandeel capillaire poriën (48,9-
50,3 %). In het Diestiaanzand is het aandeel draineerbare poriën ook onverwacht laag. Dit kan 
verschillende redenen hebben, waaronder: 

 Invloed van gestoord monster: opvulling van draineerbare poriën door fijnere deeltjes tij-
dens de staalname, waardoor het aandeel capillaire poriën vergroot ten koste van de drai-
neerbare poriën. 

 Effect van oxidatie van glauconiet tijdens de bewaring van de stalen, waardoor de relaxatie-
tijd verandert. 

Uit de resultaten kunnen we de volgende besluiten trekken: 
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 Uit de sondemetingen in de peilbuis blijkt de draineerbare porositeit gemiddeld gelijk te zijn 
aan 21 % in de zandlagen en 14 % in de kleilagen. De totale porositeit is minder betrouwbaar 
gezien de snelle relaxatietijd van het kleigebonden water niet kan gemeten worden door de-
ze sonde. 

 Voor de totale porositeit kunnen de labometingen van de gestoorde monsters een indicatie 
geven: gemiddeld 42 % voor de zandlagen en 57 % voor de kleilagen. 

Tabel 5.1: Vergelijking tussen de totale porositeit gemeten door weging na uitdrogen (boven) en 
met het NMR-toestel in het labo (onder). 

 

Tabel 5.2: Verdeling tussen kleigebonden, capillaire en draineerbare poriën, gemeten met het 
NMR-toestel in het labo. 

 

6 Topografische inmeting  pompput, peilputten en bodemlus 

De pompput, peilputten en bodemlussen werden topografisch ingemeten. De X,Y,Z-coördinaten 
werden met behulp van een dGPS ingemeten (gecorrigeerd door het Flepos RTK-netwerk), de Z-
coördinaten werden gecontroleerd en gecorrigeerd met waterpassing. De reden hiervoor is dat de 
fout op de Z-coördinaat met een dGPS 1-3 cm kan bedragen, terwijl een waterpas tot op enkele mm 
nauwkeurig is.  

In Figuur 6.1 zijn de met GPS gemeten hoogtes uitgezet tegenover de metingen van de waterpassing. 
Door de puntenwolk werd een lineaire regressie genomen. Dit levert een rechte op: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Waarbij: 𝑦 = de gemodelleerde Z-coördinaat, in mTAW; 

  𝑥 = de gemeten waarde bij de waterpassing, in mm onder referentiepeil; 

  a = -0.00098079; 

Diepte (m-mv) Totaal (%) Kleigebonden + capillair kleigebonden (%) Capillair (%) Draineerbaar (%)

1-3 36.5 4.2 1.7 2.5 32.3

3-6 38.5 8.6 1.3 7.3 29.9

7-9 44.4 44.3 5.7 38.6 0.1

9-12 57.0 55.6 6.7 48.9 1.4

12-13 59.8 59.4 9.1 50.3 0.4

18-21 42.8 36.5 9.8 26.7 6.3

25-26 53.7 53.5 4.7 48.9 0.2

27-30 43.0 32.9 7.0 25.9 10.2

30-33 41.3 37.8 8.8 29.0 3.4

33-36 46.5 42.2 4.7 37.5 4.3

39-42 40.2 37.1 8.3 28.8 3.0

42-45 42.1 41.1 9.9 31.1 1.1

48-51 48.0 47.9 9.7 38.2 0.1
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  b = 69.4011981. 

Aan de hand van bovenstaande vergelijking werden de met de waterpassing opgemeten hoogtes 
omgerekend tot absolute peilen. Door de regressie te gebruiken wordt, worden de fouten op de GPS-
meting en de waterpassing uitgemiddeld. 

 De X,Y en gecorrigeerde Z-coördinaten van de pompput, de peilputten en de bodemlussen zij 
weergegeven in Tabel 6.1. 

 

Figuur 6.1: Correlatie tussen de gemeten GPS-waarden en de waterpassing. 

Tabel 6.1: Lambert-coördinaten en absolute hoogte van de pompput, peilputten en de bodem-
lussen. 

 

Naam X Y Z Naam X Y Z

(m) (m) (mTAW) (m) (m) (mTAW)

bodemlus 220341.730 198576.761 68.247 pb4b 220342.640 198571.656 68.637

pb1a 220335.918 198580.548 68.510 pb4c 220342.569 198571.804 68.538

pb1b 220335.907 198580.444 68.400 pb4d 220342.577 198571.662 68.654

pb1c 220335.840 198580.555 68.338 pb5a 220344.403 198561.951 68.639

pb2a 220326.092 198578.486 68.355 pb5b 220344.311 198561.951 68.666

pb2b 220326.032 198578.644 68.278 pb5c 220344.353 198561.918 68.638

pb3a 220311.401 198575.834 68.292 pb6a 220347.945 198542.328 68.531

pb3b 220311.333 198575.654 68.343 pb6b 220347.821 198542.319 68.704

pb3c 220311.310 198575.814 68.310 pb6c 220347.906 198542.260 68.632

pp 220340.613 198581.433 68.510

ppa 220340.507 198581.509 68.514

ppb 220340.505 198581.570 68.474
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7 Opmeten grondwaterpeilen 

7.1 Handmatige peilmetingen 

Bij de plaatsbezoeken werden de grondwaterpeilen in de peilbuizen handmatig uitgelezen met een 
peillint. De opgemeten grondwaterpeilen zijn weergegeven in Tabel 7.1. Deze metingen werden 
gebruikt om de automatische waterdrukmetingen met de drukopnemers om te zetten naar 
grondwaterpeilen. 

Tabel 7.1: Handmatige peilmetingen opgenomen tijdens de plaatsbezoeken met een peillint. 

 

7.2 Automatische peilmetingen 

Tijdens de pompproeven werden alle peilbuizen (behalve PB6-A) voorzien van een automatische 
drukopnemer (type SWS diver) en werd het peil continu opgevolgd. De luchtdruk werd 
gecompenseerd door middel van een luchtdruksensor die synchroon met de waterdruk registreerde. 

Filterinterval tijd GWS tijd GWS tijd GWS tijd GWS tijd GWS

Peilbuis Filternr (m-mv) (uu:mm) (m-PB) (uu:mm) (m-PB) (uu:mm) (m-PB) (uu:mm) (m-PB) (uu:mm) (m-PB)

PP A A 1.28 11:37 4.675 13:33 1.385 9:35 1.305 11:30 1.465

B 32-33 4.61 11:42 4.675 13:35 4.605 9:26 4.69 11:32 4.7

C 15-50 4.62 11:42 4.685 13:36 4.615 11:33 4.7

PB1 A 3-4 1.27 11:53 1.365 13:37 1.385 10:00 1.295 10:25 1.46

B 30.5-31.5 4.65 11:57 4.72 13:38 4.645 10:07 4.725 10:29 4.73

C 74-75 4.65 12:05 4.705 13:39 4.63 10:13 4.715 10:31 4.72

PB2 A 3-4 1.1 12:09 1.195 13:40 1.23 10:19 1.09

B 32-33 4.58 12:12 4.64 13:41 4.56 10:26 4.645

PB3 A 3-4 1.08 12:16 1.19 13:42 1.24 10:37 1.07

B 17.8-18.8 4.18 12:19 4.25 13:43 4.175 10:43 4.26

C 32-33 4.68 12:24 4.715 13:44 4.645 10:50 4.725 12:04 4.73

PB4 A 18-19 4.36 11:03 4.445 13:24 4.37 14:17 4.85 10:27 4.47

B 32-33 4.8 11:00 4.85 13:28 4.775 12:21 4.46 10:39 4.86

C 48-50 4.9 11:30 4.97 13:29 4.895 14:25 4.98 10:51 4.98

PB5 A 3-4 1.28 10:32 4 13:15 1.43 11:14 1.305

B 18-19 4.32 10:36 4.395 13:17 4.325 14:07 4.41

C 32-33 4.89 10:40 4.95 13:18 4.87 14:12 4.95

PB6 A 3-4 1.08 10:20 1.2 13:13 1.24 12:00 1.315

B 18-19 4.24 10:23 4.33 13:11 4.255 11:02 4.34

C 32-33 4.87 10:26 4.935 13:14 4.86 11:06 4.945 12:01 4.95

Filterinterval tijd GWS tijd GWS tijd GWS tijd GWS tijd GWS

Peilbuis Filternr (m-mv) (uu:mm) (m-PB) (uu:mm) (m-PB) (uu:mm) (m-PB) (uu:mm) (m-PB) (uu:mm) (m-PB)

PP A A 10:19 1.4 16:20 1.48 10:30 1.36 8:56 1.32 9:08 1.335

B 32-33 10:20 4.61 16:20 5.27 10:30 6.4 8:55 6.41 9:08 6.44

C 15-50 10:22 4.61 16:21 5.29 10:30 6.41 8:56 6.41 9:09 6.45

PB1 A 3-4 10:48 1.4 16:22 1.47 10:30 1.33 9:01 1.275 9:10 1.305

B 30.5-31.5 10:50 4.63 16:22 4.975 10:30 5.46 9:10 5.46 9:10 5.49

C 74-75 10:54 4.62 16:23 4.76 10:30 4.855 9:12 4.855 9:11 4.89

PB2 A 3-4 11:03 1.25 16:23 1.3 10:30 1.115 9:16 1.05 9:11 1.085

B 32-33 11:04 4.56 16:24 4.82 10:30 5.16 9:17 5.16 9:12 5.195

PB3 A 3-4 11:10 1.27 16:24 1.28 10:30 1.05 9:18 0.995 9:13 1.02

B 17.8-18.8 11:11 4.17 16:25 4.41 10:30 4.67 9:18 4.665 9:14 4.7

C 32-33 11:09 4.64 16:25 4.85 10:30 5.09 9:19 5.09 9:15 5.13

PB4 A 18-19 9:54 4.37 16:27 4.66 10:30 5.04 9:25 5.04 9:05 5.075

B 32-33 10:06 4.77 16:27 5.14 10:30 5.475 9:32 5.48 9:06 5.51

C 48-50 9:55 4.88 16:28 5.14 10:30 5.46 9:36 5.455 9:06 5.49

PB5 A 3-4 9:46 1.44 16:29 1.52 10:30 1.36 9:54 1.32 9:03 1.33

B 18-19 9:47 4.32 16:29 4.58 10:30 4.89 9:54 4.89 9:03 4.92

C 32-33 9:47 4.87 16:30 5.115 10:30 5.425 9:55 5.43 9:04 5.46

PB6 A 3-4 9:30 1.26 16:31 1.32 10:30 1.155 9:47 1.1 9:00 1.14

B 18-19 9:33 4.26 16:32 4.85 10:30 4.72 9:49 4.72 9:01 4.75

C 32-33 9:36 4.8 16:32 5.05 10:30 5.36 9:49 5.26 9:02 5.29

20/04/2015 24/04/2015 27/04/2015 29/04/2015

3/02/2015 10/02/2015 10/03/2015 12/02/2015 19/02/2015

10/04/2015
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Figuur 7.1: Overzicht van de grondwaterpeil-tijdreeksen. De lijnen duiden de automatische 
drukmetingen aan, de punten duiden de handmatige metingen aan.  
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Na de pompproef en tijdens de Thermische Response Testen werd het grondwaterpeil verder 
opgevolgd in een deel van de peilbuizen om de lokale grondwatergradiënt tijdens de testen op de 
volgen. Volgende peilbuizen werden voorzien van een drukopnemer: PP-A, PP-B, PB1-A, PB1-B, PB1-
C, PB3-C, PB4-A, PB4-B, PB4C, PB6-A en PB6-C. 

Figuur 7.1 toont een overzicht van alle automatische opgemeten grondwaterpeilen. Op deze figuur is 
te zien dat er een grote hydraulische weerstand bestaat tussen de zandlagen boven en onder de 
kleilagen tussen 8 en 13,5 m-mv. 

De eerste verlaging komt overeen met het intermitterend pompen om de pompput proper te 
pompen. Dit is nodig om te voorkomen dat de pompput tijdens de pompproef verder ontwikkeld. De 
tweede verlaging komt overeen met de pompproef. De trapsgewijze verlaging van het grondwater, 
vanaf 13/04/2015, zijn het gevolg van het pompen tijdens de Thermische Response Test met een 
opgelegde grondwaterstroming. 

8 Flow-meting 

Op 3/02/2015 werd een flowmeting uitgevoerd in de pompput om na te gaan hoe de verdeling van 
de toestroming van het water in de diepte verdeeld is.  

 

Figuur 8.1: Resultaten van de flowmeting: relatief debiet uitgezet in functie van de diepte. 
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Deze verdeling geeft aan welke lagen in de ondergrond meer of minder watervoerend zijn. De 
flowmeting wordt uitgevoerd door een propeller langsheen de filtersectie te verplaatsen terwijl aan 
een constant debiet gepompt wordt. Het aantal omwentelingen van de propeller per seconde kan 
omgerekend worden naar een stroomsnelheid en vervolgens naar een debiet. Als de propeller 
stelselmatig van onder in de filter naar boven toe wordt omhoog gehaald, dan neemt het debiet 
cumulatief toe aangezien het debiet op een bepaald diepte wordt bepaald door de onderliggende 
filtersectie. In Figuur 8.1 zijn de resultaten van de flowmeting weergegeven.  

Ter hoogte van de blinde sectie tussen 24 en 28 m-mv neemt het debiet logischerwijze quasi niet toe. 
Net boven de blinde sectie, is een hogere instroom waargenomen, dit kan te maken hebben met 
turbulenties. Over het algemeen neemt het debiet echter vrij evenredig toe van onder naar boven, 
wat erop wijst dat de de watervoerendheid van het Diestiaanzand vrij constant is over de filtersectie 
van de pompput. Deze bevinding is belangrijk zowel voor de analyse van de pompproef als voor de 
simulaties van de grondwaterstroming, die een invloed hebben op het stoftransport. 

9 Pompproeven 

Om de hydraulische parameters van de ondergrond te bepalen, werd een pompproef uitgevoerd. 
Hiervoor werden de peilbuizen uitgerust met automatische drukopnemers. Het pompdebiet werd 
stapsgewijs verhoogd in vier stappen van 1 uur, de laatste stap werd verlengd tot een tijdsduur van 18 
uur en 44 minuten. Het debiet werd opgemeten met een debietmeter. De verlagingen in de 
peilbuizen, in combinatie met het gekende pompdebiet lieten toe de hydraulische parameters van de 
ondergrond te bepalen. 

9.1 Meetgegevens 

De basisgegevens van de pompproef zijn samengevat in Tabel 9.1. De opgemeten peilen in de diepe 
peilbuizen zijn weergegeven in Figuur 9.1. Voor de start van de pompproef werd er even kort 
gepompt om het debiet af te stellen van de eerste stap, vandaar dat een kortstondige 
afpompingspiek te zien is voor de eerste stap. De gegevens van de ondiepe peilbuizen werden niet 
meegenomen in de analyse, aangezien deze niet reageren op de afpomping onder de tussenliggende 
kleilaag en bovendien beïnvloed werden door het lozen van het pompwater in de infiltratiegracht op 
het terrein. Er werd wel nagekeken of de gesimuleerde verlagingen in het bovenliggende zand niet 
meetbaar waren.  

Tabel 9.1: Basisgegevens van de pompproef. 

 

stap 1 stap 2 stap 3 stap 4

Begin 10/02/2015 13:30 10/02/2015 14:30 10/02/2015 15:30 10/02/2015 16:30

Einde 10/02/2015 14:30 10/02/2015 15:30 10/02/2015 16:30 11/02/2015 11:14

Duur (u) 1:00 1:00 1:00 18:44

Tellerstand start (m³) 45665.97 45673.03 45684.98 45701.04

Tellerstand einde (m³) 45673.03 45684.98 45701.04 46101.38

Volume (m³) 7.06 11.95 16.06 400.34

Pompdebiet (m³/u) 7.06 11.95 16.06 21.37

Pomproef aan variabel debiet
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Figuur 9.1: Grondwaterpeilen in de diepe peilbuizen tijdens de pompproef. 
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9.2 Analyse van de pompproef 

De pompproeven werden geanalyseerd met behulp van het programma MLU. MLU (Multi-Layer 
Unsteady state, http://microfem.nl/) schat de hydraulische parameters van een 2D-lagenmodel is aan 
hand van curve-fitting. De berekende curves worden opgesteld aan de hand van analytische 
formules. 

De laagindeling en de gecalibreerde hydraulische parameters staat weergegeven in Tabel 9.2. In MLU 
wordt een aquifer als een laag weergegeven waarin enkel horizontale stroming plaatsvindt, waardoor 
enkel de transmissiviteit en berging als parameters worden aangeduid. Een aquitard wordt als een 
weerstandslaag ingegeven met een dikte groter dan nul, waarin enkel verticale stroming heerst en als 
parameters de hydraulische weerstand en berging worden toegekend. De verticale weerstand binnen 
een dikke aquiferlaag kan gesimuleerd worden door de aquifer op te splitsen in twee lagen, met 
daartussen een fictieve aquitard met dikte nul meter (lagen 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 en 10-11). 

Tabel 9.2: Laagindeling in MLU: de grijze lagen zijn aquitards of weerstandslagen tussen twee 
aquifers. Parameters: Kh en Kv: horizontale en verticale doorlatendheid; T en C: transmissiviteit 
en weerstand; S en Ss: bergingscoëfficiënt en specifieke berging. 

 

Tijdens het kalibratieproces werd duidelijk dat de afpomping in de peilfilters van PB4 een sterk 
afwijkend gedrag vertoonden. Mogelijk zijn de peilfilters van deze peilbuis niet strikt gescheiden door 
de kleistoppen (er was niet veel plaats om de bentonietklei te storten rond de grotere peilfilter van 
125 mm voor de NMR-meting). Daarom werd deze peilbuis niet gebruikt om de calibratie uit te 
voeren, de gesimuleerde verlaging wordt wel getoond. De gesimuleerde verlagingen benaderen de 
gemeten waarden zeer goed voor peilbuizen PB1, PB2, PB3 en PB6 en goed voor PB5 (Figuur 9.2 en 
Figuur 9.3). De bekomen doorlatendheid voor het Diestiaanzand is gelijk aan 3,9 m/d horizontaal en 
0,77 m/d verticaal (Kh/Kv ratio van 5). De specifieke berging is gelijk aan 9,0E-6 1/m. Deze waarden 
zijn realistisch in vergelijking met literatuurwaarden gekend voor Diest. De weerstand van de kleilaag 
rond 25 m-mv is gelijk aan 565 dagen. De overige parameters zijn minder betrouwbaar, aangezien ze 
een hoge mate van inwisselbaarheid vertonen. Deze zijn echter ook minder belangrijk voor de 
verdere simulaties. 

Laag Basis (m-mv) Dikte (m) Kh (m/d); Kv (m/d) T (m²/d); C(d) S (-) Ss (1/m) Beschrijving

1 -7 7 2.5 17 0.15 Freatische aquifer

2 -13.5 6.5 0.012 558 4.0E-04 6.1E-05 Kleilaag ondiep

3 -24.5 11 6.2 69 5.4E-04 4.9E-05 Diest - Pompfilter ondiep

4 -26.5 2 0.0035 565 1.2E-04 6.2E-05 Kleilaag diep

5 -38.5 12 3.9 47 1.1E-04 9.0E-06 Diest - Pompfilter diep

5-6 -38.5 0 0.13 85 0 Weerstandslaag Diest

6 -48 9.5 3.9 37 9.0E-05 9.5E-06 Diest - Pompfilter diep

6-7 -48 0 0.77 7 0 Weerstandslaag Diest

7 -50 2 3.9 8 1.8E-05 9.0E-06 Diest - Pompfilter diep

7-8 -50 0 0.77 3 0 Weerstandslaag Diest

8 -52 2 3.9 8 1.8E-05 9.0E-06 Diest tot Boomse klei

8-9 -52 0 0.77 5 0 Weerstandslaag Diest

9 -57 5 3.9 20 4.5E-05 9.0E-06 Diest tot Boomse klei

9-10 -57 0 0.77 26 0 Weerstandslaag Diest

10 -92 35 3.9 138 3.1E-04 8.7E-06 Diest tot Boomse klei

10-11 -92 0 0.77 77 0 Weerstandslaag Diest

11 -175 83 3.9 326 7.4E-04 8.9E-06 Diest tot Boomse klei

http://microfem.nl/
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Figuur 9.2: Gesimuleerde en gemeten verlagingen in functie van de tijd, voor peilbuizen PB1, PB2 
en PB3. 

 

Figuur 9.3: Gesimuleerde en gemeten verlagingen in functie van de tijd, voor peilbuizen PB4, PB5 
en PB6. 
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10 Thermische Response testen met en zonder opgelegde 
grondwaterstroming 

10.1 Principe van de Thermische Response Test (TRT) 

Tijdens een TRT-test wordt de vloeistof in de boorgatwarmtewisselaar rondgepompt aan een 
constant debiet. Door middel van een verwarmingselement, wordt warmte toegevoegd aan het 
water dat uit de bodemlus komt alvorens het terug in de lus stroomt. De hoeveelheid warmte die 
wordt toegevoegd wordt geregeld zodat het temperatuurverschil tussen de in- en uitgaande 
lusvloeistof (delta T) constant is, bijvoorbeeld 4 °C. De hoeveelheid warmte die wordt uitgewisseld is 
afhankelijk van de thermische eigenschappen van de ondergrond, waaronder de thermische 
geleidbaarheid. Uit het verloop van de vloeistoftemperatuur in functie van de tijd kan de thermische 
geleidbaarheid worden afgeleid. Daarnaast kan ook een inschatting gemaakt worden van de 
boorgatweerstand, die een maat is voor de totale thermische weerstand tussen lusvloeistof en 
boorgatwand. 

Om de invloed van grondwaterstroming te testen, werd ook een TRT uitgevoerd waarbij gepompt 
werd in de pompput die op 5 m van de bodemlus staat. De meetopstelling is weergegeven in Figuur 
10.1.  

 

Figuur 10.1: Meetopstelling: vooraan PB4, waarin de NMR-metingen zijn uitgevoerd; 5 m daar-
achter de boorgatwarmtewisselaar die verbonden is met het TRT-toestel rechts en met de groe-
ne meetcontainer links voor de temperatuursmetingen in de diepte met de optische vezel; 5 m 
daarachter de pompput met de afvoerleiding van de pomp op een haspel om de pomp in en uit 
te bouwen. 

Samenvattend werden de volgende onderzoeksfasen doorlopen: 
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 Fase 1: opvolgen temperaturen en grondwaterpeilen. 

 Fase 2: uitvoeren TRT-test zonder te pompen. 

 Fase 3: rustperiode, opvolgen temperaturen en grondwaterpeilen. 

 Fase 4: uitvoeren TRT-test met pompen. 

 Fase 5: Pompen zonder toevoeging warmte. 

10.2 Meetgegevens 

De eerste test werd uitgevoerd zonder opgelegde grondwaterstroming. Tijdens de test werden de 
inkomende en uitgaande temperatuur van het luswater, het debiet en het temperatuurverschil 
continu gemonitord door het TRT-toestel. 

Naast deze standaardmetingen die door het TRT-toestel worden opgemeten, werden ook nog 
temperatuurmetingen in de boorgatwarmtewisselaar uitgevoerd op verschillende dieptes. Hiervoor 
werd een optische vezel ingebouwd door het WTCB doorheen de hele lengte van één bodemlus 
(Figuur 10.2). Op die manier kan een temperatuurprofiel in de diepte worden gemeten. 

 

Figuur 10.2: Aansluiting van de optische vezels (rode kabels) voor de temperatuurmetingen op 
verschillende dieptes in de boorgatwarmtewisselaars. 

De basisgegevens van de TRT-testen zijn gegeven in Tabel 10.1 en Tabel 10.2.  
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Tabel 10.1: basisgegevens TRT test zonder opgelegde grondwaterstroming. 

 

Tabel 10.2: basisgegevens TRT-test met verschillende pompregimes. 

 

Figuur 10.3 toont het temperatuursverloop van de inkomende en uitgaande temperaturen tijdens de 
TRT zonder opgelegde grondwatergradiënt. Figuur 10.4 toont het temperatuursverloop van de TRT 
met verschillende opgelegde grondwatergradiënten. De golven in de curve komen overeen met dag-
nacht cycli en zijn het gevolg van temperatuurschommelingen in de bovenste grondlagen. 

Het temperatuurverloop bij de TRT zonder grondwatergradiënt vertoont een constante stijging, bij de 
TRT met opgelegde grondwatergradiënt is er een afname van de stijging tot een daling van de 
temperatuur te zien bij toenemende pompdebieten. Wat opvalt als we beide TRT-testen met elkaar 
overlappen, is dat de tweede TRT een hogere temperatuurstoename kent dan de eerste, alhoewel 
beide TRT-testen met hetzelfde lusdebiet en verwarmingsvermogen werden opgezet. Het verschil 
tussen in- en uitgaande lustemperaturen is immers ook gelijk (dit wordt zo geregeld). Een mogelijke 
verklaring is dat de eerste TRT in een koudere periode werd uitgevoerd dan de tweede TRT. 

Start 10/03/2015 13:21

Einde 16/03/2015 8:23

Duurtijd (dagen) 5.79

(uren) 139.03

tellerstand start (m³) 1975.4

tellerstand einde (m³) 2102.84

Volume totaal (m³) 127.44

Debiet (m³/u) 0.917

tellerstand start (kWh) 1975.4

tellerstand einde (kWh) 2102.84

Energie (kWh) 588

Vermogen (kW) 4.23

Vermogen per meter (W/m) 84.58

Lengte lus (m) 50.00

dubbele lus X

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Start 10/04/2015 15:16 13/04/2015 8:25 17/04/2015 8:39 20/04/2015 16:34

Einde 13/04/2015 8:25 17/04/2015 8:39 20/04/2015 16:34 29/04/2015 8:45

Duurtijd (dagen) 2.71 4.01 3.33 8.67

(uren) 65.15 96.23 79.92 208.18

tellerstand start (m³) 2226.28 2285.94 2373.99 2447.17

tellerstand einde (m³) 2285.94 2373.99 2447.17 2637.74

Volume totaal (m³) 59.66 147.71 220.89 411.46

Volume per stap (m³) 59.66 88.05 73.18 190.57

Lusdebiet (m³/u) 0.916 0.915 0.916 0.915

tellerstand start (kWh) 11918 12195 12601 12939

tellerstand einde (kWh) 12195 12601 12939 13819

Energie per stap (kWh) 277 406 338 880

Vermogen (kW) 4.25 4.22 4.23 4.23

Vermogen per meter (W/m) 85.03 84.38 84.59 84.54

Lengte lus (m) 50 50 50 50

dubbele lus X X X X

Pompdebiet (m³/u) 0 0.93 2.91 8.63
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Een voorbeeld van de evolutie van de lustemperaturen in de diepte gemeten met de optische vezel is 
weergegeven in Figuur 10.7. De correlatie tussen de omgevingstemperatuur en de lustemperaturen 
werd ook goed opgemeten door de optische vezel (Figuur 10.6). 

 

Figuur 10.3: Temperatuursverloop tijdens de TRT zonder opgelegde grondwatergradiënt. 

 

Figuur 10.4: Temperatuursverloop tijdens TRT met verschillende opgelegde grondwatergradiën-
ten. 
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Figuur 10.5: Vergelijking tussen de TRT1 zonder pompen en de TRT2 met pompen. 
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Figuur 10.6: Correlatie tussen lustemperaturen op 6 m diepte (rood en groen) en omgevingstem-
peratuur (donkerblauw). 
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Figuur 10.7: Evolutie van de lustemperatuur in de diepte tijdens de eerste TRT-test. 
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10.3 Benadering van de Thermische Respons Test met een analytisch model 

Eerst werd de TRT zonder grondwaterstroming geanalyseerd met een analytisch model op basis van 
de Lijnbron-theorie om de thermische geleidbaarheid en boorgatweerstand van de ondergrond te 
bepalen. De Lijnbron-theorie geeft een verband tussen een constant afgegeven vermogen per meter 
boorgat en de evolutie van de temperatuursprong tussen de gemiddelde boorgat temperatuur en de 
ongestoorde bodemtemperatuur voor een aangenomen waarde van de boorgatdiameter en een 
aangenomen waarde van de specifieke volumetrische warmtecapaciteit van de bodem :   
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 met Tm(t) de gemiddelde lustemperatuur op tijdstip t (°K), 

 q het thermische vermogen toegevoegd per m bodemlus (W/m), 

 λ de thermische geleidbaarheid van de omliggende formatie (W/(m.°K), 

 C de volumetrische warmtecapaciteit van de omliggende formatie (J/(m³.°K)), 

 rb de straal van het boorgat (m), 

 Rb de boorgatweerstand (°K/(W.m)), 

 T0, de initiële rusttemperatuur (°K). 

De boorgatweerstand is maatgevend voor de thermische weerstand die bestaat tussen de vloeistof in 
de bodemwarmtewisselaar en de ongeroerde grond. De boorgatweerstand wordt gegeven door de 
onderstaande formule : 
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Zoals aangegeven in vergelijking (1) bestaat er, voor het geval dat de warmtegeleiding een dominant 
effect speelt in het warmtetransport in de bodem, een lineair verband tussen de gemiddelde tem-
peratuur Tm en het logaritme van de tijd. Uit de richtingscoëfficiënt die dit lineair verband beschrijft 
kan de warmtegeleiding worden berekend. 
 

𝜆 =
𝑞

4×𝜋×
𝐷(𝑇𝑚)

𝐷(ln(𝑡))

           (3) 

 
Met hierin : 
 
λ =  de warmtegeleiding van de bodem in W/m.K 
q =  het gedissipeerde vermogen in de bodem per eenheid boorgatlengte in W/m 
𝐷(𝑇𝑚)

𝐷(ln(𝑡))
=  de helling van de rechte die bekomen wordt indien Tm wordt weergegeven in 

functie van het natuurlijk logaritme van de tijd. 
 
Om de waarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt nauwkeurig te kunnen voorspellen en om 
eventuele externe effecten ( grondwaterstroming, variërend vermogen, dag-nacht invloed,…) te 
kunnen vaststellen is het nuttig om de evolutie van de warmtegeleidingscoëfficiënt weer te geven in 
functie van de tijd maar eveneens in functie van de aanvangstijd van de analyseperiode. Hierbij wordt 
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een lineaire regressie uitgevoerd op alle meetgegevens vanaf een tijdstip van x uur na het opstarten 
van de verwarming. De regressiegegevens worden telkens met één meting uitgebreid. Zo bekomt 
men een curve λ(x,t) waarbij x staat voor het tijdstip vanaf het welke de metingen worden 
weerhouden en t voor het tijdstip tot waar de metingen in rekening worden gebracht (Figuur 10.8).  

De regressie houdt bijgevolg rekening met alle metingen tussen tijdstip x en tijdstip t. Indien er 
weinig externe invloeden zijn dan dienen de verschillende curves λ(x,t) te convergeren naar eenzelfde 
waarde. Deze waarde is dan een goede inschatting van de gemiddelde warmtegeleidingscoëfficiënt 
van de het bestudeerde bodempakket en kan gebruikt worden in het ontwerp van het 
bodemlussenveld. 

Uit de convergentie-analyse uitgevoerd op de eerste TRT-test werd een thermische 
geleidbaarheidswaarde bekomen tussen 2,75 en 2,85 W/(m.°K). De convergentie van de curve bijna 
goed, wat erop wijst dat er weinig of geen grondwaterstroming is. Vervolgens werd een 
boorgatweerstand berekend van 0,07 m.K/W. 

 

Figuur 10.8: Convergentie-analyse ter bepaling van de thermische geleidbaarheid uit de eerste 
TRT-test zonder te pompen. 

10.4 Simulatie van de Thermische Respons Test met een numeriek model 

10.4.1 Opbouw van het grondwatermodel 

De gebruikte code is Modflow2000 voor het modelleren van de grondwaterstroming, met als user 
interface Groundwater Vistas versie 6. 

Het grondwatermodel heeft de volgende eigenschappen: 

 Modelgrootte: 4 bij 4 km, dit is voldoende groot om de afpomping van de pompput niet tot 
tegen de modelranden te laten komen. 

 Horizontale verfijning: 100 m brede cellen aan de randen, verfijnd tot 20 cm celbreedte rond 
de peilbuizen en tot 2,32 cm voor de bodemlus (Figuur 10.9). De kleinste verfijning werd ge-
kozen zodanig dat de celoppervlakte overeenkomt met de binnenoppervlakte van de bodem-
lus.  
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 Verticale indeling: 13 modellagen, grotendeels analoog aan de MLU-lagen, maar met twee 
extra lagen om de bodemlus accuraat te kunnen modelleren. 

 

Figuur 10.9: Detail van de verticale (bovenaan) en horizontale (onderaan) indeling van de nume-
rieke modelruimte in lagen en cellen. Op de horizontale doorsnede zijn de posities van de peil-
buizen, bodemlus en pompput weergegeven. 

In het grondwatermodel werd de bodemlus conceptueel nagebootst; dat wil zeggen dat er een 
luststroming op gang werd gezet geïsoleerd van de grondwaterstroming. Het rondpompen van het 
debiet in de lus werd ingevoerd door middel van “WELL”- randvoorwaarden. De temperatuur van de 
uitgaande lus werd overgenomen door de ingaande lus zoals in de werkelijkheid. Daarbij werd het 
geleverde vermogen door het verwarmingselement toegevoegd door een speciale “WELL”-
randvoorwaarde, die thermische energie kan toevoegen zonder grondwater te injecteren (type 
“Mass-loading-source”; Zheng, 2010). Het rondpompende luswater werd geïsoleerd van het 
omliggende grondwatersysteem door een zone met zeer lage doorlatendheid in het boorgat te 
definiëren (Figuur 10.10).  



 

 

AGTref.: 2015/O/03-1487-02 ds/jvs 30/11/15  - 38/78 - 
 
RPR Antwerpen BTW BE 0 459.259.762 KBC 406-1092181-68   

 

Figuur 10.10: Horizontaal detailzicht op de invoer van de bodemlus in het model: de roze cellen 
geven de positie van de dubbele lus aan, de zwarte cellen geven de boorgatopvulling aan. 

10.4.2 Opbouw van het warmtetransportmodel 

De thermische modellering werd uitgevoerd met MT3D v5.3, waarbij de analogie tussen 
stoftransport en warmteoverdracht gebruikt wordt om de TRT-testen te simuleren (Langevin et al., 
2008). De concentratie van een stof in massatransport is equivalent aan de temperatuur, en het 
transport van de stof is equivalent aan het transport van thermische energie. Hierbij wordt de 
warmtegeleiding gesimuleerd met diffusie, de absorbtie van de warmte door de gronddeeltjes via 
retardatie en het warmtetransport via de grondwaterstroming met advectie. Gezien de korte afstand 
waarop de processen afspelen, werd dispersie verwaarloosd. 

Onderstaande vergelijkingen geven aan hoe de parameters voor stoftransport omgerekend worden 
tot parameters voor het warmtetransport: 1) retardatiecoëfficiënt: 

 

Met: Kd_temp = retardatiecoëfficiënt (m³/kg); 
 CPsolid = warmtecapaciteit van het vaste deel van de bodem (J/kg.°K); 
 ρ = volumetrische massa van het water (kg/m³); 
 Cpfluid = warmtecapaciteit van het water (J/kg.°K). 

En 2) de diffusiecoëfficiënt: 

 

Met:   
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 Dm_temp = diffusiecoëfficiënt of diffusiviteit (m²/d), 

 kTbulk = bulk thermische geleidbaarheid van de ondergrond (W/(m.°K)), van zowel de vaste 
deeltjes als van het grondwater; 

 θ = porositeit (-), 

 ρ = volumetrische massa van het water (1000 kg/m³), 

 CPfluid = warmtecapaciteit van het water (4186 J/(kg.°K) bij 25°C). 

Als solver voor het berekenen van het advectief transport werd “Finite Difference” gebruikt, de 
andere transportprocessen werden met de GCG-solver berekend. 

De parameters voor het stoftransport werden gecalibreerd door ze één voor één te variëren. De 
temperatuursmetingen in de diepte werden gebruikt om de calibratie te sturen en zo de optimale 
parameterset te bekomen die de beste overeenkomst gaf tussen gemeten en gesimuleerde waarden. 
Als beginwaarde voor de thermische geleidbaarheid werd de waarde van de analytische berekening 
van de TRT zonder pompen overgenomen. 

De stressperioden in het model werden ingevoerd volgens Tabel 10.3. 

Tabel 10.3: Overzicht van de stressperioden in het tijdsafhankelijke model. 

 

10.4.3 Resultaten van de modelkalibraties 

De volgende thermische parameters bleken de beste overeenkomst te vertonen tussen gesimuleerde 
en gemeten temperaturen: 

 Initiële grond- en watertemperatuur = 11,5 °C; 

 Bulk thermische geleidbaarheid kTbulk = 2,75 W/(m.°K); 

 Porositeit θ = 0,4; 

 Warmtecapaciteit van de droge grond CPsolid = 920 J/(kg.°K); 

 Droge bulk dichtheid grond = 1590 kg/m³. 

Een weergave van de gesimuleerde temperaturen op het einde van de afpomping tijdens de tweede 
TRT-test is weergegeven in Figuur 10.11 en Figuur 10.12. Het effect van de geïnduceerde 
grondwaterstroming is duidelijk zichtbaar als een pluim in de richting van de pompput. De 
lustemperaturen zelf werden vergeleken in functie van de tijd en diepte, tussen de simulaties en de 
metingen in Figuur 10.14 en Figuur 10.15. In het algemeen is de overeenkomst tussen de 
temperatuurscurves zeer goed. De lustemperaturen bij de tweede TRT-test zijn wel onderschat. Een 
mogelijk verklaring is dat de omgevingstemperaturen niet in rekening zijn gebracht in het model. Een 
vergelijking van de temperatuursprofielen in de diepte is weergegeven in Figuur 10.13 op 
verschillende tijdstippen tijdens de tweede TRT-test. Behalve de onderschatting van de absolute 
temperaturen, is de evolutie van de curven vrij gelijkaardig. 

Stressperiode Start Einde Duur (dagen) Totale duur (dagen) Beschrijving

1 24/11/2014 18:00 23/01/2015 18:00 60.0 60.0 intiële stijghoogtes

2 23/01/2015 18:00 10/03/2015 13:21 45.8 105.8 Plaatsing pompput

3 10/03/2015 13:21 16/03/2015 08:23 5.8 111.6 TRT1 zonder pompen

4 16/03/2015 08:23 10/04/2015 15:16 25.3 136.9 Rustperiode

5 10/04/2015 15:16 13/04/2015 08:25 2.7 139.6 TRT2 Q = 0 m³/u

6 13/04/2015 08:25 17/04/2015 08:39 4.0 143.6 TRT2 Q = 0.93 m³/u

7 17/04/2015 08:39 20/04/2015 16:34 3.3 146.9 TRT2 Q = 2.91 m³/u

8 20/04/2015 16:34 29/04/2015 08:45 8.7 155.6 TRT2 Q = 8.63 m³/u

9 29/04/2015 08:45 08/05/2015 11:24 9.1 164.7 TRT2 Q = 8.63 m³/u, warmtetoevoer af
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Figuur 10.11: Weergave van de afpompingscontouren (m) en de temperatuurspluim (blauw = 
11,5 °C; rood > 15 °C) op het einde van de tweede TRT-test bij het grootste pompdebiet in model-
laag 5 op 25,5 m diepte (in de kleilaag). 

 

Figuur 10.12: Weergave van de afpompingscontouren (m) en de temperatuurspluim (blauw = 
11,5 °C; rood > 15 °C) op het einde van de tweede TRT-test bij het grootste pompdebiet in model-
laag 6 op 32,5 m diepte. 
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Figuur 10.13: Vergelijkigng tussen gemeten (boven) en gesimuleerde lustemperaturen (onder) op 
verschillende dieptes op verschillende tijdstippen tijdens de tweede TRT-test. 
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Figuur 10.14: Vergelijking tussen de gemeten (volle lijn) en gesimuleerde (stippellijn) lustempera-
turen tijdens de TRT-tests. De rode lijnen duiden de temperaturen aan in de neergaande lus, de 
blauwe in de opwaartse lus (dieptes 1-4-10 m-mv). 
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Figuur 10.15: Vergelijking tussen de gemeten (volle lijn) en gesimuleerde (stippellijn) lustempera-
turen tijdens de TRT-tests. De rode lijnen duiden de temperaturen aan in de neergaande lus, de 
blauwe in de opwaartse lus (dieptes 19-33-43 m-mv). 
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11 Besluiten Fase 1 

Op basis van de boringen, de boorgat geofysische metingen en de flow-test kon een gedetailleerd 
hydrogeologisch model worden opgesteld. De belangrijkste hydrogeologische eenheden waren een 
kleilaag tussen 7 en 13,5 m-mv en een kleilaag tussen 24,5 en 26,5 m-mv, die het Diestiaanzand in 
twee aquifers splitst. Door middel van NMR-metingen werd de porositeit in functie van de diepte 
ingeschat, een belangrijke paramater voor warmtetransport. De hydraulische parameters werden 
ingeschat door middel van een uitgebreide pompproef, waaruit een doorlatendheid van 3,9 m/d 
horizontaal en 0,77 m/d verticaal voor het Diestiaanzand werd bekomen.  

Met behulp van deze informatie kon een grondwater- en warmtetransportmodel worden opgesteld, 
om de metingen van een thermische responstest te simuleren. Zowel de TRT zonder 
grondwaterstroming als de TRT met een geïnduceerde grondwaterstroming konden goed benaderd 
worden door het grondwatermodel. De gesimuleerde lustemperaturen vertoonden een zeer 
gelijkaardig patroon als de gemeten lustemperaturen in de diepte met een optische glasvezel. De 
resultaten tonen aan dat (1) de grondwaterstroming bij grote pompdebieten zeer veel invloed te 
hebben op het warmtetransport van de bodemlus en (2) met een numeriek model dit effect 
nauwkeurig in beeld kan gebracht worden, mits een aantal parameters, zowel hydraulische als 
thermische, gekend zijn of opgemeten worden. 
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FASE 2: Validatie op bestaand lussenveld 

12 Beschrijving van het bestaande lussenveld 

Het lussenveld dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

 Het lussenveld moet minstens één jaar in bedrijf zijn. Daarbij dient de eigenaar van de instal-
latie bereid te zijn de bedrijfsgegevens van het lussenveld vrij te geven en de toelating te ge-
ven voor het plaatsen van drie boringen; 

 Voldoende grote grondwaterstroming aanwezig in de ondergrond. Hiervoor dient de onder-
grond voldoende doorlatend te zijn en moet er een significante grondwatergradiënt aanwe-
zig zijn om de grondwaterstroming aan te drijven. 

AGC Glass Europe SA/NV was bereid om drie boringen te laten plaatsen en de gegevens van het 
lussenveld beschikbaar te stellen. De site is gelegen op heuvelrug net buiten de Dijlevallei. In de 
ondergrond is een grondwaterstroming aanwezig in de richting van de Dijle. Deze 
grondwaterstroming werd aangetoond in een TRT-test uitgevoerd in kader van het ontwerp van het 
lussenveld. 

Figuur 12.1 toont de site van AGC geprojecteerd op een geologische kaart. Aan de westzijde van de 
kaart is de vallei van de Dijle zichtbaar. In Figuur 12.2 is de inplanting van het lussenveld en de drie 
peilbuizen op de site van AGC weergegeven. 

Het lussenveld bestaat uit 42 dubbele lussen met een lengte van 75 meter. De lussen werden geboord 
door middel van spoelboring, met een boordiameter van 130 mm. De lussen bestaan uit PE (PN16), 
met een diameter van 32 mm en een wanddikte van 2,9 mm. De boorgaten zijn opgevuld met grout 
van het merk Thermocem Plus. 

De lussen werden geboord tussen 25/07/2013 en 7/08/2013. De installatie werd in oktober 2013 in 
dienst genomen.  
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Figuur 12.1: positie van de site op een geologische kaart. 
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Figuur 12.2: inplanting van het lussenveld op de site. De bodemlussen zijn aangegeven als rode 
stippen. 

13 TRT-test uitgevoerd op de site 

In kader van het ontwerp van het lussenveld, werd een TRT uitgevoerd tussen 15/01/2013 en 
21/01/2013. Zoals uitgelegd in fase 1 van dit rapport kan met een TRT-test de globale 
warmtegeleidbaarheid van de ondergrond en de boorgatweerstand van de bodemlus bepaald 
worden.  

In Figuur 13.1 zijn de regressiecurves van de warmtegeleidingscoëfficiënt van de TRT uitgevoerd op 
de site van AGC weergegeven. De warmtegeleidingscoëfficiënt varieert tussen 1,92 en 2,11 W/(m.°K) 
afhankelijk van het tijdstip: 1) hoe later het aanvangsuur, hoe hoger de warmtegeleidingscoëfficiënt 
en 2) hoe langer de test duurt, hoe hoger de warmtegeleidingscoëfficiënt schijnt te worden. Dit effect 
kan waarschijnlijk toegeschreven worden aan de grondwaterstroming, die warmte afvoert door 
middel van advectie. 
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Figuur 13.1: regressiecurves van de warmtegeleidingscoëfficiënt voor de aanvangstijdstippen van 
de analyse van 10 uur, 20 uur en 30 uur. 

14 Plaatsing en opmeting van de peilbuizen 

Drie peilbuizen werden geplaatst om de grondwaterstand in kaart te brengen en de temperatuur in 
de ondergrond op te meten. Twee peilbuizen werden even diep geboord als de reeds bestaande 
bodemlussen en voorzien van een optische vezel die het mogelijk maakt om de temperatuur in 
functie van de diepte op te meten. Eén peilbuis (P1) werd buiten de invloedszone van het lussenveld 
geplaatst, op voldoende grote afstand en stroomopwaarts van het lussenveld. De tweede peilbuis 
(P2) werd in de directe omgeving van het lussenveld geplaatst, op een afstand van 8 meter 
stroomafwaarts van het lussenveld. De derde peilbuis (P3) werd geplaatst in driehoeksverband ten 
opzichte van P1 en P2, om zo de richting en het verval van de grondwaterstroming te kunnen 
bepalen. 

14.1 Geologische opbouw 

De algemene bodemopbouw kan afgeleid worden met de boorbeschrijvingen van de aanleg van het 
lussenveld en de geologische kaarten van Wallonië. Algemeen ziet de lokale geologische opbouw er 
als volgt uit (Figuur 14.1): 

 0-6 m-mv: quartair, zandhoudend leem; 

 6-10 m-mv: Formatie van Sint-Huibrechts-Hern: Zandige klei; 

 10-47 m-mv: Formatie van Brussel: matig grof, glauconiethoudend zand; 

 47-50 m-mv: Formatie van Kortrijk: Matig vaste klei; 

 50-75 m-mv: Formatie van Hannut: Afwisseling van fijn glauconietzand en matig vaste klei; 

 75-..: Brabant Massief: Kwartsiet. 
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Figuur 14.1: Geologisch profiel ter hoogte van de site, met aanduiding van de peilfilters. 

14.2 Boring van de peilbuizen en plaatsing van de optische vezels 

De peilputten werden geplaatst tussen 21 en 23 september door middel van zuigboring (Figuur 14.2 
en Figuur 14.3, boorbeschrijvingen in Bijlage 21.2). In Tabel 14.1 zijn de gegevens van de peilputten 
weergegeven. 

Tabel 14.1: Overzicht gegevens peilputten. 

 

Peilput P2 werd als eerste geboord. Aan de hand van de boorbeschrijving werd de filterstelling 
gekozen. Er werd vanuit gegaan dat de grondwaterstroming vooral in het Zand van Brussel 
plaatsvindt. De exacte grondwaterstand was niet bekend. Om die reden werd de filter ruim gesteld in 
zowel het zand van Brussel als in de Formatie van Hannut.  

Uit de peilmetingen bleek echter dat de het grondwaterpeil zich op 47 m-mv bevindt, dat wil zeggen 
onder de basis van het Zand van Brussel en in de Formatie van Hannut. De filterstelling in P1 werd 
daarom geplaatst tussen 50,5 en 70,5 m-mv, volledig in de Formatie van Hannut. De filter werd ook 
hier ruim gekozen om eventueel een putproef in te kunnen uitvoeren. Peilput P3 werd geboord tot 
een diepte van 56,5 m-mv, ca. 10 meter onder watertafel.  

Peilputten P1 en P2 werden voorzien van een optische vezel die de temperatuur op verschillende 
plaatsen in de diepte opmeet (Figuur 14.4). De vezel zit in een kabel met een beschermende mantel. 
De kabel werd aan de peilbuis vastgeplakt met tape. De kabel werd als een lus ingebouwd, waardoor 
een dubbele meting kan uitgevoerd worden als controle. Daarbij is de meting op deze manier 
nauwkeuriger op de maximale diepte, aangezien de meting minder nauwkeurig is aan de uiteinden 

Einddiepte boordiameter filterstelling diameter

(m-mv) (mm) (m-mv) (mm)

P1 75 180 50.5-70.5 90

P2 75 180 42-62 90

P3 56.5 180 51.5-56.5 90
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van de vezel. De peilbuizen met de optische vezels werden proper afgewerkt in een kleine betonnen 
put met deksel gelijk aan het maaiveld (Figuur 14.5). Zo vallen de putten niet op in het grasveld en 
blijven ze toch goed bereikbaar voor toekomstige metingen. 

 

Figuur 14.2: Boring van peilbuis P1. 

 

Figuur 14.3: boring van peilbuis P2. 
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Figuur 14.4: Plaatsing van de optische vezel aan de peilbuis in het boorgat. 

 

Figuur 14.5: Afwerking van de peilbuizen aan het maaiveld. 

14.3 Inmeten relatieve hoogte van de peilbuizen 

Om een juiste correlatie te maken tussen de opgemeten grondwaterpeilen werden de 
hoogteverschillen tussen de peilputten nauwkeurig opgemeten door middel van waterpassing (fout < 
2 mm). De relatieve hoogte van de peilbuizen werd ingemeten ten opzichte van P1 (Tabel 14.2). 

Tabel 14.2: relatieve hoogte van de top van de peilbuizen ten opzichte van de top van P1. 

 

rel. hoogte 

tov P1

(m)

P1 0.00

P2 2.34

P3 0.94
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15 Opmeten van de grondwaterpeilen 

15.1 Handmatige peilmetingen 

Tussen het boren van de peilputten en het opmeten van de grondwaterstand werd voldoende tijd 
gelaten om het peil in de peilbuizen in evenwicht te laten komen met de grondwaterstand. Bij de 
plaatsbezoeken werden de grondwaterpeilen in de peilbuizen handmatig uitgelezen met een peillint. 
De opgemeten grondwaterpeilen zijn uitgezet ten opzichte van de top van de peilbuis van peilput P1 
en weergegeven in Tabel 15.1. Deze metingen werden gebruikt om de automatische 
waterdrukmetingen met de drukopnemers om te zetten naar grondwaterpeilen. 

Met de opgemeten grondwaterpeilen werd de stromingsrichting en verhang berekend. Hiervoor 
werd een hellend vlak door de drie peilen getrokken, waarmee isohypsen kunnen getekend worden 
(Figuur 15.1). De stromingsrichting is van oost-zuidoost naar west-noordwest ,dus van het 
bodemlussenveld weg naar P2. Het verhang wordt bepaald door de afstand tussen de isohypsen te 
delen door het stijghoogteverschil: 

𝑖 =
𝑑ℎ

𝑑𝑙
  

Waarbij: i = de grondwatergradiënt (m/m); 
  dh = het stijghoogteverschil tussen twee isohypsen (m); 
  dl = de loodrechte afstand tussen twee isohypsen (m). 

𝑖 =
0,5

57,75
= 0,0087 𝑚/𝑚 

Er wordt aangenomen dat het verhang over de site constant is. 

Tabel 15.1: Handmatige peilmetingen opgenomen met peillint. 

 

meetpunt Datum tijd grondwaterstand

(m-PB1)

P1 27/10/2015 16:15 44.24

P2 27/10/2015 16:25 45.26

P3 27/10/2015 16:44 44.69

P1 2/10/2015 7:30 44.20

P2 2/10/2015 14:50 45.23

P3 2/10/2015 14:59 44.67

P1 1/10/2015 17:00 44.19

P2 1/10/2015 17:00 45.22

P3 1/10/2015 17:00 44.65
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Figuur 15.1: Grondwatergradiënt onder de site van AGC, in m-maaiveld (ter hoogte van P1). 

15.2 Continue metingen van temperatuur en waterdruk 

Na het plaatsen van de peilbuizen werden automatische drukopnemers (type SWS diver) 
geïnstalleerd die elke twee minuten de druk en temperatuur registreren. De luchtdruk werd 
gecompenseerd door middel van een luchtdruksensor die synchroon met de waterdruk registreerde. 
Deze drukwaarden kunnen met behulp van de manueel gemeten peilen omgerekend worden tot 
grondwaterstanden. 

De peilmetingen in P1, P2 en P3 zijn weergeven in Figuur 15.2. Het vlakke profiel van de metingen 
toont aan dat er zeer weinig tot geen natuurlijk grondwaterschommelingen optreden. Door de 
boringen werd het grondwaterpeil tijdelijk verstoord. De manuele peilmetingen werden genomen 
wanneer het grondwater tot rust was gekomen. 

De temperatuur werd gemeten op dieptes van 56 m-mv in P1, 66 m-mv in P2 en 51 m-mv in P3. De 
temperaturen van het water in de peilbuizen blijken duidelijk meer tijd nodig te hebben om tot de 
omgevingstemperatuur te herstellen (Figuur 15.3). De gemiddelde rusttemperatuur van het water in 
P1 en P2 bedroeg 10,60 °C. De temperatuur in P3 was gelijk aan 10,56 °C, dus iets lager dan in P1 en 
P2. Dit kan verklaard worden aangezien de temperatuurmeting in P3 hoger werd uitgevoerd. 
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Figuur 15.2: Grondwaterpeilen opgemeten met automatische drukopnemers. 

 

Figuur 15.3: temperatuurmetingen in functie van de tijd in peilputten P1, P2 en P3. 
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16 Temperatuurprofielen opgenomen met de optische vezel 

Een temperatuurprofiel werd opgesteld met behulp van de optische kabel die ingebouwd werd in 
peilbuizen P1 en P2 (Figuur 16.1). De temperatuur werd tweemaal opgemeten op 20/10 en 
2/11/2015 door het WTCB, nadat de temperatuur van de ondergrond tot rust was gekomen. De 
metingen op de verschillende tijdstippen waren zeer gelijkaardig, wat er ook wees dat de 
temperaturen in evenwicht waren met de omgeving. 

De temperatuur nabij het oppervlakte wordt beïnvloed door de gemiddelde luchttemperatuur. Hoe 
korter bij het oppervlak, hoe sneller de temperatuur van de grond reageert op de luchttemperatuur. 
De temperatuur op een bepaalde diepte komt dus overeen met de gemiddelde luchttemperatuur 
over een bepaalde tijd. Hoe dieper in de ondergrond, hoe langer deze tijdsperiode. Vanaf een 
bepaalde diepte begint de temperatuur op te lopen, dit is het gevolg van de warmteflux uit de 
aardkorst, die opgewekt wordt door het verval van radioactieve elementen. Er wordt aangenomen 
dat het temperatuursprofiel in P1 ongestoord is door het bodemlussenveld, aangezien de peilbuis op 
100 m stroomopwaarts van het lussenveld staat. 

De temperaturen in P1 en P2 hebben het volgende verloop: 

 Op 0 m-mv: heersende luchttemperatuur tijdens meting van 12,0/12,1 °C. 

 Van 0-2,5 m-mv: sterke stijging naar een maximum op 2,5 m-mv van 14,0/14,6 °C. Deze piek 
is waarschijnlijk een restant van de zomerwarmte die nog niet afgekoeld is. 

 Van 0-12m-mv: sterke daling naar 10,7/11,3 °C. Op die diepte is de temperatuur van de on-
dergrond gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse luchttemperatuur, dus de seizoenale variaties 
zijn volledig gedempt. 

 Van 12 m-mv tot 44 m-mv in P1 en van 12 m-mv tot 55 m-mv in P2: zachte daling van de 
temperatuur tot 10,5/10,6 °C. Deze daling kan te maken met een trend over een zeer lange 
termijn (decennia). Het verschil in omslagdiepte tussen P1 en P2 heeft hoogstwaarschijnlijk 
te maken met de invloed van het lussenveld, dat in de zomer veel warmte geladen heeft in 
de ondergrond. 

  Tot 75 m-mv stijgen de temperaturen opnieuw licht tot 10,8 °C. Deze stijging is waarschijnlijk 
veroorzaakt door de warmteflux uit de aardkorst. 

De temperatuurverschillen tussen P1 en P2 blijken enkel in de onverzadigde zone te manifesteren. 
Onder de grondwatertafel komen de temperaturen zeer goed overeen. Hieruit kan de volgende 
hypothese worden gevormd:  

 In de onverzadigde zone worden de grondtemperaturen in P2 beïnvloed door het lussenveld, 
via opwarming door geleiding. 

 In de verzadigde zone is er nagenoeg geen invloed van het lussenveld, wat verschillende oor-
zaken kan hebben: grondwaterstroming, andere thermische eigenschappen… 
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Figuur 16.1: temperatuurmetingen in functie van de diepte in peilbuizen P1 en P2. 

17 Simulatie van het bestaande lussenveld 

17.1 Opbouw van het numeriek model 

17.1.1 Ruimtelijke verdeling 

De ruimtelijke verdeling van het eindige-verschillen modelgrid is als volgt: 

 Horizontale dimensies: 170 x 244 m². 

 Celgrootte: 2 m. 

 Celverfijning ter hoogte van bodemlussen: 0,1 x 0,1 m² (celomtrek komt overeen met de om-
trek van het boorgat die een diameter van 130 mm heeft). 

 Aantal modellagen: 11. 
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17.1.2 Modelparameters 

De modelparameters die ingevoerd werden voor vier verschillende hydrogeologische eenheden 
afgeleid (Tabel 17.1). Voor de thermische geleidbaarheid werd de waarde bekomen uit de TRT-test als 
basis gebruikt. De andere parameters werden afgeleid uit literatuurwaarden en expertise. De 
vertaling van de thermische parameters naar de modelparameters werden reeds in fase 1 van het 
project tegelicht. 

Tabel 17.1: Modelparameters. 

 

17.1.3 Randvoorwaarden 

Om de grondwaterstroming op gang te brengen werden constante stijghoogte-randvoorwaarden 
(Modflow - CONSTANT HEAD) opgelegd aan de modelranden in het verzadigde deel van Hannut. De 
stijghoogtes werden zo ingevoerd dat dezelfde grondwaterstromingsrichting en –gradiënt werd 
bekomen. 

Vervolgens werden ook de bodemlussen ingevoerd in de modelcellen. Daarbij vertegenwoordigde 
1 cel 1 bodemlus. De warmteflux in en uit de bodemlus werd ingegeven met een Constante flux-
randvoorwaarde (Modflow - WELL), waarbij ook een constante flux aan warmte of koude werd 
toegevoegd aan de bodemlus.  

17.1.4 Thermische belasting van het lussenveld 

De thermische belasting van het lussenveld werd afgeleid van de gegevens uit de bestaande 
installatie van AGC. De maandelijkse energiegegevens van het lussenveld sinds de opstart in 
november 2013 werden verwerkt om de netto injectie van warmte of koude te kennen (Tabel 17.2, 
Figuur 17.1). De energiebelasting van de ondergrond is een weerspiegeling van de energievraag van 
het gebouw: in de winter is er netto meer verwarming nodig dan koeling en in de zomer omgekeerd. 
In de tussenseizoenen is de hoeveelheid verwarming gelijkaardig aan de koelvraag van het gebouw. 
Deze energiewaarden werden gelijkmatig verdeeld over het lussenveld in het grondwatermodel.  

Het model werd eerst stationair gesimuleerd, om de rustperiode te berekenen. Vervolgens werd 
tijdsafhankelijk gesimuleerd over de hele periode dat de site actief is. 

 

beschrijving top bodem dikte Kh Kv Ss Sy por. Kd ρb Dm

(m-mv) (m-mv) (m) (m/dag) (m/dag) (-) (m-1) (-) (m³/kg) (kg/m³) (m²/d)

1 Zand van Brussel (onverzadigd) 0 51 51 1.00E-15 1.00E-15 1.00E-05 0.1 0.4 2.20E-04 1590 4.13E-02

2 Kleiig zand van Hannut 51 75 24 1.90E+00 1.90E+00 1.00E-04 0.05 0.4 2.20E-04 1575 1.97E-01

3 Verweerde top sokkel 75 80 5 5.00E+00 5.00E+00 1.00E-06 0.14 0.15 2.20E-04 2253 3.69E-01

4 Sokkel 80 115 35 1.00E-06 1.00E-06 1.00E-06 0.04 0.05 2.20E-04 2518 1.11E+00

Modellagen Hydraulische parameters

hydrogeologische 

laag

Thermische parameters
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Tabel 17.2: Maandelijkse energiegegevens lussenveld 

 

Tellerstanden 

laden/ontladen

laden/ 

ontladen Laden Ontladen

netto 

laden*

cumulatief maandelijks maandelijks maandelijks maandelijks

MWh MWh MWh MWh MWh

31/10/2013 0.00

30/11/2013 3.13 3.13 1.56 1.56 0.00

31/12/2013 16.19 13.06 7.68 5.38 2.29

31/01/2014 39.30 23.11 16.69 6.42 10.27

28/02/2014 62.46 23.16 14.90 8.26 6.64

31/03/2014 81.10 18.64 12.75 5.89 6.86

30/04/2014 99.74 18.64 11.33 7.30 4.03

31/05/2014 110.70 10.97 4.26 6.71 -2.45

30/06/2014 116.91 6.21 0.39 5.82 -5.43

31/07/2014 127.39 10.48 0.95 9.53 -8.58

31/08/2014 140.28 12.89 6.28 6.61 -0.33

30/09/2014 140.41 0.13 0.09 0.04 0.04

31/10/2014 142.29 1.88 1.35 0.53 0.82

30/11/2014 150.14 7.85 3.93 3.92 0.00

31/12/2014 164.03 13.89 8.16 5.73 2.44

31/01/2015 177.95 13.92 10.05 3.87 6.19

28/02/2015 189.15 11.20 7.20 4.00 3.21

31/03/2015 200.35 11.20 7.66 3.54 4.12

30/04/2015 206.94 6.59 4.01 2.58 1.42

31/05/2015 210.67 3.73 1.45 2.28 -0.83

30/06/2015 216.97 6.30 0.39 5.91 -5.51

31/07/2015 221.54 4.57 0.42 4.15 -3.74

31/08/2015 223.23 1.69 0.82 0.87 -0.04

30/09/2015 224.86 1.63 1.07 0.56 0.51

*positief koude injecteren, negatief warmte injecteren
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Figuur 17.1: maandelijkse netto geïnjecteerde energie in het lussenveld te AGC. 

17.2 Resultaten van de modelsimulaties 

De modelresultaten werden op het einde van de simulatieperiode geëvalueerd, dus in oktober 2015. 
Dit komt overeen met de periode waarin de temperatuursmetingen werden uitgevoerd. Zo kunnen 
de gesimuleerde waarden vergeleken worden met de gemeten waarden. Uit de 
temperatuursverdeling in het onverzadigde zand van Brussel blijkt de ondergrond gelijkmatig 
opgewarmd te zijn ten gevolge van de voorbije zomerperiode (Figuur 17.2). In de verzadigde 
Formatie van Hannut is de temperatuurverdeling eerder assymetrisch door de invloed van de 
grondwaterstroming die de zomerwarmte meevoert (Figuur 17.3). Ter hoogte van P2 zijn de 
temperaturen hoger in Hannut dan in Brussel, omdat er meer warmte aangevoerd wordt door de 
grondwaterstroming (Figuur 17.4). De temperatuurverhoging ten opzichte van de rusttemperatuur 
komt echter niet goed overeen met de gemeten waarden van de optische vezel. De temperaturen in 
het onverzadigde deel zijn te laag gemodelleerd en omgekeerd. Een éénduidige verklaring werd 
hiervoor voorlopig niet gevonden. Het gesimuleerde beeld is echter wat te verwachten is. Het 
antwoord op deze discrepantie zal door bijkomende onderzoek moeten worden gezocht. 
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Figuur 17.2: gesimuleerde verdeling van de grondtemperaturen in de onverzadigde Formatie van 
Brussel, in oktober 2015. 
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Figuur 17.3: Gesimuleerde temperatuurverdeling in de verzadigde Formatie van Hannut, in okto-
ber 2015. 
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Figuur 17.4: gesimuleerde grondtemperatuur in functie van de diepte ter hoogte van P2 in okto-
ber 2015. 

18 Besluiten Fase 2 

In fase  2 van het onderzoek werd een bestaand lussenveld onderzocht. Er werd een duidelijke 
grondwaterstroming vastgesteld op basis van peilmetingen. De grondwaterstroming was ook als 
vastgesteld in de TRT-test, uitgevoerd tijdens het ontwerp van het lussenveld. 

Uit de metingen van de temperatuur in de buurt van het lussenveld blijkt dat in de onverzadigde zone 
opgewarmd werd ten opzichte van de natuurlijke omgevingstemperatuur. Onder de grondwatertafel 
blijft de grondtemperatuur echter constant. Dit kan mogelijk verschillende oorzaken hebben: 

 Aanvoer van vers, koeler water door een grondwaterstroming. Een mogelijkheid zou kunnen 
zijn dat de grondwaterstroming lokaal toch in een andere richting stroomt dan de peilmetin-
gen doen uitschijnen, bijvoorbeeld van west naar oost. Aangezien de site op de top van een 
heuvel staat, is dit mogelijk. 
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 Hogere warmtecapaciteit (lagere diffusiecoëfficiënt) van de verzadigde zone, waardoor het 
warmtefront niet zo ver geraakt als in de onverzadigde zone. 

 De onverzadigde zone is nog niet in evenwicht gekomen met de omgevingstemperatuur, na 
de uitvoering van de boring. 

De modelresultaten kunnen de observaties voorlopig nog niet verklaren. De gesimuleerde 
temperaturen ter hoogte van P2 tonen een omgekeerd beeld in de diepte in vergelijking met de 
observaties. Daarom zal de site verder onderzocht worden door het onderzoeksteam. Het WTCB zal 
onder andere een Distributed TRT-test uitvoeren om de thermische geleidbaarheid te onderscheiden 
in de diepte. Er zullen nog bijkomende temperatuurmetingen uitgevoerd worden op verschillende 
tijdstippen. Verder zullen de modellen aangepast worden op basis van deze nieuwe meetgegevens.  
Deze voortgaande studies zijn niet voorzien binnen dit onderzoeksproject, maar zullen wel aan de 
opdrachtgever worden aangeleverd als addendum. 

19 Verspreiding van de resultaten 

De resultaten van dit onderzoek zullen voorgesteld worden op het internationale congres “1st 
international Conference on Energy Geotechnics ICEGT 2016” in Kiel, Duitsland. Verder zullen de 
finale resultaten verspreid worden via het Smart Geotherm-netwerk. Daarbij zullen ook een reeks 
aanbevelingen horen om het dimensioneren van bodemlussen te verbeteren in aanwezigheid van 
een grondwaterstroming. 
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21 Bijlagen 

21.1 Boorbeschrijvingen en geofysische metingen in proefveld 
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RPR Antwerpen BTW BE 0 459.259.762 KBC 406-1092181-68   

 



 

 

AGTref.: 2015/O/03-1487-02 ds/jvs 30/11/15  - 75/78 - 
 
RPR Antwerpen BTW BE 0 459.259.762 KBC 406-1092181-68   

 



 

 

AGTref.: 2015/O/03-1487-02 ds/jvs 30/11/15  - 76/78 - 
 
RPR Antwerpen BTW BE 0 459.259.762 KBC 406-1092181-68   

21.2 Boorbeschrijvingen peilbuizen site AGC 

 



 

 

AGTref.: 2015/O/03-1487-02 ds/jvs 30/11/15  - 77/78 - 
 
RPR Antwerpen BTW BE 0 459.259.762 KBC 406-1092181-68   

 



 

 

AGTref.: 2015/O/03-1487-02 ds/jvs 30/11/15  - 78/78 - 
 
RPR Antwerpen BTW BE 0 459.259.762 KBC 406-1092181-68   

 

 


