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genk | Kinder Pschiatrisch Centrum

KWo VooR KINDER 
PSYCHIATRISCH CENTRUM
op de Zorgcampus Sint-jan in Genk werd onlangs een Kinder Pschiatrisch Centrum gebouwd. De manier waarop dit wordt 
verwarmd en gekoeld, is redelijk uniek. Want er werd een warmtepomp in combinatie met een KWo (koude/warmte op-
slag) geïnstalleerd. 

Het Kinder Psychiatrisch Centrum (KPC) richt zich 
op crisisinterventie, observatie en oriëntatie van 
kinderen en jongeren. Het gebouw vereist een 
24-7 verwarming en koeling. Bij het ontwerp voor-
zag het Studiebureau Boydens dan ook een ‘zelf-
bedruipend’ energiesysteem: een BEo-veld. Ludo 
Zeuwts van Smet GWT : “omdat de ondergrond ter 
hoogte van het KPC zich goed leent om een KWo-
systeem te plaatsen, hebben we deze oplossing 
als alternatief voorgesteld. Uit onze simulaties, 
waarin we werden ondersteund door Terra Energy 
N.V.,  bleek immers dat een KWo 42 % meer ener-
giebesparing kon opleveren dan een BEo.”

installatie onder de loeP
De installatie omvat één ontrekkings- en één in-
jectieput met een debiet van 25 m3/uur. Smet 
GWT stond ook in voor de putuitrusting (onder-
waterpompen, injectieklep-
pen, niveausensoren, RVS 
bronkoppen, betonnen toe-
zichtskamers, ...), de leidin-
gen en elektrische kabels 
tussen de putten en de tech-
nische ruimte, de uitrusting 
van de technische ruimte 
(met de warmtewisselaar 
en warmtepomp), de elek-
trische schakelkasten en de 
regelunit voor het aansturen 
van de KWo-installatie. Het 
grondwater (dat altijd een 
temperatuur van  +/- 12°C 
heeft) wordt uit één put 
opgepompt en in de zomer 
gebruikt om via de warmte-
wisselaar koeling te leveren 
aan het gebouw. Hierdoor 
warmt het water op, en dit 
wordt daarna in de tweede 
put geïnjecteerd. In de win-
ter wordt het systeem omge-
draaid: het warme water dat 
in put 2 werd opgeslagen, 
wordt opgepompt en geeft 
via de warmtewisselaar de 

warmte af in het gebouw. Het afgekoelde water 
wordt vervolgens in bron 1 geïnjecteerd. In ver-
warmingsmodus wordt de geleverde warmte nog 
opgewaardeerd door middel van een warmte-
pomp. Ludo Zeuwts: “De installatie levert 178 kW 
(325 MWh) aan verwarming en kan daarmee 94 

% van de warmtevraag invullen. Daarnaast biedt 
de oplossing 180 kW (136 MWh) aan koeling, en 
dat is genoeg om in de volledige koelingsvraag te 
voorzien. Hiermee wordt de meerkost ten opzichte 
van een klassieke installatie op acht à tien jaar 
terugbetaald.”       ❚
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