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Samenvatting Project
Geothermie of aardwarmte is een lokale en duurzame energiebron. Het gebruik van een
geothermisch systeem voor verwarming (en koeling) van ruimtes heeft veel troeven. Ten
eerste is het een bron van energie waarbij nauwelijks emissies van CO2 of andere stoffen
vrijkomen. Daarbij is de aardwarmte lokaal beschikbaar en onafhankelijk van externe
factoren zoals zon en wind. Het is bovendien een energiebron waarvan we zeker zijn dat ze
voorradig is en blijft. Van zodra een geothermisch systeem opgeleverd is, zijn de energie‐
kosten dus voor lange tijd stabiel en voorspelbaar.
Ondanks al deze voordelen zijn er nog veel barrières die een wijdverbreide toepassing van
(diepe) geothermische systemen in de regio tegenhouden. Met het grensoverschrijdende
Interreg‐project “GEOHEAT‐APP” wilden VITO, Grontmij en TNO de concrete haalbaarheid
van deze energiebron nagaan in de grensregio Vlaanderen‐Nederland.
In de eerste fase werden grensoverschrijdende geologische 3D kaarten van 4 watervoeren‐
de lagen die voor de winning van aardwarmte in aanmerking komen, opgesteld. De kaarten
van werden vervolgens gebruikt om het lokale geothermische potentieel van de 4 water‐
voerende lagen te berekenen. Daarnaast werd een inschatting van het geothermisch
potentieel van breuken en breukzones in het projectgebied gemaakt.

foto Wijnen Square Crops, NL

Vervolgens werd een vereenvoudigd kostenmodel opgesteld dat toelaat een eerste inschatting te maken van de kostprijs
van een concreet geothermisch project, in het bijzonder voor de benutting van de warmte bovengronds en de
warmteleidingen die daarvoor nodig zijn. In een volgende fase werden geothermische energieconcepten voor 6
voorbeeldstudies, verdeeld over het projectbied, meer in detail uitgewerkt. De resultaten laten zien dat er interessante
kansen liggen voor de toepassing van deze duurzame en hernieuwbare energiebron, waarmee weer een nieuwe stap kan
gezet worden naar een CO2‐vrije energievoorziening.
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Inleiding
Wat is geothermie?
Geothermie is de energie die in de vorm van warmte in de ondergrond zit opgeslagen. De term geothermie verwijst naar
alle toepassingen die op een of andere manier gebruik maken van deze ondergrondse warmte, die zijn oorsprong vindt in
de ontstaansgeschiedenis van de aarde. In feite gaat het dus zowel om de warmte die onttrokken wordt voor het aandrij‐
ven van een warmtepomp, het directe gebruik van aan de aarde onttrokken warmte voor verwarming in de gebouwde
omgeving als om de productie van elektriciteit op basis van zeer heet water en stoom uit hete grondlagen.
Over het algemeen spreken we van diepe geothermie wanneer de warmte uit lagen dieper dan 500 m onttrokken wordt.
500 m vormt de juridische grens voor de Mijnbouwwet in Nederland en is de scheidingslijn tussen diepe en ondiepe
geothermie die door de Vlaamse administraties naar voor geschoven wordt. In de praktijk zal het bijna altijd gaan om
dieptes vanaf 1.500 m, omdat vanaf die diepte de warmte veelal direct gebruikt kan worden voor ruimteverwarming.

Figuur 1. Links: structuur van de aarde (ADEME‐BRGM) en rechts de schematische geologische doorsnede die de relatie weergeeft
tussen geothermische bron en reservoir (Barbier 2002).
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Beschikbaarheid
In vulkanisch actieve gebieden wordt al langer gebruik gemaakt van geothermie voor verwarmingsdoeleinden en de
productie van elektriciteit. Te denken bv. aan Italië en IJsland. Maar ook in Nederland en Vlaanderen is geothermie
beschikbaar. Deze kan onttrokken worden aan watervoerende lagen op grotere diepte. Hoe dieper de watervoerende laag
hoe hoger de temperatuur. Van circa 10°C net onder het aardoppervlak neemt de temperatuur in diepere lagen met ca.
30°C per kilometer toe. Deze stijging is het gevolg van de resthitte in de kern van de aarde en natuurlijke nucleaire
vervalprocessen in de aardkorst (Figuur 1). De gloeiend hete aardkern zorgt voor een voortdurende stroom van warmte
naar de aardkorst.
In Nederland en Vlaanderen is de warmteflux ‐ het door de aarde per vierkante meter aan de ruimte afgegeven vermo‐
gen ‐ ongeveer 0,06 Watt/m². Deze waarde is aanzienlijk minder dan de inval van zonne‐energie, maar wel volcontinu. Het
jaarlijkse warmteaanbod is dan ook behoorlijk: voor Nederland gaat het om circa 100 PJ (PetaJoule) per jaar, het
equivalent van het jaarlijkse warmtegebruik en warm tapwatergebruik van 4 miljoen energiezuinige woningen. Voor
Vlaanderen gaat het om een 25 PJ. Veel omvangrijker is echter de voorraad opgeslagen warmte die kan worden
aangeboord. Door winning van deze warmte vindt weliswaar afkoeling plaats van de lokale ondergrond, maar deze
afkoeling is relatief klein t.o.v. de aanwezige energievoorraad en laat zich door natuurlijke regeneratie op lange termijn
weer aanvullen.
Het technisch/economische winbare potentieel van geothermie in de Nederlandse ondergrond tot 4 km is door TNO
geschat op circa 85.000 PJ, rekening houdend met de huidige inzichten qua gasprijzen en rentestanden, terwijl de
warmtevraag naar ‘laagwaardige’ warmte, op temperatuurniveaus van woningen en kassen, in Nederland circa 400 PJ per
jaar is. Dit potentieel aan geothermische energie tot 4 km is op zich daarmee meer dan voldoende van omvang om deze
warmtevraag gedurende langere tijd te leveren. In Vlaanderen moet de technisch/economische haalbaarheid van diepe
geothermie nog bewezen worden, maar schattingen van de winbare warmte‐inhoud van 4 gekende watervoerende lagen
in de Antwerpse en Limburgse Kempen tussen 500 en 2.500 m diepte wijzen op een energievoorraad van ruim 11.000 PJ
(Berckmans & Vandenberghe, 1998).

Winning
In een gebruikelijk systeem voor aardwarmtewinning wordt warm water met behulp van één of meer productieputten
vanuit een watervoerende laag naar de oppervlakte gepompt (Figuur 2). Het opgepompte water wordt over een
warmtewisselaar geleidt, waar het zijn warmte afgeeft aan een secundair circuit. Via dit secundaire circuit wordt het naar
de gebruikers gebracht. Het afgekoelde water wordt via één of meer injectieputten in de oorspronkelijke watervoerende
laag teruggepompt. Op die manier blijft de druk in het reservoir behouden, blijft de productie op peil en wordt
bodemdaling vermeden. In veel gevallen is het opgepompte water ook te zout om te kunnen lozen.
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Figuur 2. Principe van een geothermisch systeem (links), afgewerkte put Green Well Westland, Honselaarsdijk (rechts).

De duurzaamheid van de toepassing, uitgedrukt in “Coëfficiënt Of Performance” (COP) wordt bepaald door de verhouding
van het geothermische vermogen over de hoeveelheid energie die nodig is om het water op te pompen en terug te
voeren. De COP is dus de nuttig geleverde warmte gedeeld door de hiertoe benodigde elektriciteit. Hoe hoger de
doorlatendheid van het reservoir, des te minder pompkracht nodig is. Het vermogen zelf is voorts ook afhankelijk van de
mate van uitkoeling en van het systeemontwerp. Als richtwaarde kan uitgegaan worden van een COP van 25 à 30. Om het
totale rendement van een geothermisch systeem te bepalen dient hiernaast rekening gehouden te worden met
aanvullende voorzieningen voor piekvermogens bij verwarming, warmteverliezen in leidingen en extra elektriciteit voor
distributiepompen. De uiteindelijke prestatie kan daarom het beste uitgedrukt worden in de SPF, de “Seasonal
Performance Factor”, waarin het totale energieverbruik gedurende een geheel seizoen in beschouwing wordt genomen.
Of aardwarmte economisch rendabel te winnen is hangt in eerste instantie af van de geologie. Er dient eerst gekeken te
worden naar de aanwezigheid van watervoerende lagen (zogenaamde aquifers) met voldoende doorlatendheid
(permeabiliteit) en van voldoende temperatuur voor de gewenste toepassing. Deze watervoerende lagen zijn in de meeste
gevallen sedimentaire gesteenten zoals kalkstenen of zandstenen. Aan de vraagzijde is het van belang te onderzoeken of
voldoende afzet van warmte (en koude) mogelijk is binnen een relatief beperkt gebied, omdat warmtevervoer over
grotere netten aanzienlijk warmteverlies veroorzaakt en de investeringen in het bovengrondse net ook te kostelijk zijn bij
een lage warmtevraag.
Juni 2014

GEOHEAT‐APP

Bijdrage aan duurzame toekomst
Geothermie is een hernieuwbare bron van energie. Bij het gebruik van aardwarmte worden nauwelijks CO2 of andere
schadelijke stoffen uitgestoten. Hiermee kunnen Nederland en Vlaanderen een belangrijke invulling geven aan hun
duurzaamheidsdoelstellingen. Geothermie draagt bovendien bij aan de diversificatie van onze energievoorziening en
verhoogt ook de leveringszekerheid van onze energietoevoer. Het gebruik van geothermie is mogelijk voor de hele
gebouwde omgeving, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, in glastuinbouw en de industrie.
Een aardwarmtebron kenmerkt zich door de hoge betrouwbaarheid, die bovendien geheel onafhankelijk is van externe
omstandigheden als het weer of het seizoen. Een geothermische bron kan dan ook maximaal in uren ingezet worden voor
de basislast in een warmtesysteem in combinatie met piekvoorzieningen. Een geothermische bron vergt onderhoud, maar
de beschikbaarheid in uren per jaar ligt hoog (tot meer dan 7.500 uren per jaar) en wordt in het algemeen niet als een
probleem ervaren. Het onderhoud is goed te plannen.
De kosten van de geproduceerde warmte worden voor 70% bepaald door de kapitaalslasten van de investering in de bron
en het warmtenet. Eenmaal geïnstalleerd zijn de energiekosten voor langere tijd stabiel en voorspelbaar. Geothermie is
een van de meer rendabele opties voor duurzame energie. Waarbij de kosten van vermeden CO2‐uitstoot bijna altijd lager
zijn dan andere duurzame opties, mits de juiste condities qua geologie en warmtevraag aanwezig zijn.
Omdat geothermie een schone energiebron is bestaat de mogelijkheid om met subsidies en belastingverlagingen een
stimulans te geven met betrekking tot de investering.
Als de geothermische installatie eenmaal is gerealiseerd neemt deze een minimum aan ruimte in en ook visueel of
akoestisch levert deze geen overlast. Aardwarmte is op veel plaatsen lokaal beschikbaar, waardoor geen grote transport
bewegingen nodig zijn.
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Geothermisch potentieel
Voor het projectgebied, dat bestaat uit de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg en de Nederlandse provincies
Noord‐Brabant en Limburg, werd het geothermisch potentieel in kaart gebracht. Het thermisch vermogen van een
geothermisch systeem is afhankelijk van twee geologische factoren: de energie‐inhoud van het water en het debiet dat
geproduceerd kan worden. Het geothermische potentieel werd berekend voor een zogenaamde geothermisch doublet
waarbij water onttrokken wordt uit een watervoerende laag en het afgekoelde water vervolgens in dezelfde laag wordt
teruggevoerd. In zulk systeem wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke doorlatendheid van het gesteente.
De aquifers werden geselecteerd op basis van volgende criteria (Pluymaekers et al., 2012):
• De watervoerende laag komt voor over een groter gebied (>10km²);
• Temperatuursinterval: > 25°C voor intermediaire geothermie in combinatie met warmtepompen; > 40°C voor
directe verwarmingstoepassingen;
• Minimale reservoirdikte: 20 m;
• Diepte‐interval: 500 – 4.000 m.
Een diepte van 500 m is noodzakelijk om water van minimaal 25°C aan te treffen (bij een geothermische gradiënt van 30°C
per 1.000 m en een gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 10°C).
In deze studie werden verschillende aquifers onder de loep genomen in de vier betrokken provincies: (1) de
kalkafzettingen van het Laat‐Krijt, (2) de zandstenen van het Trias, (3) de zandstenen aan de top het Carboon en (4) de
kalkstenen van het Dinantiaan (Onder‐Carboon). Voor een aantal specifieke voorbeeldstudies werd er eveneens gekeken
naar het potentieel van Tertiaire zanden.

Bepalen en correleren van de aquifers
In Vlaanderen en Nederland wordt de opeenvolging van de geologische lagen in de ondergrond voor een deel anders
ingedeeld, de zogenaamde lithostratigrafische indeling is dus niet identiek. Daarom werden bij aanvang van het project de
lithostratigrafie van beide landen naast elkaar geplaatst en de te karteren potentiële geothermische reservoirs werden in
onderlinge overeenstemming bepaald (Tabel 1 en Figuur 3).
1. Wat in deze studie Krijtreservoir wordt genoemd zijn de gesteenten van Boven‐Krijt en Onder‐Paleoceen ouderdom.
Voor Vlaanderen werd beslist om de kalkarenieten van de Formaties van Houthem (Onder‐Paleoceen) en Maastricht
(Boven‐Krijt) als reservoir te beschouwen. Voor Nederland werd de bovenste 90 m van de Krijtkalk Groep, of daar waar de
Krijtkalk Groep dunner is dan 90 m, de dikte van de Krijtkalk Groep in beschouwing genomen.
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2. Met Trias‐zandsteenreservoir wordt in deze studie voor Vlaanderen de zogenaamde ‘Buntsandstein’ bedoeld. Die
bestaat uit de Formaties van Bullen, Bree en Gruitrode. In Vlaanderen komt enkel de ‘Onder Buntsandstein’ voor. In
Nederland is de ‘Buntsandstein’ veel meer ontwikkeld en wordt onder gebracht in de Onder Germaanse Trias Groep.
3. Westfaliaan D reservoir in deze studie komt overeen met de jongste afzetting van het Laat‐Carboon. In Vlaanderen
bestaan die uit de poreuze zandstenen van de Formatie van Neeroeteren. In Nederland werden de Neeroeteren Formatie
en de Hellevoetsluis Formatie hier voor beschouwd.
4. Het Dinantiaan reservoir omvat de kalkstenen van het Onder‐Carboon, die gekenmerkt worden door zones met hoge
doorlatendheid of permeabiliteit door spleten, barsten en oplossingsverschijnselen.

Figuur 3. Schematische lithostratigrafische dwarsdoorsnede door de provincie Limburg (Nederland) met aanduiding van de
gekarteerde watervoerende lagen (uit Kramers et al., 2012).
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Tabel 1. De stratigrafische correlatie van de gekarteerde aquifers tussen Vlaanderen en Nederland. (*Fm: Formatie)

Stage

Nederland

Vlaanderen

Maastrichtiaan / Daniaan

Krijtkalk Groep ‐ “Chalk Group”

Krijt (incl. Houthem Fm*)

Anisiaan ‐ “Buntsandstein”

Onder Germaanse Trias Groep

Bullen‐ Bree & Gruitrode Fm

Laat‐Moscoviaan ‐ “Westfaliaan D”

Neeroeteren + Hellevoetsluis Fms

Neeroeteren Fm

Viseaan ‐ “Dinantiaan”

Kolenkalk Groep

Kolenkalk Groep

3D modellering van de laagvlakken: data verzamelen en werkwijze
Voor elk van de 4 reservoirs werd de top van het reservoir gekarteerd binnen het projectgebied (grid met een celgrootte
van 250 bij 250 m).
Er werd gewerkt met de recentste dieptekaarten van Vlaanderen en Nederland. Voor Vlaanderen zijn de data afkomstig
van het G3D‐model. Voor een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte data verwijzen we naar het VITO‐rapport
Matthijs et al. (2013) dat te vinden is op de DOV‐website (dov.vlaanderen.be).

Figuur 4. Overzicht van de data waarmee de
dieptekaarten in het projectgebied zijn mee
opgesteld. Let op het dichte net van
seismische lijnen in Nederland en de
diepboringen in Vlaanderen.
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Voor de top van het Krijtreservoir werd de kaart van het H3O‐project, die in april 2014 beschikbaar kwam, geïntegreerd
(Deckers et al., in druk). Voor Nederland werden de data gebruikt die beschikbaar is via het Nederlands Olie‐ en
Gasportaal (www.nlog.nl). De data op NLOG zijn echter kaarten van de basis van de formaties. Aangezien in deze studie
gewerkt wordt met topkaarten moesten verschillende kaarten worden gecombineerd.
VITO combineerde de verschillende datasets in een GIS‐bestand. Op plaatsen waar zich verschillen manifesteerden, werd
in overleg met TNO aanpassingen aangebracht langs de grenzen. Deze aanpassingen werden uitgevoerd op basis van de
betrouwbaarheid van de omliggende data.
De verschillen tussen de Nederlandse en Vlaamse dieptekaarten zijn voornamelijk het gevolg van verschillen in gebruikte
gegevens. In Nederland zijn de kaarten voornamelijk gebaseerd op seismische data en in Vlaanderen op diepboringen
(Figuur 4). Tot slot werden ook de breuken over landsgrenzen gecorreleerd. Voor het Krijt werden de breukenkaarten van
het H3O‐project geïntegreerd (Deckers et al., in druk).

Dieptekaarten
De gebiedsdekkende dieptekaarten voor de 4 gekarteerde geothermische reservoirs werden opgesteld door correlatie van
de top van de overeenkomstige laagvlakken in het 3G geologische model van Nederland en het Vlaamse G3D model. De
diepte is weergeven t.o.v. NAP1. De kaarten tonen een gelijkaardig beeld waarbij de lagen hun grootste diepte bereiken in
een NW‐ZO georiënteerde zone die loopt van het noordwesten van de provincie Noord‐Brabant naar het centrale deel van
Nederlands Limburg. Deze is gekend als de Roerdalslenk, een graben of zakkingsgebied met dikke pakketten Quartaire en
Tertiaire (het Cenozoïcum) gesteenten. Langs beide zijden van de Roerdalslenk bevinden de reservoirs zich op geringere
diepte. De breuken (vlakken waarlangs het gesteente is verplaatst) zijn voornamelijk NNW‐SSE georiënteerd.
Top van Krijtreservoir
Op de top Krijtkaart in Vlaanderen werden enkel de bovenste Houthem en Maastricht Formatie voorgesteld, die zijn
opgebouwd uit kalkarenieten of korrelkrijt. In deze gesteenten worden gunstigere reservoireigenschappen verwacht dan
in het fijnkorrelige krijt (‘chalk’) uit de Formatie van Gulpen. In Nederland werd de top Krijt (de Krijtkalk Groep)
gekarteerd, onafhankelijk van de formaties.

1

NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentieniveau is de referentiehoogte waaraan hoogtemeting in Nederland, Duitsland, Noorwegen,
Zweden en Finland worden gerelateerd.
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Figuur 5. Dieptekaart van de top van het
Krijtreservoir (de groene symbolen geven
de locaties van de voorbeeldstudies weer
die verder in deze studie worden
behandeld).

Figuur 6. Dieptekaart van de top van het
Trias zandsteenreservoir (de groene
symbolen geven de locaties van de
voorbeeldstudies weer die verder in deze
studie worden behandeld).
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Figuur 7. Dieptekaart van de top van het
Laat‐Carboon zandsteenreservoir (de
groene symbolen geven de locaties van de
voorbeeldstudies weer die verder in deze
studie worden behandeld).

Figuur 8. Dieptekaart van de top van het
Kolenkalkreservoir (de groene symbolen
geven de locaties van de voorbeeldstudies
weer die verder in deze studie worden
behandeld).
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Het Krijtreservoir komt bijna overal voor in het projectgebied (Figuur 5). In het zuiden van het studiegebied komt het Krijt
voor boven zeeniveau, en in de omgeving van Maastricht komt het zelfs aan de oppervlakte. In noordelijke richting duikt
het Krijt in de diepte, met als maximum ‐1830 m onder NAP.
Top van Trias‐zandsteenreservoir
Het Trias‐zandsteenreservoir komt voor in een beperkter gebied dan het Krijtreservoir (Figuur 6). In Vlaanderen is het
enkel aanwezig in de uiterste noordoosten, in de Roerdalslenk en in een beperkte zone in het Bekken van de Kempen. In
Nederland is het verspreidingsgebied groter. In de Roerdalslenk bereikt de top van het reservoir een maximale diepte van
5.000 m. Ten oosten van de Roerdalslenk komen enkel lagen van de Onder‐Buntsandstein voor. Het betreft vooral
fijnkorrelig gesteente dat voor geothermische doeleinden niet of minder geschikt is.
Top van Westfaliaan D‐reservoir
Voor Laat‐Carboon zijn de Neeroeteren en Hellevoetsluis formaties gekarteerd (Figuur 7). In Vlaanderen is het voorkomen
beperkt tot het noordoosten, waar poreuze zandstenen effectief een aantal keer zijn aan‐ en doorgeboord. In Nederland
komt het potentieel reservoir voor over een groter gebied, maar door de grote diepte en fijnkorreligere gesteenten zijn de
reservoireigenschappen in deze zandstenen waarschijnlijk niet zo gunstig. Ook is zijn de gesteenten slechts in een beperkt
aantal boringen effectief aangeboord. De oostelijke begrenzing is ingetekend volgens de grens‐breuken, maar er zijn geen
boordata beschikbaar, dus het blijft een geologische interpretatie.
Top van Dinantiaan‐reservoir
Het Kolenkalkreservoir is in Vlaanderen gekend voor de gunstige reservoireigenschappen. Zo wordt dit reservoir reeds
gebruikt als ondergrondse gas opslag te Loenhout. Bij het vergelijken met de dieptekaarten van Vlaanderen en Nederland
bleek dat er in het gebied ten noorden van Turnhout grote verschillen waren in diepte. Om deze beter op elkaar af te
stemmen werd in begin 2014 een uitbreiding bekomen bij het Gemeenschappelijk Secretariaat van INTERREG Vlaanderen‐
Nederland. Deze kartering op basis van seismische gegevens werd door VITO en TNO in de eerste helft van 2014
uitgevoerd (Figuur 8).

Berekenen van het geothermisch potentieel
In deze studie werd het geothermisch potentieel volgt bepaald:
Van dieptekaart naar temperatuurskaart
De dieptekaarten van de 4 potentiële reservoirs werden omgezet in temperatuurskaarten d.m.v. het toepassen van een
geothermische gradiënt (dit is de temperatuurtoename met de diepte).
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Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat voor het studiegebied 2 intervallen met een licht verschillende geothermische
gradiënt kunnen onderscheiden worden: voor de niet of weinig verharde afzettingen van het Quartair en Tertiair werd een
geothermische gradiënt van 28,1°C/km aangehouden, vanaf het Krijt werd gerekend met 32,2°C/km. Als voorbeeld geeft
Figuur 9 de temperatuurskaart voor het Laat‐Carboon zandsteenreservoir. Er wordt in het projectgebied een maximale
temperatuur van 167°C bereikt in de Roerdalslenk (in de omgeving van Eindhoven).
In een volgende stap werden uit de temperatuurskaarten de zones geselecteerd met een minimale temperatuur van 25°C
(de ondergrens die bij aanvang van deze studie werd gedefinieerd). Dit komt grosso modo overeen met een minimale
diepte van 500 m.

Figuur 9. Temperatuurskaart van de top
van het Laat‐Carboon zandsteenreservoir
(de groene symbolen geven de locaties van
de voorbeeldstudies weer die verder in
deze studie worden behandeld).

Geothermische potentieelkaarten
Methodologie
Een volgende stap bestaat uit het bepalen van het geothermisch potentieel per gekarteerd reservoir.
Voor de zones met een minimale temperatuur van 25°C aan de top van het reservoir werd de transmissiviteit bepaald: dit
is het product van de dikte (uitgedrukt in meter) en de gemiddelde doorlatendheid van het reservoir. De doorlatendheid
of permeabiliteit is een maat voor de stromingsweerstand. Ze wordt uitgedrukt in Darcy. Op basis hiervan werd per
onderzocht potentieel reservoir een transmissiviteitskaart gegenereerd. Deze waardes werden onderverdeeld in 3
potentieel klassen: laag, midden en hoog (Tabel 2).
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Tabel 2. Onderscheiden geothermische potentieel klassen.

Klasse

Transmissiviteit

Laag

< 2 Darcy.m

Midden

> 2 en < 10 Darcy.m

Hoog

> 10 Darcy.m

Voor de inschatting van de doorlatendheid werden, afhankelijk van het reservoir, verschillende gegevens gebruikt:





Pomptesten: Elke pomptest werd geëvalueerd op zijn betrouwbaarheid en indien nodig opnieuw geïnterpreteerd.
Voornamelijk voor het Krijtreservoir en het Kolenkalkreservoir zijn pomptesten beschikbaar. Voor de Trias‐zand‐
stenen is 1 bruikbare pomptest opgenomen in de permeabiliteitsanalyse;
Kernmetingen: Dit zijn metingen die werden uitgevoerd op boorkernen van het reservoirgesteente zelf. Op deze
kernen wordt een porositeit en soms ook permeabiliteit gemeten;
Boorgatmetingen: Geofysische metingen in een boorgat leveren kwantitatieve informatie over de fysische
eigenschappen, zoals de dichtheid, de voortplantingssnelheid van geluidsgolven en samenstelling, van de
doorboorde grondlagen. Uit de metingen of een combinatie van metingen kan de porositeit (en permeabiliteit)
van het gesteente afgeleid worden.

In deze studie kunnen 5 stappen onderscheiden worden in het bepalen van het geothermisch potentieel van de
watervoerende laag.

Stap 1: Relatie tussen porositeit en diepte.
Als een sediment bedekt wordt door een steeds dikker pakket jongere gesteenten (begraving), stijgt de druk in het
sediment en wordt het steeds verder samengedrukt. Dit proces wordt compactie genoemd. Meestal neemt ook de
concentratie van opgeloste stoffen in het formatiewater toe bij toenemende begraving. Bij oververzadiging van het
formatiewater worden hierdoor mineralen gevormd (kristalliseren) tussen de sedimentpartikels, dit is cementatie. Door
toenemende compactie en cementatie met de diepte neemt de poriënruimte tussen de korrels af. Er wordt dus in vele
gevallen een verband gevonden tussen de porositeit en de diepte van een gesteente (Figuur 10).
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Figuur 10: Relatie tussen de gemiddelde porositeit van het krijtreservoir en de diepte afgeleid uit geofysische logs van Krijt‐
boringen uit het studiegebied. Voor elke boring is de spreiding in porositeit van individuele metingen evenals het diepte‐interval
aangegeven. De twee rode stippellijnen geven het 90% betrouwbaarheidsinterval van de berekende trend weer.

Stap 2: Relatie tussen permeabiliteit en porositeit.
De meeste gesteenten vertonen een positieve correlatie tussen de porositeit (of poriënruimte tussen de korrels) en de
doorlatendheid (permeabiliteit) (Figuur 11). De trend is afhankelijk van het soort gesteente, de graad van compactie, de
cementen die zich in de loop van de tijd hebben gevormd en het al dan niet voorkomen van breuken en barsten. Een voor‐
waarde voor doorlatendheid is wel dat de poriën ondanks al deze processen onderling verbonden blijven, dit is de
effectieve porositeit.
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Figuur 11: Relatie tussen permeabiliteit en porositeit voor het krijtreservoir op basis van kernmetingen van Krijt‐boringen uit het
studiegebied. De twee rode stippellijnen geven het 90% betrouwbaarheidsinterval van de trend weer.

Stap 3: Relatie tussen permeabiliteit en diepte.
Uit de vastgestelde trends tussen porositeit en diepte en tussen permeabiliteit en diepte werd in de derde stap de
permeabiliteit berekend die op een bepaalde diepte verwacht kan worden (Figuur 12). De onzekerheid op de berekende
waarde hangt af van de onzekerheid op de berekende porositeit en van de spreiding op de afgeleide permeabiliteit‐
porositeit‐relatie. Deze laatste is afgeleid uit kermmetingen. De doorlatendheid van gecompacteerde reservoirs wordt
echter vaak in sterke mate bepaald door breuken. Die impact wordt typisch niet meegenomen in de kernmetingen.
Hierdoor kan de effectieve doorlatendheid van het reservoir lokaal merkelijk hoger liggen dan voorspeld.
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Figuur 12: Permeabiliteit (en 90% betrouwbaarheidsinterval) voor Krijt‐boringen uit het typegebied berekend op basis van de
permeabiliteit – porositeitsrelatie. De rode lijn toont de berekende permeabiliteit op basis van de diepte. De twee rode
stippellijnen geven het 90% betrouwbaarheidsinterval weer.

Stap 4: Bepaling van de dikte van het productieve interval.
De dikte van de goed doorlatende gesteenten heeft een sterke invloed op de hoeveelheid water die je uit het reservoir
kunt onttrekken. Een ideaal reservoir heeft een homogenen doorlatendheid en is productief over zijn volledige dikte. In
veel gevallen bestaat het reservoir echter uit een afwisseling van meer en minder doorlatende gesteenten. Om de
productiviteit van zo een reservoir te berekenen moet de verhouding van de dikte van de productieve zones over de totale
dikte, de zogenaamde net/gros ratio, bepaald worden.
De dikte van het productieve interval van de 4 gekarteerde reservoirs werd als volgt vastgelegd:
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Voor het Krijtreservoir: de dikte van de productieve zone werd gelijk genomen aan de cumulatieve dikte van de
Houthem en Maastricht formaties met een maximum van 90 m.
Voor het Trias zandsteenreservoir en het Laat‐Carboon zandsteenreservoir: de net/gros ratio werd gelijk gesteld
aan de cumulatieve dikte van zandstenen en conglomeraten over de totale dikte. De verhouding werd berekend
aan de hand van boorgatmetingen en geëxtrapoleerd over het voorkomensgebied.
Voor het Kolenkalkreservoir: de dikte van het productieve interval werd vastgelegd op 50 m.

Stap 5: Berekening van de transmissiviteit.
De laatste stap is de berekening van de transmissiviteit. De transmissiviteit is een maat voor het gemak waarmee water
door het reservoir kan stromen. Ze is gelijk aan het product van de gemiddelde permeabiliteit en de dikte van het
reservoir, en bepaalt in belangrijke mate de daling van het waterniveau in de productieputten van een geothermisch
systeem (afpomping) en de overdruk die nodig is om het water terug te voeren. Een hoge transmissiviteit resulteert dan
ook in een hoge COP en relatief lage pompkosten.
Uit de analyse van de beschikbare metingen bleek er in bepaalde gevallen geen duidelijke porositeit‐diepterelatie. Maar
de metingen bleken wel sterk lithologie‐afhankelijk (het soort gesteente). Dus werd een onderscheid gemaakt tussen 4
verschillende lithologieën: conglomeraten, grove, medium en fijne zandstenen (siltsteen en klei hebben een
verwaarloosbare doorlatendheid en werden niet opgenomen in de analyse) (voor meer detail betreffende de gevolgde
methodologie zie Laenen et al., 2006). Voor elke van deze lithologieën werd een gemiddelde porositeitswaarde toegekend
(Tabel 3). Uit de proportionele verdeling van de lithologieën in de beschikbare boringen werd een porositeit berekend. Uit
de porositeit/permeabiliteit‐plot werd voor elke porositeit een permeabiliteitswaarde berekend. In Figuur 13 wordt de
‘gewogen’ permeabiliteit geplot t.o.v. de diepte voor boringen die het Laat‐Carboon zandsteenreservoir hebben
aangeboord.
Tabel 3. Gemiddelde porositeit per lithologie voor de Buntsandstein.

Gemiddelde porositeit

Max

Min

n
4

Conglomeraat

11.2

%

16.4

6.0

Grove zandsteen

12.6

%

16.6

11.3

6

Medium zandsteen

16.0

%

20.1

6.6

17

Fijne zandsteen

10.3

%

18.8

5.3

13

Figuur 14 toont de geothermische potentieelkaart voor het Krijtreservoir. De meest gunstige zones bevinden zich aan de
zuidrand van de kaart en op het Peel Blok in het noordoosten. Hier bevindt het reservoir zich in een gunstig diepte‐
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interval. De Roerdalslenk blijkt uit deze analyse niet prospectief. De reden hiervoor is de relatief grote diepte waardoor
het reservoir onvoldoende permeabiliteit bezit.
De potentieelkaart voor de Triaszandstenen (Figuur 15) laat zones met hoog geothermisch potentieel zien langsheen de
Roerdalslenk (langs beide zijden van de slenk, op de zogenoemde grabenschouders). In deze zones bevinden de
zandstenen zich in het optimaal diepte‐interval. In de Roerdalslenk zelf blijkt uit de berekeningen dat de zandstenen te
diep zitten om nog voldoende permeabel te zijn.

1000

permeabiliteit (mDarcy)

100

10

1

y = 2,72E+02e‐1,96E‐03x
R² = 9,67E‐01

0,1
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

diepte (m)
Figuur 13. Correlatie tussen diepte en ‘gewogen’ permeabiliteit voor boringen die het Laat‐Carboon reservoir aangeboord hebben.
De rode stippellijnen geven het 90% betrouwbaarheidsinterval van de trend weer.
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Figuur 14. Het geothermisch potentieel
van het Krijtreservoir (de groene symbolen
geven de locaties van de voorbeeldstudies
weer die verder in deze studie worden
behandeld).

Figuur 15. Het geothermisch potentieel
van het Triaszandsteen‐reservoir (de
groene symbolen geven de locaties van de
voorbeeldstudies weer die verder in deze
studie worden behandeld).
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Geothermisch potentieel van breuken
In dit deel van de studie zijn de breuken en breukzones geëvalueerd op hun potentieel om stromingen te focussen volgens
de lithologie, de aanwezige breuken en recente breukactiviteit.

Inleiding
Breukzones kunnen in relatie tot vloeistofstroming open of gesloten zijn, maar ook een mengvorm tussen deze beide
uitersten kan voorkomen. Dit effect is afhankelijk van de doorlatendheid van de breukzone in relatie tot de reservoir‐
permeabiliteit. Om deze reden kunnen breuken het geothermisch potentieel van een reservoir zowel verbeteren als
verslechteren. Om te bepalen in hoeverre breuken in staat zijn het geothermisch potentieel van een reservoir te
verbeteren, werden een aantal factoren die invloed hebben op het gedrag van breuken en breukzones beoordeeld. Deze
analyse is uitgevoerd voor de 4 reservoirs waarvoor het geologisch potentieel werd bepaald. Factoren die een invloed
hebben op de werking van breuken zijn gekozen vanuit beschrijvingen in de literatuur en aanwijzingen van het gedrag van
breuken.

Methodologie
Lithologie
Of breukzones de permeabiliteit van een reservoir verhogen of verminderen hangt af van hun structuur. De structuur van
breukzones is afhankelijk van de soort gesteente (lithologie) van het reservoir.
Het is duidelijk dat de activiteit van breuken verschillende invloeden kunnen hebben op de potentiële reservoirs uit deze
studie:
 De Krijtkalk Groep en de Onder‐Carboon Kolenkalk Groep zijn carbonaatgesteenten en zullen om die reden breken
zodat breccies (is een gesteente opgebouwd uit onregelmatige hoekige brokstukken) of spleten worden gevormd. Dit
leidt tot een verhoogde permeabiliteit rond de breukzone. Ook belangrijk is dat de carbonaatgesteenten gevoelig zijn
voor oplossing, waarbij de permeabiliteit nog verder verhoogd kan worden. Dit is bijvoorbeeld waargenomen in de
boringen van Heibaart, Merksplas en Turnhout en in het geothermische project in Venlo in Nederland.
 De Onder‐Triaszandstenen en de Boven‐Carboon zandstenen zijn siliciclastische sedimenten. In dit type gesteenten
vermindert de permeabiliteit doorgaans tijdens breukwerking omdat de individuele korrels worden gebroken en het
sediment wordt gecompacteerd door een proces dat ‘kataklase’ (cataclase) wordt genoemd.
Omwille van dit verschil werden enkel het Krijtreservoir en Kolenkalk van het de Onder‐Carboon meegenomen in het
proces voor het lokaliseren van zones waar een verhoogde doorlatendheid rond breukzones verwacht kan worden. De
gebieden waar de 2 carbonaatsequenties aanwezig zijn, werden afgelijnd op basis van de dieptekaarten.
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Breuken
Breukenkaarten werden gemaakt door bestaande breukenkaarten van de top van de Krijtafzettingen in Vlaanderen (DOV,
2013) en de top van de Krijtkalk Groep in Nederland (NLOG, 2013) te combineren en kaarten van de top Dinantiaan in
Vlaanderen (DOV, 2013) en de Top Carboon in Nederland (NLOG, 2013) te combineren voor de Onder‐Carboon Kolenkalk
Groep. Breuken die volgens de bestaande kaarten aan de grens tussen Nederland en Vlaanderen niet op elkaar aansloten,
zijn op deze kaarten alsnog aangesloten (Figuur 16).
Een 10 km brede bufferzone is toegepast op deze breukkaarten om gebieden die verder dan 10 km van de breukzones
liggen uit te sluiten. 10 km laat een zone toe die breed genoeg is om relatief zeker te zijn dat verder weg van de bekende
breukzones geen andere, kleinere breukzones bestaan.
Het gebied buiten de breukzones is gecombineerd met de gebieden waarin de Krijtkalk Groep en de Kolenkalk Groep niet
voorkomen om gebieden te identificeren waar geen additioneel geothermisch potentieel van breukzones voor kan komen
(Figuur 17).

Figuur 16. Breuken zijn over de grens gecorreleerd voor de Krijtkalk Groep (links) en de Kolenkalk Groep (rechts). Vooral in de
gebieden binnen de rode rechthoeken was het nodig de locaties van de breuken aan te passen om ze op elkaar te laten aansluiten.
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Figuur 17. Gebieden in het grijs zijn niet meegenomen in de analyse van het breukpotentieel omdat ze of verder dan 10 km van
breukzones afliggen of omdat het stratigrafische interval (Krijtkalk of Kolenkalk) niet aanwezig is. De linker figuur geeft de Krijtkalk
Groep aan, de rechter figuur de Kolenkalk Groep.

Breukactiviteit en breuken georiënteerd naar het spanningsveld
Breuken die ooit een hoge permeabiliteit bezaten kunnen minder permeabel worden als deze breuken na verloop van tijd
weer cementeren en als zodanig weer dichtgroeien doordat er mineralen in neerslaan uit circulerende vloeistof. Echter,
telkens als de breuk beweegt, of weer wordt geactiveerd, kunnen worden de cementen opnieuw gebroken en kunnen de
breuken weer geopend worden. Dit betekent dat breuken die recent actief waren een grotere kans hebben op een
verhoogde permeabiliteit dan breuken die al lange tijd inactief zijn.
Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat breuken die optimaal georiënteerd zijn in de richting van het spanningsveld
een grotere kans hebben dat er beweging optreedt en deze hebben doorgaans ook een hogere permeabiliteit dan
breuken die niet in de richting van het spanningsveld zijn georiënteerd. Om een goede beoordeling van de spanning op
een breuksysteem te maken is het nodig een groot aantal parameters te kennen, waaronder ook spanningsmetingen.
Omdat deze data in het studiegebied veelal ontbreken is het niet mogelijk, binnen de context van dit project, een volledige
analyse van de breukactiviteiten te maken. Om deze redenen wordt in deze studie de activiteit van breuken gebruikt als
een proxy voor de bestaande spanning.
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De mate van geothermisch potentieel werd beoordeeld voor zowel de Krijtkalk als de Kolenkalk Groep en is gebaseerd op
de activiteit van de breuken. Het toegenomen geothermische potentieel als gevolg van de activiteit van breukzones is
hierbij als volgt gecodeerd:





Geen potentieel: Geen gekarteerde breuken of de Krijtkalk Groep/Kolenkalk Groep is afwezig.
Weinig potentieel: Aanwezigheid van breuken in de Krijtkalk Groep/Kolenkalk Groep maar zonder indicatie voor
recente activiteit.
Gemiddeld potentieel: Aanwezigheid van breuken in de Krijtkalk Groep/Kolenkalk Groep met bekende historische
seismische activiteit (aardbevingen) of aanwezigheid van breuken in Quartaire lagen.
Hoog potentieel: Aanwezigheid van breuken in de Krijtkalk Groep/Kolenkalk Groep met bekende historische
seismische activiteit (aardbevingen) en aanwezigheid van breuken in Quartaire lagen of gebieden gekarteerd als
seismisch actief door Vanneste et al. (2013).

Dit werd bepaald door rekening te houden met de volgende factoren:
Gekarteerde seismisch actieve gebieden
In een recente studie door Vanneste et al. (2013) werden de seismisch actieve zones in de Roerdalslenk geïdentificeerd.
De Roerdalslenk is een deel van de INTERREG regio waarvan het bekend is dat het seismisch actief is. Vanneste et al.
(2013) hebben geen individuele seismische activiteiten gekoppeld aan individuele breuken omdat aardbevingen zelden
aan de oppervlakte worden gevoeld. In plaats daarvan karteerden zij gecombineerde seismische bronnen aan de
oppervlakte en creëerden veelhoeken die correspondeerden met de projecties aan het oppervlakte (paarse gekleurde
zones in Figuur 18). Van breuken die deze veelhoeken kruisten werd aangenomen dat deze gerelateerd zijn aan de seismi‐
sche bronnen. Van deze breuken wordt om deze reden aangenomen dat zij een hoge waarschijnlijkheid hebben voor
recente seismische activiteit.
Omdat deze analyse alleen beschikbaar is voor de Roerdalslenk is de breukactiviteit ook op een andere wijze bepaald:
Historische aardbevingsdata
Geregistreerde aardbevingen geven een indicatie van welke gebieden seismisch actief waren sinds deze registratie begon
in 1904 in Vlaanderen en 1906 in Nederland. Epicentra van aardbevingen geregistreerd door de Koninklijke Sterrenwacht
van België voor Vlaanderen en het KNMI voor Nederland zijn gecombineerd. Locatie van de epicentra zijn op de
breukenkaarten geplot. Omdat de methoden om het exacte epicentrum te bepalen over de jaren significant verbeterd
zijn, zijn de epicentra geplot als cirkels met een straal die de onzekerheid in de locatie van het epicentrum representeert
(Figuur 18).
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Historisch pre‐instrumenteel = 20‐50 km, en om deze reden niet in aanmerking genomen
Instrumenteel voor 1958 = 10 km
1960‐1985 = 3 – 5 km
Vanaf 1985 = < 2 km

De aardbevingen werden toegeschreven aan de gekarteerde actieve breuken uit Vanneste et al. (2013) wanneer de zone
van de onzekerheid en de gekarteerde actieve gebieden overlappen. Wanneer er geen actieve gekarteerde breuken in de
nabijheid gevonden werden, dan werd van andere breuken die overlapten met de zones van de onzekerheid van de
epicentra aangenomen dat deze actief waren. Verder werd, indien van een deel van een breuk werd geconstateerd dat
deze actief was, de gehele aaneengesloten breuk actief verondersteld.

Figuur 18. Locaties van de epicentra van
aardbevingen. De grootte van de cirkels is
gerelateerd aan de onzekerheid van het
epicentrum. Gele cirkels zijn aardbevingen in
Nederland en oranje cirkels zijn aardbevingen in
Vlaanderen. De rode ellips geeft het gebied aan
waar aardbevingen geregistreerd zijn buiten de
Roerdalslenk. De paarse gebieden zijn de
gecombineerde seismische gebieden uit
Vanneste et al. (2013).

Breuken die door Quartaire lagen snijden
Het is mogelijk dat er in een bepaalde regio geen aardbevingen zijn voorgekomen in historische tijden maar er toch
aanwijzingen zijn over recente (Quartaire) geologische breukactiviteit. Die informatie is relevant om de diagenetische
situatie (cementatiegraad) te bepalen, en kan ook informatie geven over de huidige spanningssituatie. Op de
Quartairkaarten van VITO en TNO is duidelijk te zien dat er tijdens het Quartair verschillende breuken actief waren.
In gebieden waar historische aardbevingsdata en Quartairbreuken worden gekarteerd, hebben deze breuken een grote
kans recentelijk actief te zijn geweest. Deze gebieden zijn ook gecodeerd als gebieden met een verhoogd geothermisch
potentieel langsheen breukzones.
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De status van de activiteit in gebieden waar enkel actieve breuken gedurende het Quartair aanwezig zijn; of enkel
historisch geregistreerde aardbevingen aanwezig zijn, is onzekerder. Deze gebieden zijn hier gekarteerd met een
gemiddeld geothermisch potentieel.
Gebieden met breuken, maar geen indicaties voor recente activiteit worden beschouwd als gebieden met weinig
potentieel. Eventueel geothermisch potentieel in deze gebieden is voornamelijk afhankelijk van het voorkomen van toege‐
nomen permeabiliteit in kalkstenen met oplossingsverschijnselen. Deze oplossing is echter in veel gevallen een lokaal
fenomeen en afhankelijk van een groot aantal parameters die bepaald moeten worden voor specifieke locaties.

Figuur 19. Regio’s met hoger (donkere gekleurde zones) , gemiddeld (medium gekleurde zones) en weinig (lichte gekleurde zones)
geothermisch potentieel. Links voor de Krijtkalk Groep en rechts voor de Kolenkalk Groep.

Besluit
De kans dat het geothermisch potentieel langs breuken in de Krijtkalk en de Kolenkalk Groepen is toegenomen is het
grootst langs de randbreuken van de Roerdalslenk en de regio tussen Bree, Venlo en Maastricht (zuidelijke slenkzone).
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Warmtenetten en energieconcepten
Warmtegebruik
In totaal verbruikt Nederland ca. 3.233 PJ, vooral in de vorm van aardolie, aardgas en steenkool (voor
elektriciteitscentrales). Warmte vormt ca. 40% van het primaire energiegebruik in Nederland (Figuur 20). Van deze
warmte wordt ruim 45% gebruikt in de gebouwde omgeving. De totale warmtevraag in België is ca. 828 PJ, waarvan ca.
42% bestemd voor ruimteverwarming van utilitaire en residentiële gebouwen.

Figuur 20. Verdeling van het energiegebruik in Nederland naar toepassing (naar figuur uit brochure “warmte in Nederland” (2010)).

Met het totale verbruik aan warmte voor gebouwen en industriële processen in Nederland en België komt overeen met de
energie‐inhoud van 64 miljard m3 aardgas. In Nederland is aardgas de belangrijkste energiebron van warmte, waarbij de
verwarming van de gebouwde omgeving vrijwel geheel gebaseerd is op aardgas.
Het hoge verbruik van aardgas voor warmteopwekking in Nederland laat zich verklaren door de snelle uitrol van het
gasnet na de ontdekking van aardgas in de Groningse bodem (1959). De aardgaswinning vormt ook een belangrijke
nationale inkomstenbron, doordat de overheid participeert in de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die de
bronnen exploiteert.
In België is aardgas minder dominant, er wordt nog veel huisbrandolie verbruikt. Toch blijkt er voor aardgas wel een
groeimarkt in Vlaanderen, waarde afzet in 2010 ruim 16% hoger lag dan in 2009.
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Bij het huidige verbruik zal het Nederlands aardgas rond 2030 op zijn en, ook in aanloop daartoe, zal de import van gas
toenemen en verwacht mag worden dat de prijs zal stijgen. Reden om te zien naar andere energiebronnen ter vervanging
en om te komen tot een meer duurzame, stabiele en betaalbare invulling van de warmtevraag.
In Europa wordt ongeveer in 20% van de huishoudens verwarmd met een warmtenet. Landen die de grootste dichtheid
aan warmtenetten kennen zijn IJsland, Zweden, Denemarken en een aantal Oost‐Europese landen (Figuur 21). Hoewel
Nederland een aantal grote warmtenetten heeft in bv Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Twente en Brabant, komt zij toch
bijna onderaan met haar warmteaandeel. In België is de rol van warmtenetten verwaarloosbaar.

Figuur 21. Het aandeel van warmtenetten op de Europese warmtemarkten (CBS, 2009).

Warmtenetten
Toepassing van geothermie in de gebouwde omgeving is onlosmakelijk verbonden met warmtenetten. Een warmtenet is
het hele stelsel van goed geïsoleerde transport‐ en distributieleidingen waarmee warmte in de vorm van warm water van
een warmtebron (opwekker) naar warmtegebruikers wordt getransporteerd. De warmte kan doelbewust worden
opgewekt in een warmteproductiecentrale (CV ketels), afkomstig zijn van een elektriciteitscentrale als ‘bijproduct’ van de
elektriciteitsopwekking (aftapwarmte), als restwarmte uit een industrieel proces (restwarmte) of als warmte vanuit een
geothermische bron.
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Na onttrekking van de warmte uit het water wordt het uitgekoelde water retour gebracht. Warmtenetten bestaan dan
ook uit een aanvoerleiding en een retourleiding. Bij de inrichting van het net is doorgaans sprake van een primair
warmtenet, waarin de warmte naar grote afnemers en woonwijken wordt getransporteerd, en een secundair net, dat de
warmte, na warmteoverdracht in een warmtewisselaar, distribueert aan kleinverbruikers.
Om ook bij hoge piekvraag te voorzien in voldoende warmte worden in het net vaak ook hulpwarmteketels en warmtebuf‐
fers geplaatst. De warmteketels en buffers hebben tevens een functie als back‐up voorziening bij storing en onderhoud. Bij
gebruikers wordt de warmte tenslotte via een warmtewisselaar geleverd om te voorzien in warmte voor ruimteverwar‐
ming en warmtapwater.

Aandachtspunten bij het netontwerp
Transport van warmte brengt verliezen met zich mee, variërend van 5 tot 25%. Beperking hiervan kan door:
 Het toepassen van goede leidingisolatie;
• Het minimaliseren van de transport‐ en distributieafstanden;
• Het verlagen van aanvoertemperatuur.
Daarboven zijn de relatieve verliezen per seizoen verschillend. In de zomer is er weinig warmtevraag, waardoor de
relatieve verliezen toenemen. Zo ook bij de afnemers: in woonwijken met lage warmtevraag per aansluiting is meer
relatief warmteverlies dan bij grote aansluitingen die relatief veel warmte afnemen.
Bij de keuze van het temperatuurregime zijn de volgende aspecten van belang:
• Naarmate de temperatuur van de bronwarmte lager is, zijn er meer bronnen beschikbaar;
• Bij diepere geothermische bron wordt een hogere temperatuur verkregen;
• Biomassacentrales met een WKK hebben een hoger elektrisch rendement naarmate de temperatuur van de
warmtelevering lager is (gasmotoren uitgezonderd);
• Bestaande bouw is veelal ontworpen voor een hoge aanvoertemperatuur (90°C); maar kunnen na
woningrenovatie (isolatie) verwarmd worden met lagere temperatuur (< 70°C);
• Nieuwbouw kan zelfs met nog lagere temperatuur uitgevoerd worden;
• De tapwatervoorziening heeft een aanvoertemperatuur van minimaal 65‐ 70°C (legionella);
• Absorptiekoelmachines (koude productie) vergen een aanvoertemperatuur van minimaal 90°C,
adsorptiekoelmachines komen met een lagere temperatuur toe (60°C);
• Bij hogere uitkoeling zal meer vermogen geleverd kunnen worden (kleinere leidingdiameter).

Duurzame bijdrage warmtenetten
Een warmtenet kan duurzame warmte leveren aan woningen en utiliteitsgebouwen. De voordelen van een warmtenet
boven verwarming met bijvoorbeeld een aardgasgestookte CV‐ketel zijn:
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•
•

•

•

•
•
•

Het aandeel van energie in de integrale kostprijs is laag, het van aandeel kapitaallasten is hoog. De kostprijs van
warmte is daarom relatief stabiel omdat kapitaallasten niet stijgen met de energieprijzen;
De huidige maximum warmtetarieven zijn gekoppeld aan de gasprijs. Afhankelijk van nadere afspraken kan, bij
stijgende gasprijzen, de stijging van de warmteprijs geringer zijn. In de Warmtewet (in NL) wordt ook gekeken
naar de redelijkheid van de tarieven in relatie tot de kostprijs bij een redelijk rendement voor de
producent/leverancier. Op termijn impliceert dit een ontkoppeling van de gasprijs;
Bij aansluiting op een warmtenet is er geen noodzaak meer voor opstellen van CV‐ketels met rookgasafvoer in de
gebouwde omgeving, hetgeen een winst is voor het stedelijk milieu (geen CO2 en NOx emissies) en de gebruikers
verder ontzorgd worden;
Met levering van warmte aan het net door (een deel van de) industriële bedrijven worden CO2‐emissierechten
gespaard. Hoewel de prijs hiervoor nu laag staat wordt verwacht dat deze uiteindelijk fors zal stijgen. Industriële
bedrijven kunnen door het leveren van warmte onderdeel worden van een duurzame energie‐infrastructuur;
Ontwikkelaars profiteren door de aansluiting van woningen en gebouwen op een duurzaam warmtenet van de
waardering van een duurzaam warmtenet in de energieprestatie;
Naarmate warmtenetten groter worden en er door meer warmtebronnen ingevoed, zal de flexibiliteit en
betrouwbaarheid toenemen;
Op termijn kan een warmtenet op een economisch rendabele manier verder verduurzaamd worden door
toevoeging van geothermische warmte uit diepere bronnen.

Een warmtenet kan tenslotte ook een basis voor diverse innovatieve ontwikkelingen zijn:
• Huishoudelijk apparatuur voor warmtapwater gebruik (wasmachines, vaatwasser) kunnen als “hot‐fill”
aangesloten worden. Hiermee kan het huishoudelijke verbruik verder verduurzaamd worden;
• Warmtenetten laten toe de warmte van bv. geothermie en biomassaverwerking efficiënt te benutten waardoor
de rendabiliteit van investeringen in deze hernieuwbare bronnen stijgt;
• Het warmtenet kan ingezet worden als bron voor absorptie‐ of adsorptiekoelmachine, waarmee duurzame(r)
koude kan worden geleverd aan woningen en utiliteit;
• Door koppeling van het warmtenet met een WKO‐systeem (Warmte Koude Opslag) kan de laatste verder
verduurzaamd worden;
• In onderzoek is de mogelijkheid warmte uit warmtenetten op te slaan in watervoerende lagen in de bodem (de
zogenaamde aquifers); PCM‐materialen (“Phase Changing Materials”) of thermo‐chemische opslagmedia;
• Een warmtenet kan worden uitgevoerd als “smart grid” waarbij afnemers ook de mogelijkheid hebben te leveren
aan het net. Bijvoorbeeld vanuit eigen buffers of opwekking in zonneboilers of hoge temperatuur zonnepanelen
(vacuümbuizen);
Hoewel energiebesparing als eerste prioriteit geldt, gelden warmtenetten hiermee als een flexibele en
toekomstbestendige infrastructuur waarmee een deel van de gebouwde omgeving verduurzaamd kan worden.
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Energieconcepten voorbeeldstudies
Een energieconcept omvat het geheel van componenten om tot een energievoorziening te komen. Om te bepalen of
geothermie een optie is in de concrete voorbeeldstudies dienen 2 vragen beantwoord te worden:
1. Is er (voldoende) warmtevraag?
2. Is er geothermisch potentieel?
Bij de eerste vraag wordt bepaald of er afnemers zijn van warmte van de bron. Hiertoe wordt bovengronds de warmte‐
vraag in beeld gebracht. De typologie van de warmtevrager is van belang omdat deze bepalend is voor de verkooptarieven
van de warmte. Zo is het marktconforme tarief van warmte veel hoger voor woningen dan voor bijvoorbeeld de glastuin‐
bouw of een ziekenhuis. De glastuinbouw en een ziekenhuis hebben daarentegen gedurende een veel groter deel van het
jaar warmtevraag, waardoor meer warmte geleverd kan worden. De benodigde capaciteit is van belang om te bepalen
hoeveel vermogen er opgesteld moet worden.
Het geothermisch potentieel wordt bepaald aan de hand van de beschikbare watervoerende pakketten, de diepte hiervan
en de permeabiliteit (doorlatendheid). Hieruit worden de volgende gegevens betrokken:
 de temperatuur van de bron;
 het vermogen van de bron (P90 en P50);
 de benodigde pompcapaciteit en bijhorende COP (Coëfficiënt of Performance) van het bodemsysteem;
 de investeringskosten voor realisatie van de bronnen.
Het P90 vermogen geeft het thermische vermogen dat met een kans van 90% aan het bodemsysteem kan onttrokken
worden. Het wordt o.a. gehanteerd voor verzekeringsdoeleinden. Het P50 vermogen wordt veelal gehanteerd door de
partij (exploitant) die een geothermische bron wenst te realiseren.
Geothermische bron. Bij het ontwerp van een energieconcept met een geothermische bron is het van belang dat de bron
zoveel mogelijk uren kan leveren. Dit is economisch van belang, maar ook technisch: bij het stilzetten van de pompen is
het risico op disfunctioneren groot. Daarom wordt zoveel mogelijk ontworpen op levering van de basislast. Economisch
gezien is een dergelijk systeem idealiter te ontwerpen op een vermogen van de bron van ca. 20‐30% bij een
warmtevraagdekking van 70‐80%. Het overige vermogen wordt geleverd door de piekvoorziening. Omdat de
piekvoorziening ook een functie heeft als back‐up, bij storingen en onderhoud, wordt deze op het maximale vermogen
uitgelegd.
In het algemeen is het geothermisch vermogen veel duurder per vermogenhoeveelheid (MW) dan conventioneel opwek‐
vermogen. Daarom moet de bron ook een maximaal aantal uren leveren. Aanvullend piek‐ en backup‐vermogen kan
gevonden worden in:
 Gasketel. De ketel wordt in bijna alle voorbeeldstudies gebruikt als additionele opwekking om de piekvraag van
warmte te voorzien en/of als redundante opwekking. In geothermische systemen is het gebruikelijk om de ketel op te
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nemen in de exploitatie indien de geothermische bron door ondergrondse activiteiten niet het beschikbare vermogen
kan leveren. Ook kan de gasketel een deel van de basislast verzorgen indien de geothermische bron te klein is om de
gehele basislast te kunnen leveren;
 Warmtepomp (booster/piek). Een boosterwarmtepomp kan worden ingezet voor de bereiding van warm tapwater als
de aanvoertemperatuur te laag is. De boosterwarmtepomp wordt alleen ingezet als de geothermische bron volledig
wordt benut en er geen extra vermogen vanuit de bron beschikbaar is. De boosterwarmtepomp gaat in tijden van een
piekvraag de warmte uit de retourleiding van het centrale net verder afkoelen met haar verdamper om extra warmte
te leveren aan het (laag temperatuur)systeem van een gebouw. Technisch houdt dit in dat indien de warmtevraag
groter is dan de geothermische bron op natuurlijke wijze kan leveren de geothermische bron tijdelijk mechanisch
opgekrikt/opgerekt wordt door geforceerde uitnutting (afkoeling) van de geothermische retour.
Koeling. Met de boosterwarmtepomp kan, mits verdere implementatie van een ‘dry‐cooler’ op de condensorzijde van de
warmtepomp en een gekoeld waternet koppeling verdamperzijdig, koude worden geproduceerd voor het gebouw. Indien
de boosterwarmtepomp op gebouwniveau voor warmte en koude wordt ingezet heeft dit als positief effect dat de exploi‐
tant supplementair koeling kan verkopen, wat de terugverdientijd van het energieconcept ten goede komt.
Restwarmte en afvalwarmte. Restwarmte is de warmte van industriële processen die niet benut wordt. Aftapwarmte is de
warmte die vrijkomt bij de opwekking van elektriciteit in centrales. Deze warmte kan prima ingezet worden ten behoeve
van ruimteverwarming en warm tapwater bereiding. In het algemeen geldt dat het altijd de voorkeur verdient deze
prioritair te benutten. Daar deze studie juist de geothermie beschouwd, wordt zij indien beschikbaar aanvullend gebruikt
of wordt de potentie van gebruik benoemd indien geen geothermische bron beschikbaar is.

Tabel 4. De verschillende energieconcepten per uitgewerkte voorbeeldstudie. Hierbij zijn ook de energieconcepten opgenomen
waarbij een geothermische bron kan worden uitgesloten o.b.v. de resultaten van de ondergrond.

Case

Geothermie

Ketel

Kinrooi

X

X

Eindhoven

X

X

Turnhout

X

X

‐

‐

Antwerpen

‐

‐

‐

X

‐

Maastricht

‐

‐

‐

‐

‐

Amernet (Tilburg)

X

‐

‐
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Business case
In de business case worden o.b.v. van een groot aantal parameters en variabelen de economische resultaten bepaald. In
het model wordt de afzet van warmte bepaald o.b.v. de verschillende afnemers van warmte (woningen, utiliteit en
glastuinbouw) en hun afnameprofielen. Hiermee worden de opbrengsten voor de exploitatie bepaald: de verkoop van
warmte, de (initiële) aansluitingskosten en het vast recht. Vervolgens wordt de kostenkant in beeld gebracht: de
investeringen en herinvesteringen (CAPEX) en onderhoudskosten (OPEX) worden bepaald. Eventuele subsidies en andere
stimuleringsmaatregelen als SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) worden tevens verrekend. De
berekening leidt tot de volgende resultaten:
• Cashflow (kasstroom): De cashflow van een onderneming is het verschil tussen de opbrengsten en uitgaven uitgedrukt
over een bepaalde periode (jaar of maand);
• Internal Rate of Return (IRR): De IRR geeft een percentage weer wat het effectief rendement van een onderneming is.
Kort gezegd, geeft het aan hoe effectief de investeringen worden terugverdiend. Bij warmteprojecten wordt over het
algemeen een IRR van 8‐10% wenselijk geacht;
• Terugverdientijd (TvT): De TvT geeft de termijn (jaren, maanden) die nodig is om de investeringen terug te verdienen.
Als de positieve cashflow hoog is, worden de investeringen sneller terugverdiend en zal de terugverdientijd laag zijn;
• Netto Contante Waarde (NCW): De NCW is de huidige waarde van de netto economische winst verminderd met de
disconteringsvoet (omgekeerd t.o.v. rente). Hoe hoger de disconteringsvoet, hoe lager de NCW zal zijn. De keuze van
de disconteringsvoet hangt nauw samen met de beschouwingsperiode en de belangen van een onderneming. In de
onderzochte business cases is gekozen voor drie disconteringsvoeten, namelijk 5%, 7% en 9%.
O.b.v. deze resultaten wordt bepaald of het interessant is om te komen tot de realisatie en exploitatie van het energie‐
concept. In het algemeen blijkt dat voor marktpartijen een IRR tussen 9‐12% minimaal wenselijk is om over te gaan tot een
realisatie en exploitatiebeslissing. Het gewenste % IRR kan variëren o.b.v. een groot aantal andere, niet‐financiële
parameters: zo kunnen aspecten als gewenste duurzaamheid en CO2‐emissiereductie of gewenste leveringszekerheid en
politieke afhankelijkheid mede opgenomen worden in de besluitvorming, waardoor een lager IRR maatschappelijk ook
acceptabel of gewenst is.
Voor een aantal beslissers is ook de terugverdientijd van belang. Geothermische systeemconcepten laten zich doorgaans
niet snel terugverdienen: ook met verrekening van investeringssubsidie of SDE+ bijdrage zijn terugverdientijden van 15‐18
jaar niet ongewoon. Hoewel deze door de markt veelal als (te) lang beschouwd worden dient hierbij tevens rekenschap
gegeven te worden van het feit dat een geothermische bron, en het eraan gekoppelde warmtenet een levensduur hebben
van veel meer jaren. Het verleggen van de horizon in deze is dan ook niet onrealistisch. In de business case wordt
standaard uitgegaan van 30 jaar.
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Uitwerking van de voorbeeldstudies
Voorbeeldstudie1: Brainport Innovation Campus, Eindhoven
Locatieomschrijving
De Brainport regio rondom Eindhoven, aan beide zijden van de randweg A2, behoort tot de meest innovatieve regio's ter
wereld. Fundament van het succes van deze regio is het cluster van ruim 300 zeer geavanceerde hightech toeleveranciers,
verenigd in Brainport Industries. In toenemende mate verzorgen zij de gehele keten van ontwerp tot productie voor
multinationals als ASML, Philips, FEI en Océ/Canon. Op de nieuw te ontwikkelen Brainport Innovation Campus zal een
verdere invulling gegeven worden aan technologische oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. De campus moet
een bijzonder werklandschap worden waar innovatie, kennisdeling en ontmoetingen worden gestimuleerd in een
parkachtige setting. Het terrein wordt de thuishaven van toeleverende bedrijven zoals mechatronicabedrijven, kleinere
systeembedrijven en kennistoeleveranciers.
De nieuwe campus ligt langs de A58/A2 noordelijk van Eindhoven Airport en is ca. 165 ha groot. 65 ha zal door
bedrijvenclusters worden ingevuld. Het terrein wordt ontwikkeld over een periode van 20 tot 30 jaar. Het eerste cluster
wordt ontwikkeld vanaf 2016 en beslaat 13 ha waarop 80.000 tot 120.000 m2 bedrijfsgebouwen worden gerealiseerd.
Cluster 1 omvat ca. 10 bedrijfsgebouwen van 10.000 m2 bij een vrije hoogte van 10 m.

Figuur 22. Sfeerbeeld en opbouw cluster 1 van de Brainport Innovation Campus te Eindhoven.

Juni 2014

GEOHEAT‐APP
Energievraag en geothermisch potentieel
De energievraag is berekend o.b.v. een mix aan te verwachten gebruiksfuncties voor de ontwikkeling van cluster 1 en 2,
met een volloopperiode van 5 jaar. De totale warmtevraag per jaar is bepaald op 21.000 MWh (75.000 GJ), met
uiteindelijk een benodigd warmtevermogen van 8 MW. Omdat koudevraag in deze ontwikkeling een topic is, is deze ook
nader onderzocht en bepaald op 8 MW (topkoeling) met een levering van 19.200 MWh (69.000 GJ) per jaar.
O.b.v. het geologisch onderzoek is het Krijt als meest interessant geothermisch reservoir gebleken. De top van dit reservoir
bevindt zich op een diepte van ca. 1.580 m. Bij een temperatuur van ca. 57°C levert deze een vermogen van 1,66 MWth
(P50 waarde). Bij de bepaalde permeabiliteit van deze laag kan de warmte met een COP van 16,5 worden verkregen.
Systeemontwerp
O.b.v. de energievraag en het geothermisch aanbod is een energieconcept opgesteld en een warmtenet ontworpen. Het
systeem voorziet in warmtelevering vanuit de bron aan de warmtewisselaar. Vanuit de warmtewisselaar wordt direct
warmte geleverd via een warmtenet aan de gebruikers. Met deze bron van 1,66 MW, d.i. 20% van het totaal vermogen
wordt ruim 13.500 MWh (48.500 GJ), dus 65% van de jaarwarmtevraag geleverd. Als back‐up en piekvoorziening wordt
tevens een gasketel van 8 MW in het concept opgenomen. Tevens wordt per gebouw piekwarmte geleverd middels een
warmtepomp, die eveneens als koelmachine inzetbaar is. Het piekwarmtevermogen van de warmtepompen wordt uit de
retourleiding van de geothermische bron genomen. In de zomer, voor‐ en najaar wordt koude geleverd aan de gebruikers
via de warmtepompen op gebouwniveau. Uitgangspunt bij warmtelevering is een verwarmingsontwerp op een
temperatuur van maximaal 50°C en een hoge‐temperatuur koelingsontwerp van 12°C aanvoertemperatuur.
Verder is uitgegaan van de realisatie van een technische ruimte met warmtecentrale in de nabije omgeving van cluster 1.
De geothermische bron wordt gerealiseerd in cluster 1. Van daar uit wordt (tweede fase) een warmtenet aangelegd naar
de gebruikers van cluster 2.
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Figuur 23. Systeemontwerp en warmtenet van de Brainport Innovation Campus te Eindhoven.

Conclusie
De geothermische bron is relatief klein, maar door optimalisatie met een warmtepomp en de combinatie met koude‐
levering kan toch een interessant energieconcept gegenereerd worden. Omdat het warmtenet in een zogenaamd ‘groene
weide (open terrein)’ situatie wordt aangelegd zijn de investeringen voor de aanleg lager. Door de combinatie met een
warmtepomp als koelmachine wordt extra duurzaamheid geleverd. Met het systeem wordt een CO2‐emissiereductie
gerealiseerd van 48% t.o.v. de situatie met warmtelevering door HR‐ketels en koudelevering door compressie‐
koelmachines.
In het ontwerp is uitgegaan van warmte‐ en koudelevering tegen marktconforme tarieven en met gebruikmaking van de
SDE+ regeling. Het systeem kent een terugverdientijd van ca. 16,4 jaar, bij een IRR na belasting van 5,62%.
Bij nadere uitwerking kan verdere optimalisatie gerealiseerd worden door het opnemen van meer aansluitingen binnen de
vroege planfasering. Hierbij wordt gedacht aan aansluiting van gebouwen bij de uitbreiding van Eindhoven Airport.
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Voorbeeldstudie 2: Parkwijk Turnhout en bedrijven
Locatieomschrijving

Figuur 24. Impressie van de wijk “de Ark” te Turnhout.

Het project Parkwijk Turnhout behelst een woningbouwproject ten zuiden van het centrum van de stad Turnhout, en
noordelijk van de snelweg E34. Het project omvat ca. 400 woningen waarvan 250 grondgebonden en 150 appartementen.
Hiernaast bevinden zich appartementen aan de Parkring. De wijk laat zich karakteriseren door een ruime opzet waarbij
gekozen is voor ruimtelijkheid en wonen in het groen.
De woningen dateren van de jaren 60‐70 en zijn toe aan renovatie. Gezien het karakter en de ligging van de woningen
gelden architecturale beperkingen, waardoor grootschalige naisolatie van de gevel, en daarmee sterke vermindering van
de warmtevraag, beperkt is. De woningen zijn eigendom van de Woningbouwcorporatie de Ark, die tevens eigenaar is van
het grondgebied.
Na aanvankelijke analyse van de energievraag bleek deze te laag voor een geothermische installatie. Daarom is uitbreiding
gezocht in warmtelevering aan omliggende objecten als de sporthal, een aantal scholen en een zwembad. Tevens zijn de
bestaande bedrijven zuidelijk van het gebied opgenomen.
Energievraag en geothermisch potentieel
De energievraag is berekend o.b.v. de warmtevraag van de woningen (na gedeeltelijke verbetering van de gebouwschil),
de opgave van het energiegebruik van de scholen, het zwembad en een mix aan gebruiksfuncties zoals deze op het
bedrijventerrein aanwezig zijn. De totale warmtevraag is bepaald op 26.000 MWh (93.000 GJ), met uiteindelijk een
benodigd warmtevermogen van 25 MW.
O.b.v. het geologisch onderzoek is als meest interessante optie de levering van geothermische warmte vanuit het
Dinantiaan (“Kolenkalk”) gebleken. De top van dit reservoir bevindt zich op een diepte van ca. 2.100 m. Bij een
Juni 2014

39

40

GEOHEAT‐APP
temperatuur van ca. 105°C (o.b.v. effectieve metingen in boring Turnhout) levert deze een vermogen van 19,6 MWth
(P50‐waarde). Bij de bepaalde permeabiliteit van deze laag kan de warmte met een COP van 30 worden verkregen.
Systeemontwerp
O.b.v. de energievraag en het geothermisch aanbod is een energieconcept opgesteld en is een warmtenet ontworpen. Het
systeem voorziet in warmtelevering vanuit de bron aan de warmtewisselaar. Vanuit de warmtewisselaar wordt direct
warmte geleverd via een warmtenet aan de gebruikers: zowel de woningen als de bedrijven. Met deze bron van 19,6 MW,
zijnde 78 % van het totaal vermogen, kan middels opstelling van een warmtebuffer de volledige 26.000 MWh (93.000 GJ)
warmte geleverd worden, zijnde 100% van de jaarwarmtevraag.
Als back‐up en piekvoorziening wordt tevens een gasketel van 25 MW in het concept opgenomen. Uitgangspunt bij
warmtelevering is hoogtemperatuurlevering van ca. 90°C.
Verder is uitgegaan van de realisatie van een technische ruimte met warmtecentrale in de nabije omgeving. De
geothermische bron wordt gerealiseerd in of nabij het park. Bij optimalisatie kan de exacte locatie bepaald worden,
waarbij, in verband met hogere volumestromen, een locatie op het bedrijventerrein de voorkeur heeft.

Figuur 25. Systeemontwerp en warmtenet voor de voorbeeldstudie te Turnhout.
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Conclusie
De geothermische bron is zeer gunstig en heeft een prima temperatuur voor warmtelevering (voor gebouwen) op
verschillend niveau. Omdat het warmtenet in een reeds aangelegde woonwijk en bedrijventerrein moet worden
aangelegd zijn de investeringen van het net substantieel hoger.
Met het systeem wordt een CO2‐emissiereductie gerealiseerd van 87% ten opzichte van de situatie met warmtelevering
door HR‐ketels. In het ontwerp is uitgegaan van warmtelevering tegen marktconforme tarieven. Vlaanderen kent geen
SDE‐regeling, maar wel is uitgegaan van een beperkte investeringssubsidie van 15%. Het systeem kent een
terugverdientijd van ca. 16 jaar, bij een IRR na belasting van 6,4%.
Bij nadere uitwerking kan verdere optimalisatie gerealiseerd worden door het vergroten van de warmtevraag, waardoor
meer kan worden afgezet, en het vergroten van het aantal aansluitingen, waardoor meer initiële aansluitkosten kunnen
worden ingeboekt. Deze geothermische bron is dermate groot en efficiënt dat het warmtenet nog makkelijk
verviervoudigd zou kunnen worden in capaciteit, tot pakweg 125 MW. Een equivalent van ca. 10.000 woningen zou nog
aansluitbaar zijn.
Het ziekenhuis AZ St. Josef voorziet nu gedeeltelijk in warmte middels een WKO‐installatie. De overige warmtevraag zou
ingevuld kunnen worden vanuit de geothermische bron. Met een dergelijke grote warmtevrager wordt het systeem direct
aanzienlijk rendabeler. Een nadeel voor warmtelevering aan het ziekenhuis is de huidige groencertificatenregeling voor
WKK in Vlaanderen, waardoor het moeilijk concurreren is met andersoortige warmteopwekking.
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Voorbeeldstudie 3: Woonwijk Luchtbal, Antwerpen
Locatieomschrijving

Figuur 26. Impressiebeelden van de bestaande gebouwen in Luchtbal (Antwerpen).

De locatie Luchtbal ligt oostelijk van de Noorderlaan in Antwerpen, en dichtbij het havengebied. Het totale onderzochte
deelgebied van de wijk Luchtbal is ca. 40 ha en heeft een open karakter met ruimte voor groen, terwijl toch een hoge
woningdichtheid is gerealiseerd. In de wijk bevinden zich woongebouwen met ca. 1.700 woningen, verdeeld over apparte‐
menten in resp. 8 en 17 bouwlagen, portiekwoningen en eengezinswoningen. Daarnaast zijn er diverse commerciële en
maatschappelijke voorzieningen, waaronder enkele schoolgebouwen, kinderopvang, een schouwburg, bibliotheek en een
sporthal.
In de huidige situatie worden de gebouwen allen voorzien van (verouderde) verwarmingsinstallaties op collectieve
stookplaatsen. Bij naisolatie kan de huidige vereiste hoog temperatuur verwarming voorzien worden van een lagere
aanvoertemperatuur (ca. 70°C), met behoud van de afgifte installaties.
De grond van de locatie is voor 90% eigendom van de Stad Antwerpen. De woningen betreffen sociale woningbouw,
waarbij de Stad Antwerpen tevens voor 95% participeert als eigenaar.
Direct aan de andere zijde van de Noorderlaan, richting de havens, bevindt zich een uitgebreid bedrijventerrein. Naast
logistieke functies is hier aanvullend ook warmtevraag te verwachten van de diverse hier gevestigde kantoren en handels‐
zaken. Gezien de korte afstand tot het havengebied zou eveneens een combinatie gemaakt worden met een warmtenet
dat deels gevoed zou kunnen gaan worden met restwarmte.
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Energievraag en geothermisch potentieel
De energievraag is berekend o.b.v. de warmtevraag van de woningbouw en de maatschappelijke voorzieningen. De totale
warmtevraag per jaar is bepaald op 16.000 MWh (58.000 GJ), met uiteindelijk een benodigd vermogen van 10,9 MW.
O.b.v. het geologisch onderzoek is het Krijt de enige watervoerende laag die in aanmerking komt voor geothermie. De top
van het Krijtreservoir bevindt zich op een diepte van 490 m. Bij een temperatuur van ca. 25°C levert deze een vermogen
van 0,4 MWth (P50 waarde). De temperatuur en de daar bijhorende vermogens sluiten een geothermische bron verder
uit.
Gezien de beschikbaarheid van restwarmte uit de haven is het warmtenet echter toch nader uitgewerkt waarbij de
toegepaste warmte die kan worden verkregen door uitkoppeling uit de industrie.
Systeemontwerp
O.b.v. de energievraag te Luchtbal en het restwarmte aanbod uit het havengebied is een energieconcept opgesteld en is
een warmtenet ontworpen. Het systeem voorziet dus in uitkoppeling van restwarmte vanuit processen in het haven‐
gebied, in plaats van een initieel beoogde diepe geothermische bron. Vanuit het net wordt direct warmte geleverd via een
warmtenet aan de gebruikers. In de winter voorziet een centrale gasketel voor levering van de piekvraag. Uitgangspunt bij
warmtelevering is hoge‐temperatuurlevering van 90°C.
Met betrekking tot redundantie is een centrale ketel voorzien. Deze kan bij nadere uitwerking ook vervangen worden door
enkele ketels die decentraal in de wijk dan wel in de woongebouwen kunnen worden opgenomen (de bestaand stook‐
ruimtes kunnen hier een functie in vervullen). Eén centrale redundantie wordt echter als optimum beschouwd.

Figuur 27. Systeemontwerp en warmtenet voor Antwerpen, Luchtbal.
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Conclusie
De realisatie van een geothermisch systeem op Luchtbal is geen optie. De grote hoeveelheid beschikbare restwarmte in
het havengebied laat echter ruime kansen zien voor de toepassing in een warmtenet waarmee een interessant energie‐
concept gegenereerd kan worden. Met de levering vanuit de restwarmtebronnen wordt een CO2‐emissiereductie
gerealiseerd van 69% ten opzichte van de situatie met warmtelevering door HR‐ketels.
In het ontwerp is uitgegaan van warmtelevering tegen marktconforme tarieven. Voor de inkoop is uitgegaan van € 0,77
per MWh, waarbij de kosten van warmteuitkoppeling zijn opgenomen in de investeringen. Vlaanderen kent geen SDE‐
regeling, maar wel is uitgegaan van een beperkte investeringssubsidie van 15%. Het systeem kent een terugverdientijd van
ruim 8 jaar, bij een IRR na belasting van 13,6%.
Een optimalisatiemogelijkheid bij dit systeem ligt in de mogelijkheid om restwarmte van de haven gedeeltelijk, met name
in de zomer, op te slaan in het Krijtreservoir en in de winter als extra vermogen te leveren om de piekvraag invulling te
geven.
Bij nadere uitwerking kan verdere optimalisatie gerealiseerd worden door het opnemen van meer gebouwen. In eerste
instantie wordt hierbij gedacht aan de retail en overige gebouwen op het bedrijventerrein aan de Noorderlaan: o.a.
Metropolis, Decathlon. Maar evenzeer aan een nabijgelegen zwembad, scholen en andere gebouwen.
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Voorbeeldstudie 4: Warmtenet Thermosae, Maastricht
Locatieomschrijving

Figuur 28. Links Sappi en rechts gemeentehuis Musea Forum (Maastricht).

De stad Maastricht kent twee warmtenetten, beide in beheer van Ennatuurlijk:
 Warmtenet o.b.v. WKK (gasmotoren): levering van warmte aan ca. 2.000 woningen in o.a. de wijk Çeramique (oostelijk
van de Maas);
 Warmtenet o.b.v. restwarmtelevering van papierfabriek Sappi: levering warmte aan Belvédère en Mosae Forum
(gemeentehuis, winkels en woningen), enkele restaurants en een gasexpansiestation (westelijk van de Maas). Hier
wordt ook koude geleverd door absorptiekoelmachines op restwarmte.
Koppeling van deze netten biedt, bij verdere uitbreiding, de mogelijkheid om uit te groeien tot een ringnet waarmee grote
delen van Maastricht van warmte kunnen worden voorzien. De aanwezigheid van diverse bronnen van industriële
restwarmte aan de leveringszijde en de diverse renovatie en nieuwbouwprojecten aan de vraagzijde creëren bijzondere
kansen voor de ontwikkeling van één warmtenet.
Energievraag en geothermisch potentieel
De energievraag is berekend o.b.v. de huidige levering van de warmtenetten en de potentieel aan te sluiten woningen en
utiliteit. Het warmtejaarverbruik is bepaald op ruim 170.000 MWh (620.000 GJ), met totaal benodigd vermogen van 124
MWth. Koudelevering is slechts een optie in een beperkt aantal nieuwbouw woningen en utilitaire voorzieningen. O.b.v.
het geologisch onderzoek is gebleken dat er geen relevante watervoerende pakketten aanwezig zijn. Het Krijtkalk bevindt
zich in Maastricht aan de oppervlakte, zelfs tot boven NAP, waardoor deze geen perspectief biedt voor geothermische
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warmte. De zandstenen van Trias en Westfaliaan D zijn er afwezig. Het Dinantiaan bevindt zich op ca. 360 m diepte,
waardoor de temperatuur beperkt is.
De aanwezigheid van mineraal thermaal water in NL Limburg is reeds lang gekend en aangetoond in een tweetal boringen,
waarin vanuit het Dinantiaan (350‐380 m) een temperatuur van rond de 25°C bij een debiet van 50 m3/uur is aangetoond.
Hoewel deze diepte buiten de scope van de studie viel is het wel mogelijk hieruit grondwater te onttrekken voor bv.
toepassing in collectieve WKO systemen.
Systeemontwerp
Omdat er geen geothermisch potentieel is, is er geen systeem ontworpen.
Conclusie
Er is geen geothermisch potentieel in Maastricht beschikbaar. Op beperkte schaal kunnen wel WKO‐systemen ontwikkeld
worden.
Bij de A2 ondertunneling wordt het grondwater via een buizenstelsel (19 stuks van 12 m3/uur) onder de damwand van een
zijde naar de andere zijde geleid. Bij de nieuwbouw woningen naast de A2 ondertunneling kan dit water dienen als bron
voor een warmtepomp in één of meerdere kleinere warmteleveringsystemen. Hiermee kunnen ca. 120 woningen met een
warmtepomp volgens het recirculatieprincipe gerealiseerd worden.
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Voorbeeldstudie 5: bedrijventerrein Agropolis, Kinrooi
Locatieomschrijving

Figuur 29. Impressiebeelden van de huidige locatie te Kinrooi.

Met de ontwikkeling van Agropolis wordt ruimte geboden voor de ontwikkeling van innovatieve land‐ en
tuinbouwactiviteiten o.b.v. cleantech. Te denken aan bedrijven op gebied van aquacultuur, met o.a. het kweken van vissen
en algen, glastuinbouw met de nieuwste gewassen en teelten die op de groenteveiling aan bod komen. Ook voorziet het in
toeristische en educatieve activiteiten.
Het Agropolis‐terrein wordt gerealiseerd in het noordoosten van de provincie Belgisch Limburg en behoort tot de
gemeente Kinrooi. Ongeveer 35 ha van het voormalig grondwinningsgebied nabij Kinrooi wordt na opspuiten omgevormd
tot een bedrijventerrein. De bereikbaarheid is optimaal; zowel via de nationale wegen als ook over het water via de Maas.
De Agropolis‐terreinen zijn eigendom van de gemeente Kinrooi en de VZW Boterakker beschikt over het exploitatierecht
van de gronden. Het terrein wordt ontwikkeld volgens de volgende indeling:
 Noordelijke zone: accent op proefvelden en innovatieve teelt‐ en kweektechnieken voor ‘smart food’, hieronder
ook glastuinbouw en een viskwekerij;
 Centrale zone: kenniscentrum, opleidingslokalen en ondersteunende faciliteiten;
 Zuidelijke zone: activiteiten gericht op (collectieve) energie‐ en reststroomoplossingen;
 Recreatieve zone: bezoekerscentrum en diverse demonstratiesites.
In het naastgelegen Kinrooi worden nieuwbouwwoningen gerealiseerd, welke in aanvang reeds aangesloten zouden
worden op het te realiseren warmtenet. Evenals een oostelijker gelegen te realiseren ”leisure park” met
wellnessvoorzieningen in Thorn.
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Figuur 30. Systeemontwerp en warmtenet voor de voorbeeldstudie te Kinrooi.

Energievraag en geothermisch potentieel
Bij de uitwerking van het energieconcept bleek dat aansluiting van de woningen en het recreatiepark in Thorn niet
rendabel zou zijn. De energievraag is daarom alleen berekend op de warmtevraag van Agropolis en de recreatieve voorzie‐
ningen ten zuiden van het terrein. De totale warmtevraag per jaar is bepaald op 38.000 MWh (138.000 GJ), met een
benodigd vermogen van 15,6 MWth. In het zuidelijk deel is ook koudelevering gewenst.
O.b.v. het geologisch onderzoek is de Zandsteen van Neeroeteren de meest geschikte watervoerende laag. De top van dit
reservoir bevindt zich op een diepte van ca. 2.570 m. Bij een verwachte productietemperatuur van ca. 87°C levert deze
bron een vermogen van 7,7 MWth (P50 waarde). Bij de bepaalde permeabiliteit van deze laag kan de warmte met een
COP van 30,5 worden verkregen. Hiermee biedt de bron goede kansen om te voorzien in warmtelevering.
Systeemontwerp
O.b.v. de energievraag en het geothermisch aanbod is een energieconcept opgesteld en is een warmtenet ontworpen. Het
systeem voorziet in warmtelevering vanuit de bron aan de warmtewisselaar. Vanuit de warmtewisselaar wordt direct
warmte geleverd via een warmtenet aan de gebruikers van de utilitaire voorzieningen en de glastuinbouw. Met deze bron
van 7,7 MW, zijnde 50% van het totaal vermogen, wordt ruim 234.000 MWh (65.000 GJ), zijnde 85% van de jaarwarmte‐
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vraag geleverd. Als back‐up en piekvoorziening wordt tevens een gasketel van 15,6 MW in het concept opgenomen.
Uitgangspunt bij warmtelevering is hoogtemperatuurlevering aan de gebouwen, waar deze in de eigen installatie
desgewenst verlaagd kan worden.
De centrale ketel kan bij nadere uitwerking ook vervangen worden door enkele ketels die decentraal per cluster kunnen
worden.
Conclusie
Toepassing van geothermische warmte is een geschikte optie voor warmtelevering aan Agropolis. Uitwerking van het
concept met de woningen in Kinrooi en de recreatievoorzieningen in Thorn bleek niet rendabel. Met het systeem wordt
een CO2‐emissiereductie gerealiseerd van 74% t.o.v. de situatie met warmtelevering door HR ketels.
Met het ontwerp is uitgegaan van warmtelevering tegen marktconforme tarieven. Vlaanderen kent geen SDE‐regeling,
maar wel is uitgegaan van een beperkte investeringssubsidie van ca. 15%. Het systeem kent een terugverdientijd van 17
jaar, bij een IRR na belasting van 5,5%.
Optimalisatiemogelijkheden liggen bij het aantrekken van bedrijven met een goede mix van utiliteit en glastuinbouw: de
eerste i.v.m. een hogere (marktconform) verkoopprijs en de tweede i.v.m. de het hoge aantal te leveren bedrijfsuren.
Voor koude levering kunnen warmtepompen aan het concept toegevoegd worden, maar een systeem gebaseerd op koude
levering vanuit de diepe plas lijkt hier interessant. Op termijn zou de warmtebron, bij verbetering van de rendementen
van absorptiekoelmachines, hier ook voor ingezet kunnen worden.
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Voorbeeldstudie: 6 Amercentrale
Locatieomschrijving.
De elektriciteitscentrale in Geertruidenberg levert aftapwarmte aan het Amerwarmtenet. In het net wordt aftapwarmte
van de Amer 8 en 9 centrales gebruikt voor ruimteverwarming en tapwater in het uitgebreid warmtenetwerk in de steden
Breda en Tilburg, een kleiner net in Geertruidenberg en Oosterhout en de glastuinbouw in de Plukmadesepolder.
In het Energieakkoord, waarin een veertigtal maatschappelijke organisaties in Nederland afspraken maken met betrekking
tot energiebesparing en de energievoorziening in de toekomst, is afgesproken dat vijf kolengestookte elektriciteitscentra‐
les gesloten worden; de Amer 8 centrale is hier ook toe aangewezen. Hoewel de warmtelevering via de Amer 9 zal blijven
heeft het toekomstig verdwijnen van Amer 8 toch consequenties voor de leveringszekerheid. In deze voorbeeldstudie is
onderzocht of geothermie een optie is om de wegvallende warmte van de Amer 8 (gedeeltelijk) te compenseren en
gelijktijdig verdere verduurzaming van het Amernet te bewerkstelligen. Figuur 32 geeft een overzicht van het leidingtracé
van het Amernet.
Onderzocht is of er geothermische potentie is bij de bron van opwekking, de centrale in Geertruidenberg, of op één of
meerdere locaties langs het leidingtracé.
O.b.v. de reeds beschikbare informatie is gebleken dat de centrale zelf zich op een belangrijk breukvlak bevindt, waarbij
met name de Triaszandsteen zich oostelijk van de lijn Geertruidenberg veel dieper bevindt dan meer westelijk.
Bij de centrale is een temperatuur van minimaal 110°C nodig om het hoofdnet te voeden. Hier bleek geen enkele geschik‐
te watervoerende laag met enig potentieel beschikbaar. O.b.v. voorlopig onderzoek van de Provincie e.a. (IF Technology,
2012) is gekozen twee voorbeeldstudies met enige potentie nader te onderzoeken en in een energieconcept uit te
werken: het betreft warmtelevering aan het net in Tilburg (Reeshof) en in het glastuinbouwgebied Plukmadesepolder.

Figuur 31. Principeschets elektriciteitscentrale en warmtenet voor de voorbeeldstudie Amercentrale.
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Figuur 32. Principeschets van het AMER‐leidingnet.

Energievraag en geothermisch potentieel
In de woonwijk de Reeshof in Tilburg wordt warmte geleverd aan ca. 10.000 woningen en een beperkt aandeel utilitaire
voorzieningen. De totale warmtevraag per jaar is bepaald op ruim 100.000 MWh (350.000 GJ), met uiteindelijk een
benodigd vermogen van ruim 60 MWth. Na het warmteontvangststation (WOS) is een temperatuur nodig van ca. 85°C.
O.b.v. het geologisch onderzoek is als meest interessante optie de levering van geothermische warmte vanuit de Trias‐
zandstenen (Buntsandstein) gebleken. De top van de zandstenen bevindt zich op een diepte van ca. 2.400 m. Bij een
temperatuur van ca. 85°C levert deze een vermogen van 8,5 MWth (P50 waarde). Bij de bepaalde permeabiliteit van deze
laag kan de warmte met een COP 31 worden verkregen.
In het glastuinbouwgebied Plukmadesepolder wordt warmte geleverd aan ca. 260 ha glastuinbouw. De totale
warmtevraag per jaar is bepaald op ruim 850.000 MWh (3.000.000 GJ), met uiteindelijk een benodigd vermogen van ca.
200 MWth. Na het warmteontvangststation (WOS) is de huidige leveringstemperatuur ca. 85°C. O.b.v. het geologisch
onderzoek is als meest interessante optie de levering van geothermische warmte vanuit de Trias‐zandstenen
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(Buntsandstein) gebleken. De top van dit reservoir bevindt zich eveneens op een diepte van ca. 2.400 m. Bij een
temperatuur van ca. 62°C levert deze een vermogen van 6,4 MWth (P50 waarde). Bij de bepaalde permeabiliteit van deze
laag kan de warmte met een COP van 20 worden verkregen.
Systeemontwerp
In beide cases wordt niet direct warmte geleverd aan de afnemers zelf maar aan het warmtenet. Het systeem voorziet in
warmtelevering vanuit de bron, via een warmtewisselaar, aan de secundaire retourleiding van de bestaande
warmtewisselaar (WOS). Met de bronnen kan slechts een klein deel van de totale warmtevraag gedekt worden. Voor de
Reeshof in Tilburg is dit 8,5 MW, zijnde 14% van het totaal benodigd vermogen en voor de Plukmadesepolder is dit 6,4
MW, zijnde 3% van het totaal benodigde vermogen. In beide voorbeeldstudies zullen de geothermische bronnen een
basislevering leveren. Dit houdt concreet in dat de geothermische bronnen een deel van de totale warmtevraag in gaan
vullen zodat de netbeheerder (Ennatuurlijk) een deel aan warmte niet hoeft in te kopen. Hierbij is als uitgangspunt
genomen dat deze warmte tegen een marktconform tarief (inkoop warmte Amercentrale) wordt verkocht en dat de
geothermische bronnen 8.700 vollasturen zullen draaien. In Tilburg zal de bron daarmee 73.000 MWh (264.000 GJ) aan
warmte gaan leveren, theoretisch zijnde ca. 70% van de uiteindelijke warmtevraag en in Made 55.000 MWh (200.000 GJ),
zijnde 6% van de uiteindelijke warmtevraag.
Verder is uitgegaan van de realisatie van een technische ruimte met warmtecentrale en bron in de nabijheid van het WOS.
In de voorbeeldstudie van Made is de terugverdientijd van het project 11,6 jaar met een IRR van 5,09%. Overigens is bij
beide voorbeeldstudies, dus voor zowel Tilburg als voor Made, duidelijk te zien dat de cashflow na 15 jaar afneemt. Dit
komt met name omdat de SDE+ regeling na 15 jaar vervalt.

Figuur 33. Systeemontwerp en warmtenet voor Tilburg.
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Figuur 34. Systeemontwerp en warmtenet voor Plukmadese polder.

Conclusie
In beide situaties is de bron zeer klein t.o.v. van de warmtevraag, daardoor kan de bron het gehele jaar doordraaien, met
een hoger rendement. De bron kan hierdoor een vol jaar warmte leveren. Met het systeem wordt een CO2‐
emissiereductie gerealiseerd van 77% t.o.v. de situatie met warmtelevering. In het ontwerp is uitgegaan van
warmtelevering tegen marktconforme tarieven, maar de afzet moet relatief laag in kosten zijn om te concurreren met de
warmtelevering vanuit de Amercentrale.
De bronnen zijn zeer klein t.o.v. de warmtevraag, daardoor kan de bron het gehele jaar doordraaien, met een hoger
rendement. Er zijn diverse concepten mogelijk om bij directe levering de temperatuur van de buizen (afgiftesysteem) te
verlagen. Met het systeem in Tilburg wordt een CO2‐emissiereductie gerealiseerd van 85% t.o.v. van de situatie met
warmtelevering.
Met het ontwerp is uitgegaan van warmtelevering tegen marktconforme tarieven, die voor de glastuinbouw zeer laag zijn.
Er is uitgegaan van gebruikmaking van de SDE+ regeling. De verschillen in terugverdientijden tussen Tilburg en Made
komen met name door de hogere afzet in Tilburg, wat leidt tot hogere subsidie inkomsten onder de SDE+ regeling.
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Besluiten
Het doel van het GEOHEAT APP‐project was om de concrete haalbaarheid na te gaan van geothermie als duurzame
energiebron in het grensoverschrijdende projectgebied dat bestaat uit de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg en
de Nederlandse provincies Noord‐Brabant en Limburg.
De studie bestond uit een ondergronds luik dat zich concentreerde op de geologie en een bovengronds luik dat het
energieconcept van een aantal voorbeeldstudies verspreid over het projectgebied in detail uitwerkte.
In het ondergronds luik werd het geothermisch potentieel van 4 verschillende watervoerende lagen (potentiële
geothermische reservoirs) onder de loep genomen in de vier betrokken provincies. Het betreft: (1) de kalkafzettingen van
het Laat‐Krijt, (2) de zandstenen van het Trias, (3) de zandstenen aan de top het Carboon en (4) de kalkstenen van het
Dinantiaan of Kolenkalk (Onder‐Carboon). Er werden voor de 4 reservoirs grensoverschrijdende dieptekaarten opgesteld,
waarbij ook de breuken over de landsgrenzen gecorreleerd werden. O.b.v. een geothermische gradiënt werden deze
dieptekaarten omgerekend in de temperatuurskaarten. Op deze wijze wordt een inzicht verkregen in de te verwachten
temperatuur aan de top van het potentieel reservoir. Vervolgens werd voor de zones waar de reservoirtemperatuur aan
top hoger is dan 25°C, een geothermisch potentieel berekend. Hiervoor werd voor elke rasterpunt een transmissiviteit,
een maat voor het gemak waarmee water door het reservoir kan stromen, bepaald. Ze is gelijk aan het product van de
gemiddelde permeabiliteit vermenigvuldigd met dikte van het reservoir. De transmissiviteitswaardes werden
onderverdeeld in 3 klassen: zones met laag, midden of hoog potentieel. In het algemeen is het geothermisch potentieel
van de reservoirs het hoogste langs beide zijden van de randbreuken van de Roerdalslenk, een graben of zakkingsgebied
met dikke pakketten Quartaire en Tertiaire gesteenten, die het studiegebied van NNW naar ZZO doorsnijdt. In de
Roerdalslenk zelf bevinden de reservoirgesteenten zich op grotere diepte, waardoor de permeabiliteit, en dus ook het
geothermisch potentieel, lager wordt ingeschat.
In een volgend deel van de studie zijn breukzones in het projectgebied geëvalueerd op hun geothermisch potentieel.
Breukzones kunnen namelijk de permeabiliteit van een reservoir verhogen of verminderen. Dit is in eerste instantie
afhankelijk van de lithologie (soort gesteente) van het reservoir. Breuken in carbonaatgesteenten verhogen doorgaans de
permeabiliteit door het optreden van spleten en oplossing. Breuken in zandsteenreservoirs daarentegen verminderen de
permeabiliteit doorgaans omdat de gesteenten in deze zones compacteren. Omwille van dit verschil werden enkel het
Krijt en de Kolenkalk uit deze studie meegenomen in de evaluatie. Recente actieve breuken hebben een grote kans om
watervoerend te zijn. Tot slot werden ook gegevens over van aardbevingen (uit historische data en literatuur) als
verhogend factor meegenomen in de analyse. Een ruimtelijke analyse van deze factoren in het projectgebied hebben
geleid tot een potentieelkaart die de zones langs de randbreuken van de Roerdalslenk een verhoogde kans op
geothermisch potentieel geven.
In het bovengronds luik werd het geothermisch potentieel voor 6 voorbeeldstudies concreet onderzocht. Hiervoor werd
voor elke voorbeeldstudie de energievraag in kaart gebracht. O.b.v. van deze energievraag en het geothermisch potentieel
uit het ondergronds luik is een energieconcept opgesteld en een warmtenet ontworpen.
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Voorbeeld 1: nieuw te ontwikkelen Brainport Innovation Campus te Eindhoven. De energievraag werd zowel voor warmte‐
als koudevraag bepaald en vereisen beide een vermogen van 8 MW. De meest interessante geothermisch bron op deze
locatie is de Krijtkalk op ‐1.580 m, met een verwachte temperatuur van 57°C. Deze relatief kleine bron kan d.mv.
optimalisatie met een warmtepomp een vermogen van 1,66 MWth leveren. Via een aan te leggen warmtenet kan 20% van
het totaal vermogen worden geleverd. In het ontwerp is uitgegaan van warmte en –koude levering tegen marktconforme
tarieven en gebruikmakend van de SDE+ regeling. Het systeem kent een terugverdietijd van 16 jaar.
Voorbeeld 2. Woningbouwproject Parkwijk te Turnhout. Aanvankelijk bleek de energievraag te laag voor een
geothermische installatie. Maar door uitbreiding van de warmtevraag met nabijgelegen sporthal, een aantal scholen en
een zwembad werd een benodigde warmtevermogen van 25 MW bereikt. De geothermsiche bron van het Kolenkalk
heeft op 2100 m diepte reeds een temperatuur van 105°C, en levert zo een vermogen van 19,6 MW. Zo kan 78% van de
vraag ingevuld worden met geothermie. Omdat het warmtenet in een reeds aangelegde woonwijk en bedrijventerrein
moet worden aangelegd zijn de investeringen van het net substantieel hoger. Vlaanderen kent geen SDE‐regeling, maar
wel is uitgegaan van een beperkte investeringssubsidie van 15%. Het systeem kent een terugverdientijd van ca. 16 jaar.
Voorbeeld 3. Woonwijk Luchtbal te Antwerpen. In de wijk bevinden zich woongebouwen met ca. 1.700 woningen,
daarnaast zijn er scholen en diverse sport‐ en maatschappelijke voorzieningen. De energievraag werd bepaald op een
benodigd vermogen van 10,9 MW. Als geothermsiche bron komt enkel het Krijt in aanmerking en de top ervan bevindt
zich slechts op een diepte van 490 m (ca. 25°C). De top van het Krijt bevindt zich op 500 m (25°C) en kan slechts een
vermogen van 0,4 MWth (P50 waarde) leveren. Een geothermie systeem is hier dus geen optie. Gezien de beschikbaarheid
van restwarmte uit de haven is het warmtenet echter toch nader uitgewerkt waarbij de toegepaste warmte die kan
worden verkregen door uitkoppeling uit de industrie. Een terugverdientijd minder dan 10 jaar is hier reëel.
Voorbeeld 4. De stad Maastricht kent reeds twee warmtenetten. Inkoppeling van een geothermische bron zou belangrijke
verduurzaming betekenen. De 4 watervoerende lagen die in deze studie nader werden onderzocht zijn echt afwezig in
Maastricht of bevinden zich op een te geringe diepte. De aanwezigheid van mineraal thermaal water in NL Limburg is
echter reeds lang gekend. Uit het Dinantiaan (350‐380 m) werd een temperatuur van rond de 25°C bij een debiet van
50 m3/uur is aangetoond. Hoewel deze diepte buiten de scope van de studie viel is het wel mogelijk hieruit grondwater te
onttrekken voor bv. toepassing in collectieve WKO systemen.
Voorbeeld 5. Met de ontwikkeling van Agropolis te Kinrooi wordt ruimte geboden voor de ontwikkeling van innovatieve
land‐ en tuinbouwactiviteiten met o.a. het kweken van vissen en algen, glastuinbouw. De warmtevraag van Agropolis en
de recreatieve voorzieningen ten zuiden van het terrein komt op een benodigd vermogen van 15,6 MWth. O.b.v. de
geologie is de Zandsteen van Neeroeteren de meest geschikte watervoerende laag. Met een diepte van de top op ca.
2.570 m(ca. 87°C) levert deze bron een vermogen van 7,7 MWth (P50 waarde). Bij de bepaalde permeabiliteit van deze
laag kan de warmte met een COP van 30,5 worden verkregen. Hiermee biedt de bron goede kansen om te voorzien in
warmtelevering.
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Voorbeeld 6. Tot slot werd het warmtenet aangesloten op de Amercentrale bekeken. In de woonwijk de Reeshof in Tilburg
wordt warmte geleverd aan ca. 10.000 woningen en enkele utilitaire voorzieningen. De totale warmtevraag heeft een
vermogen nodig van 60 MWth. O.b.v. het geologisch onderzoek is als meest interessante optie de levering van
geothermische warmte vanuit de Trias‐zandstenen gebleken, met de top van de zandstenen op ca. 2.400 m (ca. 85°C). De
geothermische bron levert een vermogen van 8,5 MWth (P50 waarde). In het glastuinbouwgebied Plukmadesepolder
wordt warmte geleverd aan 260 ha glastuinbouw. De totale warmtevraag heeft een vermogen nodig vermogen van
200 MWth. O.b.v. het geologisch onderzoek is als meest interessante optie de levering van geothermische warmte vanuit
de Trias‐zandstenen gebleken. De top van dit reservoir bevindt zich eveneens op een diepte van ca. 2.400 m. Bij een
temperatuur van ca. 62°C levert deze een vermogen van 6,4 MWth (P50 waarde). In beide situaties is de bron zeer klein
t.o.v. de warmtevraag, daardoor kan de bron het gehele jaar doordraaien, met een hoger rendement. De bron kan
hierdoor een vol jaar warmte leveren. Met het systeem wordt een CO2‐emissiereductie gerealiseerd van 77% t.o.v. de
situatie met warmtelevering. In het ontwerp is uitgegaan van warmtelevering tegen marktconforme tarieven, maar de
afzet moet relatief laag in kosten zijn om te concurreren met de warmtelevering vanuit de Amercentrale.
Als eindconclusies kan gesteld worden dat er in het studiegebied potentieel is voor geothermie, maar dat er een goede
afstemming moet zijn tussen de ondergrond en de bovengrond, m.a.w. een gunstige geothermische bron moet worden
gecombineerd met een voldoende de warmtevraag, zowel in capaciteit als in bedrijfsuren. Enkel op die manier kan
economisch rendabel project worden gerealiseerd.
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