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SAMENVATTING 

Binnen deze deeltaak is een model ontwikkeld dat de mogelijkheid biedt om de inplanting van 
geothermische centrales te simuleren en ruimtelijk te optimaliseren. Dit model bouwt hiervoor op 
het RuimteModel Vlaanderen. Het model start van een set invoerkaarten en (ruimtelijke) criteria. 
Dit omvat het geothermisch potentieel, het landgebruik en de warmtevraag, de kosten, de 
opbrengst voor warmtelevering en elektriciteit en de geschikte locaties voor geothermie. Deze 
laatste invoerkaart is opgesteld in samenspraak met de verschillende belanghebbenden, 
overheden, ruimtelijke planners, sociale en economische organisatie en natuurbewegingen.  
Op basis hiervan berekent het model voor elke locatie de totale kosten en de mogelijke opbrengst 
van een geothermische installatie. Na een iteratie over alle locaties wordt de meest winstgevende 
geothermische centrale geplaats en de invoerkaarten aangepast voor de aanwezigheid van deze 
centrale. Vervolgens kan een tweede iteratie worden gestart om een tweede geothermie centrale 
te plaatsen. Dit herhaalt zich zolang er winstgevende locaties beschikbaar zijn. 
 
Het ontwikkelde model is ingezet om locaties voor geothermische installaties te selecteren op basis 
van de huidige warmtevraag. Vanaf een prijsniveau van 26 € per MWh warmte worden winst-
gevende locaties voor GTP’s gevonden waar warmte kan geleverd worden. Vanaf een prijsniveau 
van 57 € per MWh elektriciteit worden er rendabele locaties gevonden met exclusief elektriciteits-
productie. Voor 4 verschillende prijsniveaus voor warmte en elektriciteit zijn geothermische 
centrales optimaal geplaatst. De profijtkaarten die hierbij zijn opgesteld brengen duidelijk de zones 
in beeld waar de meest voordelige locaties zich bevinden. 
 
 

 

Figuur 1: Voorbeeld van een profijtkaart (M€) met inplanting van geothermische centrales (blauwe 
vierkanten) en de warmtevraagclusters (rode cirkels). 

De huidige warmtevraag wordt berekend startend van de landgebruikskaart. Door de functiona-
liteit van het RuimteModel om het landgebruik te simuleren voor toekomstprognoses, is er 
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eveneens geanalyseerd wat in de 2050 optimale locaties voor geothermie kunnen worden en hoe 
de winstgevendheid van centrales wordt beïnvloed door de wijzigende warmtevraag. Voor het 
‘business-as-usual’ referentiescenario zien we een toename van de warmtevraag door de 
toenemende bevolking en bedrijvigheid. Aangezien dit echter leidt tot bijkomend ruimtebeslag, 
neemt niet enkel de warmtevraag toe maar ook de oppervlakte van warmtevraagclusters. Dit kan 
er toe leiden dat de kosten voor een cluster volledig aan te sluiten sterker toenemen dan de winst 
door warmtelevering. Toekomstige ontwikkelingen waarbij de toename in bevolking leidt tot een 
verdichting kunnen daarom geschikter worden geacht voor geothermie omdat de warmtevraag 
sterker geconcentreerd wordt. 
De huidige voorbereiding van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen neemt verdichting en beperking 
van bijkomend ruimtebeslag op als doelen. Dit duidt er dus dat de toekomstige ontwikkelingen 
door het beleid gestuurd kunnen worden in een richting die beter aansluit bij de mogelijkheden 
van geothermie. 
 
De software is operationeel en beschikbaar om in te zetten voor verdere ruimtelijke analyses zowel 
voor geothermie in de Kempen als voor andere regio’s.    
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

De deeltaak rond de ruimtelijke inplantingsanalyse behelst het inzamelen van alle relevante data 
betreffende de activiteiten (industrie, diensten, commercie, landbouw, wonen, recreatie, natuur, 
…) die de Kempen typeren, bedoeld voor het voeden en inzetten van een ruimtelijk optimalisatie-
model. Dit model laat toe om wetenschappelijk gefundeerd uitspraken te doen met betrekking tot 
de inplanting van geothermiecentrales rekening houdende met de geologische, fysische en 
ecologische randvoorwaarden, de aanwezige sociale en economische activiteiten, en het vigerende 
beleid. Het model is interactief ingezet om enerzijds uit het participatieve proces bijkomende 
informatie te putten en anderzijds de totstandkoming van een maatschappelijke consensus te 
ondersteunen. De analysemethode en het ruimtelijke optimalisatiemodel zijn zo generiek mogelijk 
ontwikkeld zodat ze overdraagbaar zijn naar andere regio’s in Vlaanderen voor gelijkaardige 
projecten en uiteraard kunnen ingezet voor verdere ruimtelijke analyses voor de ontwikkeling van 
geothermische activiteiten. 
 
Voor het uitvoeren van de inplantingsanalyse steunt VITO op een ruimtelijk expliciet rekenmodel 
dat is gebaseerd op het RuimteModel Vlaanderen, een landgebruiksmodel dat werd ontwikkeld 
door VITO in opdracht van verschillende Vlaamse Overheidsinstanties. De methodologie die hier 
voor ontwikkeld en gebruikt is wordt in Hoofdstuk 3 Methodologie beschreven. 
 
Dit model wordt gevoed door invoerkaarten of ruimtelijke indicatoren, die het potentieel voor 
geothermie beschrijven en die beschikbaar zijn op het niveau van het volledige studiegebied. Deze 
ruimtelijke indicatoren worden gebruikt om de potentiële locaties voor de inplanting van 
geothermiecentrales af te wegen om tot een zo optimaal mogelijke spreiding te komen. Het gaat 
hierbij onder meer om kaarten met de geologische en technische randvoorwaarden, kaarten 
waarop bepaalde gebieden worden uitgesloten omwille van ruimtelijke ordening, natuur- en/of 
landschappelijke kenmerken, het warmtelandschap (resultaten deeltaak 6.1 Karakterisering van 
het warmtelandschap), enz. De set van gebruikte invoerkaarten is gebaseerd op de criteria 
aangebracht door de verschillende stakeholders. De invoerkaarten voor het model worden in het 
volgende hoofdstuk besproken. 
 
De ruimtelijke inplantingsanalyse brengt zowel de warmtevraag als de productie van elektriciteit in 
rekening om interessante locaties voor geothermische activiteiten te selecteren. 
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HOOFDSTUK 2. INVOERKAARTEN EN CRITERIA 

Bij de selectie van interessante locaties voor geothermiecentrales wordt zowel gekeken naar 
potentiële warmte-afnemers als naar de mogelijkheden voor elektriciteitsproductie. Ook de 
maatschappelijke wensen en hieruit voortvloeiende criteria worden in rekening gebracht. Dit 
hoofdstuk bespreekt de verschillende invoerkaarten en criteria om deze op te stellen.  

2.1. GEOTHERMISCH POTENTIEEL 

De kaart van het geothermisch potentieel in de ondergrond vormt het startpunt voor de ruimtelijke 
analyse. Binnen dit project is de Kolenkalk als doel geïdentificeerd voor de productie van 
geothermische warmte omwille van de geschikte eigenschappen van deze laag. Het geothermisch 
potentieel is afhankelijk van de diepte waarop de Kolenkalk voorkomt, de temperatuur op deze 
diepte en de transmissiviteit. De transmissiviteit is een maat voor de stromingsweerstand. Deze 
geothermische eigenschappen werden in het kader van INTERREG IVA project GEOHEAT.APP in 
kaart gebracht. De resultaten zijn samengevat in de eindbrochure van het project1. 
 

 

Figuur 2: De temperatuur van de top van de dinantiaan-laag (°C). 

Op basis van de temperatuur, de diepte en de transmissiviteit van de Kolenkalk is het potentieel 
voor geothermie bepaald voor verscheidenen locaties aan de hand van de rekentool DoubletCalc. 

                                                           
1
 D. Lagrou, S. Loveless, B. Laenen, V. Harcouët‐Menou, B. Rombaut, T. Lanckacker, E. De Boever, Lucia 

Kleinegris, Benny Roelse, J.C. (H.) Doornenbal, M.P.D. Pluymaekers, J. ten Veen, L. Kramers, 2013. 
Economische haalbaarheid van intermediaire en diepe geothermie voor het verduurzamen van de 
warmtevraag bij bouw‐ en renovatieprojecten  
https://subsites.vito.be/NL/Geothermie/Documents/Projectbrochure_GeoHeatAPP.pdf 

https://subsites.vito.be/NL/Geothermie/Documents/Projectbrochure_GeoHeatAPP.pdf
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Figuur 3: Diepte van de top van de Kolekalk (in m T.A.W). 

 

Figuur 4: Geothermisch potentieel (P50) aan geothermische warmte. 

Dit door TNO-ontwikkelde programma berekent het geothermisch potentieel voor een 
geothermisch doublet2. Voor deze deeltaak is gewerkt met het vermogen dat met 50% waarschijn-
lijkheid gehaald wordt (P50). Op basis van deze gedetailleerde berekeningen van het geothermisch 

                                                           
2
 H.F. Mijnlieff, A.N.M. Obdam, A. Kronimus, J.D.A.M. van Wees, P. van Hooff, M.P.D. Pluymaekers en J.G. 

Veldkamp, 2012. DoubletCalc 1.4 handleiding, TNO 2012 P10846  
http://www.nlog.nl/nl/geothermalEnergy/DoubletCalc.html 

http://www.nlog.nl/nl/geothermalEnergy/DoubletCalc.html
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potentieel is een correlatie opgesteld tussen het potentieel vermogen en de diepte. Dit geeft een 
gedetailleerde kaart met het geothermisch potentieel voor het ganse gebied, getoond in Figuur 4, 
met een duidelijke toename van het potentieel van het zuidwesten naar het noordoosten. 

2.2. VAN LANDGEBRUIK TOT WARMTEVRAAG 

De warmtevraag in het studiegebied vormt een belangrijke invoerparameter. De hoeveelheid 
warmte die door een geothermische centrale kan geleverd worden bepaalt immers mee de 
winstgevendheid.  
 

 

Figuur 5: Landgebruikskaart studiegebied, 100 m resolutie, 2010. 

Het startpunt om de warmtevraag te karteren is een gedetailleerde landgebruikskaart. Per 
landgebruiksklasse is er een dassymetrische kartering gemaakt van de totale warmtevraag per sub-
sector. Het resultaat is een vereenvoudigde versie van de warmtekaart gemaakt voor het Vlaams 
Energie Agentschap3. De huidige landgebruikskaart op 100 m resolutie wordt getoond in Error! 
Reference source not found..  
 

                                                           
3
 VITO-rapport Warmtekaart Vlaanderen (2013) Van Esch Leen, Janssen Liliane, Aernouts Kristien, Engelen 

Guy. 
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De ruimtelijke analyse voor geschikte locaties voor geothermische installaties is in dit project 
uitgevoerd op basis van zowel de huidige landgebruikskaart, als een toekomstige landgebruiks-
kaart. Landgebruikskaarten voor de toekomst worden gesimuleerd aan de hand het RuimteModel 
Vlaanderen. Het RuimteModel Vlaanderen vertrekt hierbij van het principe dat toekomstig landge-
bruik verklaard kan worden vanuit bestaand landgebruik, door rekening te houden met lokale, 
regionale en globale interacties evenals randvoorwaarden die opgelegd worden door het fysieke 
milieu, het beleid en de ontsluiting door (verkeers-)infrastructuur. Een belangrijke driver vormen 
demografische ontwikkelingen. Voor het toekomstige landgebruik kunnen we zowel het referentie-
scenario (‘business as usual’), waarbij het huidige beleid wordt verder gezet, als alternatieven 
bekijken. Bijvoorbeeld scenario’s waarbij de geothermische ontwikkelingen extra werkgelegenheid 
en bevolking naar de Kempen brengt. 
 

 

Figuur 6: Landgebruikskaart studiegebied 2050 referentie scenario ‘business-as-usual’, 100 m 
resolutie. 

Aan de hand van de onderstaande Tabel 1 wordt via de dasymetrische kartering overgestapt van 
de totale warmtevraag per sector naar de warmtevraag kaart. Hierbij wordt de warmtevraag via 2 
factoren gereduceerd. Ten eerste kan met geothermie slechts het aandeel van de warmtevraag 
worden ingevuld bij lagere temperaturen (bepaald door de maximale productietemperatuur). Ten 
tweede wordt een geothermische centrale niet gedimensioneerd om de piekvraag in te vullen. 
Deze factoren zijn uiteraard gebonden aan het landgebruik, zware industrie heeft bijvoorbeeld een 
constante warmtevraag terwijl de residentiële vraag sterk fluctueert doorheen het jaar. Deze 
aspecten zijn in detail uitgewerkt in deeltaak 6.1 Karakterisering van het warmtelandschap. Op de 
warmtevraag zijn dus reductiefactoren toegepast per landgebruiksklasse: 
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• Reductiefactor 1: aandeel warmtevraag < 100 °C 
• Reductiefactor 2: aandeel warmte < 100°C dat 60% van de tijd gevraagd wordt 

Tabel 1: Gereduceerde warmtevraag per landgebruik 

Landgebruik 
MWh per jaar 

per ha 
gemiddeld 

reductiefactor1 reductiefactor2 

gereduceerde 
warmtevraag 

MWh per jaar per 
ha 

Overig 3.7 0% 0% 0.0 

Niet geregistreerd grasland met 
natuurwaarde 

1.9 0% 0% 0.0 

Niet geregistreerde landbouwgrond 4.9 0% 0% 0.0 

Moeras zonder natuurbeheer 0.9 0% 0% 0.0 

Heide zonder natuurbeheer 0.4 0% 0% 0.0 

Residentieel 109.9 100% 50% 55.0 

Lichte industrie 51.6 50% 85% 21.9 

Zware industrie 1486.5 10% 100% 148.7 

Afval en afvalwater, waterwinning en 
waterdistributie 

8.7 100% 85% 7.4 

Mijnbouw 43.3 50% 85% 18.4 

Energie 6.8 10% 100% 0.7 

Groothandel en transport en verkeer 132.8 100% 75% 99.6 

Detailhandel en horeca 350.6 100% 75% 263.0 

Kantoren en administratie 653.7 100% 75% 490.3 

Overige diensten 725.5 100% 75% 544.1 

Overig industrieel/commercieel/residentieel 553.8 100% 80% 443.1 

Grasland met natuurbeheer 4.1 0% 0% 0.0 

Productiegrasland met natuur- en 
milieudoelen 

4.1 0% 0% 0.0 

Productiegrasland 5.1 0% 0% 0.0 

Akker met natuurdoelen 3.5 0% 0% 0.0 

Akker met milieudoelen 2.6 0% 0% 0.0 

Akker 3.5 0% 0% 0.0 

Bos met natuurbeheer 1.2 0% 0% 0.0 

Bos met bosbeheer 0.9 0% 0% 0.0 

Moeras met natuurbeheer 1.8 0% 0% 0.0 

Heide met natuurbeheer 2.5 0% 0% 0.0 

Recreatie- en sportterrein 1.9 0% 0% 0.0 

Park 1.4 0% 0% 0.0 

Militaire voorziening 2.2 0% 0% 0.0 

Infrastructuur 1.8 0% 0% 0.0 

Water 0.9 0% 0% 0.0 

 
 
Figuur 7 toont de warmtevraag in het studiegebied, gereduceerd met de factoren uit Tabel 1, 
uitgedrukt als MWh per hectare per jaar. De kaart toont duidelijk de verhoogde warmtevraag in 
stedelijke kernen en industriële zones. 
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Figuur 7: Warmtevraag 2010 per jaar onder de 100°C die 60% van de tijd wordt gevraagd (1 ha 
resolutie, MWh per jaar). Grijze lijnen tonen de gemeentegrenzen. 

 

2.3. RUIMTELIJKE CRITERIA 

Bij de inplanting van geothermische installaties dient rekening gehouden te worden met de 
bestaande (en toekomstige) ruimtelijke ordening. Andere functies maken eveneens gebruik van de 
ruimte waar geothermie kan toegepast worden. Aan de hand van de criteria kan een kaart met 
gebieden waar de geothermie is toegestaan worden opgesteld. 
 
In de volgende gebieden is geothermie mogelijk niet toegestaan en niet gewenst: 

 Gasopslag 

 Grondwaterzones I en II 

 Habitatrichtlijngebieden 

 Ruimtelijk kwetsbare gebieden 

 Veiligheidsbuffer hoogspanning 

 Veiligheidsbuffer pijpleidingen 

 VEN gebieden 
 

Binnen de grondwaterzones III, de waterwinningsgebieden en de veiligheidszone rond gasopslag is 
geothermie mogelijk, mits voldaan aan extra voorwaarden.  
Bij geothermie kunnen ondergrondse locaties divergerend worden aangeboord, zodat onder 
habitatrichtlijngebieden, veiligheidsbuffers hoogspanning, veiligheidsbuffers pijpleidingen en 
grondwaterzones en VEN gebieden kan worden geboord tot ongeveer 1.5 km vanaf de rand van 
het uitgesloten gebied. Voor gasopslag kan dit niet aangezien hier ook diepere aardlagen worden 
aangewend. Dit resulteert in de volgende kaart met ondergrondse locaties waar geothermie is 
toegestaan, mogelijk onder voorwaarden. 
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Figuur 8: Ondergrondse locaties in Vlaanderen waar geothermie mogelijk is (toegestaan gebied 
donkergroen, bijkomende voorwaarden of bereikbaar door divergerend boren lichtgroen). 

Aanvullend op deze bestaande criteria zijn er nog wensen van de verscheidene maatschappelijke 
stakeholders over de ontwikkeling van geothermische activiteiten in Vlaanderen. Tijdens het 
project zijn binnen de taak rond sociale transities de stakeholders samengebracht om mee 
voorwaarden en criteria voor de inzet van geothermie in de Kempen te formuleren. Doel hierbij is 
zowel alle betrokken inzicht te geven in het proces en de kans te geven om op een constructieve 
manier bij te dragen aan het proces. 
Op 13 februari 2015 is een stakeholder workshop georganiseerd om specifiek de wensen en criteria 
van de verschillende groepen belanghebbenden op te nemen in de ruimtelijke analyse. Zowel 
gewestelijke en lokale overheden, ruimtelijke ordening, sociale en economische organisaties en 
milieuorganisaties kwamen hier voor samen. Het verslag van deze workshop is opgenomen in 
bijlage A. Als bijkomende criteria zijn geformuleerd: 

 Geothermische installaties bij voorkeur op bedrijventerreinen; 

 Geen bijkomende versnippering van de open ruimte. 
 
Andere criteria en wensen zijn reeds impliciet in de ruimtelijke analyse opgenomen. Beide criteria 
zijn compatibel, aangezien de inplanting van geothermische installaties op bedrijventerreinen 
bijdraagt tot het vrijwaren van de open ruimte. Startend van bovenstaande kaart met geschikte 
locaties, is verder verfijnd door te kruisen met de bedrijventerreinen. Hierbij kan wederom 
divergerend tot op 1.5 km van een bedrijventerrein een ondergrondse locatie worden aangeboord. 
Dit geeft de kaart getoond in Figuur 9. Door wijzigingen in het ruimtelijke beleid, kunnen in de toe-
komst uiteraard nieuwe bedrijventerreinen ontstaan of bestaande bedrijventerreinen verdwijnen. 
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Figuur 9: Locaties waar geothermie toegestaan en gewenst is. Dit zijn alle locaties binnen een 
afstand van 1.5 km van bedrijventerreinen waar geothermie is toegestaan. 

 

2.4. CRITERIA VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 

De ruimtelijke analyse bekijkt zowel de mogelijkheden om warmte te leveren als elektriciteitspro-
ductie. In het kader van activiteit 7 – Netintegratie werden de mogelijkheden tot inkoppeling op 
het elektriciteitsnet bestudeerd4. Een elektrisch vermogen < 15 MWA wordt normaal gezien 
ingekoppeld op distributienet, bij een vermogen tussen 15 MWA en 25 MWA vindt er overleg 
plaats tussen distributienet- en transmissienetbeheerder, vermogens groter dan 25 MWA worden 
ingekoppeld op transmissienet. 
Gezien het thermisch vermogen van de geothermische bronnen in de Kempen en de rendementen 
voor elektriciteitsproductie zullen binaire geothermiecentrales in de meeste gevallen een aansluit-
vermogen hebben tussen 250 kVA en 15 MVA. Ze zullen bijgevolg ingekoppeld worden op 
middenspanning (> 1 kV en < 36 kV) . Dit zou op de meeste  geen probleem mogen. Voor de 
huidige probleemzones zijn netversterkingen gepland. 
 
 

                                                           
4
 Vos Dries, Fjo De Ridder, Sven De Breucker, 2014. eindrapport EFRO project geothermie: netintegratie. 

VITO-rapport ETE/1410166/2015-0001. 
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HOOFDSTUK 3. METHODOLOGIE RUIMTELIJKE INPLANTINGSANALYSE 

Het ruimtelijke inplantingsmodel maakt een analyse van de winstgevendheid van geothermie voor 
elke mogelijke ondergrondse locatie in het studiegebied. Aangezien bij geothermie locaties diver-
gerend kunnen worden aangeboord, kan de geothermische installatie op een zekere afstand van 
een interessante ondergrondse locatie geplaatst worden. In de huidige optimalisatie werd rekening 
gehouden met een maximale deviatieafstand van 1,5 km. Alle resulterende kaarten tonen dus het 
potentieel van de ondergrond. Het model wordt hierbij gevoed door de volgende criteria en 
invoerkaarten (zie hoofdstuk 2): 

 Geschiktheidskaart: restrictieve ruimtelijke randvoorwaarden geven invoerkaart waar geo-
thermie mogelijk en gewenst is (Figuur 9); 

 Geothermisch potentieel: MW aan geothermische warmte uit ondergrond P50 (Figuur 4); 

 Warmtevraag: zie Figuur 7; 

 Kostenmodel (zie bijlage B); 

 Energetische cyclusefficiëntie voor elektriciteitsproductie (zie bijlage B); 

 Prijsniveau voor levering warmte en/of elektriciteit; 

 Afschrijfperiode investeringen: 30 jaar; 

 Minimale afstand tussen geothermische centrale: deze parameter is afhankelijk van het 
waterdebiet dat wordt onttrokken, de stromingseigenschappen van de Kolenkalk en de 
tolereerbare drukinvloed van een naburige centrale. Voor de huidige oefening wordt als 
eerste aanname uitgegaan van een minimaal afstand van 3 km. 

 
Voor elke mogelijke locatie berekent het model de kosten en de baten door levering van warmte 
en elektriciteit op jaarbasis. Het resultaat is in de eerste plaats een profijtkaart met de winstge-
vendheid voor alle mogelijke locaties, gegeven de set invoerparameters. 
 
De warmtevraagkaart geeft per ha de warmtevraag. Deze warmtevraag wordt geaggregeerd tot 
clusters van aangesloten cellen. Bij de simulaties is een minimale warmtevraag per ha van 50 MWh 
per jaar ingesteld waaronder cellen niet worden opgenomen in clusters. 50 MWh per jaar komt 
overeen met ongeveer 2,5 maal de warmtevraag van een gemiddeld huishouden. 
Het model sluit clusters van warmtevragers aan op de geothermische centrales, geen afzonderlijke 
cellen, om correct de kosten voor de aanleg van warmtenetten te kunnen schatten. Voor elke 
locatie wordt de winstgevendheid per MW aan geleverde warmte van elke cluster bepaald en de 
meest winstgevende cluster wordt als eerste aangesloten. Dit proces gaat verder tot alle warmte 
van een locatie aan clusters is verkocht of tot de winstgevendheid van elektriciteitsproductie groter 
wordt dan de winstgevendheid van warmtelevering. Het elektrisch vermogen dat een geother-
mische centrale kan leveren is te berekenen uit het geothermisch potentieel voor warmte en de 
energetische cyclusefficiëntie voor elektriciteitsproductie. De aannames zijn gebaseerd op het werk 
van D. Walraven5 en offertes opgevraagd in het kader van het Balmatt geothermische project in 
Mol. Dit is het percentage aan warmte dat wordt omgezet naar elektriciteit. Het wordt berekend 
op basis van de temperatuur van het opgepompte water, weergave op kaart in Figuur 10. 

                                                           
5
 D. Walraven, 2014. Optimization of the Energy Conversion Starting from Low-Temperature Heat. 

Application to Geothermal Binary Cycles. PhD KU Leuven, Faculty of Engineering Sciences, Dept. Mechanical 
Engineering. 
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Als volgende stap plaatst het model de eerste geothermische centrale op de meest winstgevende 
plaats. Om te vermijden dat geothermische centrales in competitie gaan voor ondergrondse 
warmte, wordt een minimale afstand van 3 km opgelegd. Rondom de 1ste centrale wordt dus de 
geschiktheid binnen een straal van 3 km tot 0 herleid. De warmtevraagkaart wordt eveneens 
aangepast zodat de reeds bediende clusters wegvallen voor de volgende centrale. 
Vervolgens wordt een nieuwe profijtkaart berekend om de volgende geothermische centrale te 
plaatsen op de meest winstgevende locatie in deze profijtkaart. Deze stappen worden herhaald 
zolang er winstgevende locaties zijn of tot een maximaal aantal centrales geplaatst is. Op deze 
manier wordt een optimale plaatsing van geothermische centrales gerealiseerd. 
 
De analyse is uiteraard gevoelig voor de prijs voor de afname van warmte en elektriciteit en wordt 
daarom uitgevoerd voor verschillende prijsniveaus. De ruimtelijke analyse wordt uitgevoerd voor 
zowel de huidige warmtevraag als de warmtevraag voor toekomstscenario’s.  
 
 

 

Figuur 10: Energetische cyclusefficiëntie voor omzetting warmte naar elektriciteit (%). 

3.1. KOSTENMODEL 

Binnen dit EFRO-project is een gedetailleerd kostenmodel opgesteld voor geothermie (zie bijlage 
B). Dit kostenmodel is geïmplementeerd binnen het ruimtelijk inplantingsmodel. De volgende 
investeringskosten zijn hierbij in rekening gebracht: 

 Aanloop en projectkosten; 

 Geologische verkenningskosten; 

 Boorput (boorkosten, putafwerking, pomp); 

 Pomphuis en warmtewisselaar; 

 Elektriciteitsproductie; 

 Aanleg warmtenet (1 M€/km, binnen een cluster 140 m/ha). 
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De afstand waarover een warmtenet dient te worden aangelegd wordt door het model is bepaald 
als de afstand tot een warmtevraagcluster en binnen de cluster 140 m per ha (diagonaal van elke 
ha die deel uit maakt van de cluster). 
 
Als diepte van de boring wordt gewerkt met de diepte tot de top van de Kolenkalk plus de helft van 
de dikte van deze laag. 
 
De investeringskosten worden afgeschreven over een afschrijfperiode van 30 jaar. 
 
Naast de investeringskosten zijn er nog de operationele kosten: 

 Onderhoud boringen; 

 Onderhoud bronpompen; 

 Onderhoud binaire cyclus (elektriciteitsproductie); 

 Onderhoud warmtewisselaars; 

 Waterverbruik; 

 Andere vaste kosten; 

 Personeelskosten; 

 Pompenergie; 

 Elektriciteitsverbruik en onderhoud warmtenet. 
 
De personeelskosten zijn hierbij opgesplitst tussen personeelskosten verbonden aan warmte-
levering en personeelskosten verbonden aan elektriciteitsproductie. 

3.2. OPBRENGST 

De geothermische warmte die een installatie produceert kan aangewend worden voor warmte-
levering of elektriciteitsproductie. Het model maakt een economische afweging tussen beide 
telkens een cluster op een geothermische centrale wordt aangesloten. Voor de warmtelevering aan 
een cluster wordt het verlies over het warmtenet in rekening gebracht. Om 1 MW te leveren aan 
een warmtevraagcluster is er dus 0.97-d MW aan warmte nodig (d is de afstand in km, aanname van 
3% warmteverlies per km). 
Zolang de winstgevendheid van warmtelevering groter is dan de winstgevendheid van elektrici-
teitsproductie worden bijkomende clusters op de installatie aangesloten. Zodra elektriciteit voor-
deliger is of alle warmte geleverd wordt aan clusters stopt het aansluiten van bijkomende clusters. 

3.3. SCHEMATISCH OVERZICHT 

De verschillende stappen tijdens de bepaling van optimale locaties voor geothermische centrales 
worden in onderstaande Figuur 11 schematisch voorgesteld. 
 
Tijdens stap 3a worden dus voor een geothermische centrale op een bepaalde locatie voor elke 
cluster de kosten voor de aanleg van een warmtenet en de opbrengst uit warmtelevering 
berekend. Tijdens stap 3b worden de kosten en opbrengst voor elektriciteitsproductie uitgerekend. 
De volledige stap 3 wordt herhaald voor elke locatie waar geothermie volgens de geschiktheids-
kaart mogelijk is. Het resultaat is dus een profijtkaart voor het volledige studiegebied. 
 
De modeloptimalisatie wordt vervolgens herhaald voor verschillende warmte- en elektriciteits-
prijzen. Tenslotte kan de analyse op basis van het huidige landgebruik en de bijhorende 
warmtevraag vergeleken worden met toekomstscenario’s. 
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Figuur 11: Schematisch overzicht ruimtelijke optimalisatie geothermische centrales. 
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HOOFDSTUK 4. RESULTATEN RUIMTELIJKE ANALYSE 

4.1. RUIMTELIJKE ANALYSE EN OPTIMALISATIE OP BASIS VAN HUIDIG LANDGEBRUIK 

De ruimtelijke analyse is gemaakt voor een verschillende prijzen voor warmte en elektriciteit. In de 
prijs voor warmte zit ook het warmtenet verrekend. Voor elke situatie is er een profijtkaart 
berekend die weergeeft hoeveel winst er aan een bepaald prijsniveau kan worden verwacht voor 
elke locatie in het studiegebied. In de eerste plaats is deze analyse gemaakt op basis van het 
huidige landgebruik en de huidige warmtevraag. 
 
De volgende kaarten tonen de resultaten voor verschillende prijsniveaus. De rode cirkels duiden de 
locaties van warmtevraagclusters aan waarbij de grootte een indicatie is voor de vraag 
(logaritmische schaal). Blauwe vierkanten tonen locaties waar het model geothermische centrales 
(‘geothermal plants’ of GTP’s) plaatst, de grootte van het vierkant is een indicatie voor de winst 
(lineaire schaal). Het warmtenet tussen een GTP en een warmtevraagcluster wordt als een lijn 
getoond. 
 
Vanaf een prijsniveau van 26 € per MWh warmte worden winstgevende locaties voor GTP’s gevon-
den waar warmte kan geleverd worden. Vanaf een prijsniveau van 57 € per MWh voor elektriciteit 
worden er rendabele locaties gevonden met exclusief elektriciteitsproductie.  
 
Voor het prijsniveau 30 € per MWhwarmte en 60 € per MWhelektriciteit plaatst het model 20 GTP’s met 
meer dan 0,1 M€ winst per jaar. Totale winst van deze 20 centrales is 2,44 M€.  In NO-Limburg is er 
door elektriciteitsproductie een winst tussen 0 en 0,1 M€ mogelijk. Aan 30 € per MWh warmte 
blijkt levering van warmte rendabel op locaties kort bij clusters waar een voldoende grote vraag is 
in de nabijheid van voldoende geothermisch potentieel. De meest winstgevende centrale is gele-
gen in Stabroek in de nabijheid van de Antwerpse haven en levert warmte. De overige centrales 
produceren hoofdzakelijk elektriciteit, aangevuld met beperkte warmtelevering in de onmiddellijke 
nabijheid. Figuur 12 presenteert deze resultaten. 
 
Voor het prijsniveau 40 € per MWhwarmte en 75 € per MWhelektriciteit plaatst het model 99 GTP’s met 
meer dan 0,153 M€ winst per jaar. Totale winst van deze 99 centrales is 46,6 M€.  In NO-Limburg is 
er door elektriciteitsproductie een winst tot 0,7 M€ mogelijk. Aan 40 € per MWh warmte blijkt 
levering van warmte rendabel op locaties kort bij clusters waar een voldoende grote vraag is in de 
nabijheid van voldoende geothermisch potentieel. Voorbeelden hiervan zijn warmteleveringen aan 
industrie langs het Albertkanaal, de Antwerpse haven en de warmtevraag rondom het Kempisch 
kanaal nabij VITO. De overige centrales produceren hoofdzakelijk elektriciteit, aangevuld met 
beperkte warmtelevering in de onmiddellijke nabijheid. Aan 75 € per MWhelektriciteit worden de 
beschikbare ruimte in NO-Limburg, waar de hoogste temperaturen bereikt worden, maximaal 
benut voor elektriciteitsproductie. Figuur 13 toont de resultaten. 
 
Voor het prijsniveau 50 € per MWhwarmte en 50 € per MWhelektriciteit plaatst het model 20 GTP’s met 
meer dan 0,10 M€ winst per jaar. Totale winst van deze 20 centrales is 18,75 M€.  Deze winst is 
exclusief afkomstig van warmtelevering. De winstgevendheid van individuele centrales neemt sterk 
toe, met 7 centrales met meer dan 1 M€ winst per jaar, gelegen in de nabijheid van aanzienlijke 
industriële vraag. Voorbeelden hiervan zijn wederom warmteleveringen aan industrie langs het 
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Albertkanaal, de Antwerpse haven, Beerse-Turnhout en de warmtevraag rondom het Kempisch 
kanaal nabij VITO. Figuur 14 toont de resultaten. 
 
 

 

Figuur 12: Profijtkaart 2010 voor 30€ per MWh warmte en 60€ per MWh elektriciteit.  

 

Figuur 13: Profijtkaart 2010 voor 40€ per MWh warmte en 75€ per MWh elektriciteit.  
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Figuur 14: Profijtkaart 2010 voor 50€ per MWh warmte en 50€ per MWh elektriciteit. 

 

Figuur 15: Profijtkaart 2010 voor 50€ per MWh warmte en 75€ per MWh elektriciteit. 

De combinatie van een hoog prijsniveau voor zowel warmte, 50 € per MWh, als elektriciteit, 75 € 
per MWh, leidt tot de plaatsing van erg rendabele centrales in de buurt van de grotere 
warmtevraagclusters en elektriciteitsproductie in de regio’s waar hoge temperaturen kunnen 
bereikt worden. Bij dit prijsniveau is er bijvoorbeeld zelfs ruimte voor een GTP in het noorden van 
Hasselt, waar de warmtevraag is verspreid over vrij grote clusters met bijhorende hoge 
investeringskosten. 
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4.2. RUIMTELIJKE ANALYSE OP BASIS VAN TOEKOMSTIG LANDGEBRUIK 

Het RuimteModel Vlaanderen is ingezet om het toekomstige landgebruik 2050 in de regio Kempen 
te simuleren. Hierbij zijn er verschillende scenario’s mogelijk voor de invloed van maatschappelijke 
ontwikkelingen en beleid. Zowel voor het referentiescenario waarin het huidig beleid en ontwikke-
lingen ongewijzigd verder gaan als scenario’s waarbij geothermie bijkomende inwoners en werkge-
legenheid aantrek wordt hier de analyse gemaakt naar potentieel voor geothermie en een 
vergelijking met de huidige situatie. 
De gebieden waar geothermie gewenst en mogelijk is blijven identiek aan de analyse voor 2010, 
waar geothermie rondom bedrijventerreinen wordt ontwikkeld en de open ruimte niet verder 
wordt versnipperd. De geschiktheidskaart is dus identiek. 

4.2.1. BUSINESS-AS-USUAL 2050 

In het referentiescenario vindt in Vlaanderen tussen 2010 en 2050 een verdere bevolkingsgroei 
plaats die leidt tot een verhoging van het ruimtebeslag. De residentiële clusters groeien in opper-
vlakte, in tegenstelling tot andere toekomstscenario’s waarbij verdichting wordt nagestreefd om 
het bijkomend ruimtebeslag te beperkten. 
 
De bevolkingstoename geeft aanleiding tot een toename in de totale warmtevraag aangezien er 
bijkomende residentie en bedrijvigheid is. Door het verspreide bijkomende ruimtebeslag worden 
de warmtevraagclusters in 2050 echter aanzienlijk groter door een verdere verlinting. Hierdoor 
groeien clusters sterker in oppervlakte dan in warmtevraag. Hierdoor ontstaat de situatie dat 
warmtevraagclusters door de wijzigingen in het landgebruik in 2050 minder winstgevend blijken 
dan in 2010. 
Wanneer de ruimtelijke analyse voor het prijsniveau 40 € per MWhwarmte en 75 € per MWhelektriciteit 
voor 2050-BAU, Figuur 16, wordt vergeleken met 2010, is er een lichte afname van de 
winstgevendheid van GTP’s. Het model plaatst voor 2050-BAU 99 GTP’s met een winst van 0.14 
M€. De totale winst van 99 GTP’s daalt van 46.59 M€ in 2010 naar 43.57 M€ in 2050-BAU. De winst 
van geothermische centrales die exclusief elektriciteit produceren blijft ongewijzigd. 
 
De analyse toont dus dat de ruimtelijke ontwikkelingen van het business-as-usual scenario, waarin 
niet wordt gestreefd naar verdichting maar net bijkomend ruimtebeslag blijft plaatsvinden, het 
warmtevraaglandschap niet positief wijzigen met het oog op geothermie en de aanleg van 
warmtenetten. 
 
Om tot een meer winstgevende plaatsing van geothermiecentrales te komen, kunnen de minder 
winstgevende delen van warmtevraagclusters worden afgesloten. Dit kan in de ruimtelijke analyse 
worden uitgevoerd door de minimale warmtevraag per ha te verhogen, dit wordt gebruikt als 
ondergrens om deel uit te maken van een cluster. Dit kan bijkomend nog geanalyseerd worden in 
de toekomst. Een tweede aspect dat nog niet in beschouwing is genomen in deze analyse, is hoe de 
warmtevraag per landgebruik wijzigt in de toekomst. Dit zal eveneens bijdragen tot een accuratere 
inschatting voor het toekomstig warmtevraaglandschap. 
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Figuur 16: Profijtkaart 2050 BAU-scenario voor 40€ per MWh warmte en 75€ per MWh elektriciteit. 

 

4.2.2. MOLSE MEREN 2050 

Voor een tweede toekomstanalyse is er ingezoomd op de regio Molse meren. De plaatsing van 
GTP’s voor de warmtevraagkaart van 2010 is hierbij vergeleken met een scenario voor 2050 waarbij 
het arrondissement Maaseik 100.000 extra inwoners aantrekt door de geothermische ontwikke-
lingen. De stijging van de warmtevraag in de regio leidt hierbij tot een aanzienlijke verhoging van 
de winstgevendheid van geothermische centrales in het gebied. Figuur 17 toont de groei van de 
warmtevraagclusters en de toename van de winstgevendheid van geothermische installaties. Voor 
een aantal delen van dit gebied is de warmtevraag te laag en te verspreid voor winstgevende 
levering van warmte. De productie van elektriciteit in 2010 blijft behouden in 2050.  
 
Het hier gebruikte scenario is een variant van het business-as-usual scenario. Voor een ruimtelijke 
ontwikkeling waarbij een verdichting wordt nagestreefd met minder bijkomend ruimtebeslag, 
wordt een sterkere toename van de winstgevendheid van geothermische centrales voorzien. Molse 
meren is hier naar voor geschoven als voorbeeld, de ontwikkeling van een geothermische centrale 
op de Balmatt site te Mol door VITO is hier gepland. De regio omvat zowel zones met 
geconcentreerde warmtevraag als delen waar de warmtevraag laag en sterk verspreid is. 
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Figuur 17: Profijtkaarten voor de regio Molse Meren voor 2010 en 2050 met bijkomende bevolkings-
groei van 100.000 inwoners in arrondissement Maaseik. 

 

4.2.3.  KOLENSPOOR 2050 

In het arrondissement Hasselt kan de bestaande infrastructuur van het kolenspoor een as vormen 
waarlangs een warmtenet en geothermische centrales kunnen ontwikkeld worden. Het kolenspoor 
is een spoorlijn die deels buitengebruik is maar waarvoor er in de regio ontwikkelingsplannen 
bestaan. Voor deze regio is het BAU-scenario aangepast met 200.000 inwoners die bijkomend naar 
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het arrondissement Hasselt worden aangetrokken door de ontwikkelingen. Vergelijking van de 
analyse voor 2010 met het aangepaste scenario voor 2050 toont een toename van de winstgevend-
heid en het aantal geothermische installaties in de regio. Het arrondissement Hasselt vormt de 
zuidelijke rand van het gebied waar de Kolenkalk interessante locaties voor geothermie biedt. 
Omwille van de lagere temperaturen die hier bereikt worden dan in noordelijkere locaties, plaatst 
het model geothermie centrales om optimaal op de warmtevraag in te spelen. Toename van de 
warmtevraag leidt tot een stijging van de totale winst per jaar in 2010 van 12,8 M€ naar 26,6 M€ in 
2050. 
 
 

 

 

Figuur 18: Profijtkaarten voor de regio Kolenspoor voor 2010 en 2050 met bijkomende bevolkings-
groei van 200.000 inwoners in arrondissement Hasselt. 
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HOOFDSTUK 5. VOORUITZICHTEN VERDERE ONTWIKKELINGEN 

Het huidige model is operationeel en kan op basis van de startgegevens een optimale plaatsing van 
geothermische centrales simuleren. Op de volgende vlakken kan het model nog verder ontwikkeld 
in een volgende projectfase: 
 

 Opname van toekomstvisie door simulaties doorheen de tijd in plaats van te werken met 
kaarten voor bepaalde jaartallen. 

 Het plaatsen van geothermische centrales spreiden in de tijd om nauwer aan te sluiten bij 
de realiteit. 

 Berekeningen van indicatoren naar bijvoorbeeld impact op open ruimte. Hiervoor kan 
duidelijk berekend worden hoe geothermie de ruimtelijke ordening beïnvloed. 

 Momenteel is het referentiescenario onderzocht naar toekomstig landgebruik en een 
aantal varianten hiervan. Andere toekomstscenario’s dienen onderzocht te worden om de 
verschillende toekomstpaden en hun invloed op het warmtelandschap te bepalen. 

 De warmtevraag is afhankelijk van het landgebruik. Hier gaat ook een temporele invloed 
spelen. Residentiële warmtevraag kan enerzijds stijgen door verdichting die de 
warmtevraag per ha laat toenemen. Anderzijds is door betere isolatie en efficiënter 
energieverbruik een lagere energievraag per wooneenheid mogelijk. Ook hiervoor kunnen 
verschillende toekomstscenario’s worden onderzocht. 

 De interactie tussen geothermie centrales is geparameriseerd door een minimale afstand 
van 3 km tussen 2 centrales op te leggen. Deze minimale afstand kan variëren afhankelijk 
van de druk en transmissiviteit in de ondergrond. Ook de ruimtelijke beïnvloeding van 
geothermiecentrales op het niveau van het reservoir kan verder verfijnd worden. Dit kan 
worden toegevoegd op basis van debiet, reservoireigenschappen en de productiegeome-
trie. 
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HOOFDSTUK 6. BESLUIT 

Binnen deze deeltaak is een model ontwikkeld dat de mogelijkheid biedt om de inplanting van 
geothermische centrales te simuleren en ruimtelijk te optimaliseren. Dit model bouwt hiervoor op 
het RuimteModel Vlaanderen. Het model start hierbij van een set invoerkaarten en (ruimtelijke) 
criteria. Dit omvat het geothermisch potentieel, het landgebruik en de warmtevraag, de kosten, de 
opbrengst voor warmtelevering en elektriciteit en de geschikte locaties voor geothermie. Deze 
laatste invoerkaart is opgesteld in samenspraak met de verschillende belanghebbenden, 
overheden, ruimtelijke planners, sociale en economische organisatie en natuurbewegingen.  
Op basis hiervan berekent het model voor elke locatie de totale kosten en de mogelijke opbrengst 
van een geothermische installatie. Na een iteratie over alle locaties wordt de meest winstgevende 
geothermische centrale geplaats en de invoerkaarten aangepast voor de aanwezigheid van deze 
centrale. Vervolgens kan een tweede iteratie worden gestart om een tweede geothermie centrale 
te plaatsen. Dit herhaalt zich zolang er winstgevende locaties beschikbaar zijn. 
 
Het ontwikkelde model is ingezet om locaties voor geothermische installaties te selecteren op basis 
van de huidige warmtevraag. Vanaf een prijsniveau van 26 € per MWh warmte worden winstge-
vende locaties voor GTP’s gevonden waar warmte kan geleverd worden. Vanaf een prijsniveau van 
57 € per MWh elektriciteit worden er rendabele locaties gevonden met exclusief elektriciteits-
productie. Voor 4 verschillende prijsniveaus voor warmte en elektriciteit zijn geothermische 
centrales optimaal geplaatst. De profijtkaarten die hierbij zijn opgesteld brengen duidelijk de zones 
in beeld waar de meest voordelige locaties zich bevinden. 
 
De huidige warmtevraag wordt berekend startend van de landgebruikskaart. Door de functionali-
teit van het RuimteModel om het landgebruik te simuleren voor toekomstprognoses, is er 
eveneens geanalyseerd wat in de 2050 optimale locaties voor geothermie kunnen worden en hoe 
de winstgevendheid van centrales wordt beïnvloed door de wijzigende warmtevraag. Voor het 
‘business-as-usual’ referentiescenario zien we een toename van de warmtevraag door de 
toenemende bevolking en bedrijvigheid. Aangezien dit echter leidt tot bijkomend ruimtebeslag, 
neemt niet enkel de warmtevraag toe maar ook de oppervlakte van warmtevraagclusters. Dit kan 
er toe leiden dat de kosten voor een cluster volledig aan te sluiten sterker toenemen dan de winst 
door warmtelevering. Toekomstige ontwikkelingen waarbij de toename in bevolking leidt tot een 
verdichting kunnen daarom geschikter worden geacht voor geothermie omdat de warmtevraag 
sterker geconcentreerd wordt. 
De huidige voorbereiding van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen neemt verdichting en beperking 
van bijkomend ruimtebeslag op als doelen. Dit duidt er dus dat de toekomstige ontwikkelingen 
door het beleid gestuurd kunnen worden in een richting die beter aansluit bij de mogelijkheden 
van geothermie. 
 
De software is operationeel en beschikbaar om in te zetten voor verdere ruimtelijke analyses zowel 
voor geothermie in de Kempen als voor andere regio’s. 
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BIJLAGE A 

VERSLAG EFRO STAKEHOLDER WORKSHOP 
 
Aanwezig: Zie Deelnemerslijst 
 
Afwezig: 
Anneloes Van Noordt (Ruimte Vlaanderen), Yasmine Driesmans (Gemeente Geel), Tine 
Schorrewegen (Gemeente Dessel), gunter Roefs (Gemeente Beerse), Heidi Lenaerts (Smart Grids 
Flanders), Steven Uzar (Confederatie Bouw), Kristof Thijssens (Unizo) 
 
Doelstelling en voorbereiding: Zie Draaiboek 

 
BESLUITEN: 
 
In de eerste plaats vonden de aanwezige stakeholders dit een nuttige namiddag om verder 
geïnformeerd te worden. Geothermie heeft duidelijk een breed draagvlak en iedereen is 
momenteel vóór geotherme. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden zoals hieronder per groep 
stakeholders geformuleerd. 
De resterende vragen zijn enerzijds praktisch (dimensies en uitzicht geothermische centrales, welke 
technieken worden er juist gebruikt). Goed idee om hier bij een volgende infomoment ook 
documentatie over te bezorgen (afbeeldingen van bestaande centrales, duiding over gebruikte 
technieken – geen fracking, wel of niet chemicaliën). 
 
Resultaten discussies over bijkomende criteria: 

 Veel criteria (en opmerkingen) die werden geformuleerd maken reeds onderdeel uit van de 
ruimtelijke analyse: rekening houden met warmtevraag, geen fracking, locaties met 
optimaal potentieel, economische haalbaarheid. 

 2 criteria die nog niet zijn opgenomen in de modelsimulaties: 
- Voorkeur voor locaties op bedrijventerreinen en KMO-zones 
- Voorkeur om open-ruimte te vrijwaren 

 Beide criteria kunnen toegevoegd worden aangezien er hiervoor gegevens beschikbaar zijn. 

 Het criterium: “Geen ongewenste Ruimtelijke Ordening (RO) in stand houden” zit volgens 
mij deels impliciet in het model. Afgelegen snippers met slechts een beperkte vraag zullen 
niet de locaties zijn waar warmte wordt geleverd. Het model zoekt immers naar 
warmtevraagclusters met voldoende grote vraag om de aanleg van een warmtenet te 
verantwoorden. Verspreide bebouwing is echter slechts één aspect van ongewenste 
ruimtelijke ordening. 

 Met betrekking tot structuurvisie ondergrond zou ook de invlioedssfeer van productie- en 
injectieputten in rekening gebracht moeten worden. De 3 km vuistregel is slechts een 
groffe benadering..  

 De verschillende groepen stakeholders hebben vrij gelijkaardige criteria en opmerkingen 
gemaakt. Belangrijkste verschil: milieubeweging meer aandacht voor technische aspecten 
en milieuvriendelijkheid hiervan. 

 Sterke overeenkomsten: 1) terugkomende vraag naar visie en beleid rond ondergrond 2) 
voorkeur voor bedrijventerreinen en behouden open ruimte -> aandacht voor RO en slim 
ruimtegebruik 

file://vito.local/VITO/Unit_ETE/_GEO/Projecten/1410166_EFRO_RoadmapGeothermie/5%20Vergaderingen-zendingen/vergadering/StakeholderWorkshop130215/Deelnemerslijst%2013022015.xlsx
file://vito.local/VITO/Unit_ETE/_GEO/Projecten/1410166_EFRO_RoadmapGeothermie/5%20Vergaderingen-zendingen/vergadering/StakeholderWorkshop130215/draaiboek%20vito_versie_def.docx
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Belofte aan stakeholders hun te blijven betrekken in verdere geothermietraject. Uiteraard waren 
de discussies aan het einde van de middag niet afgerond (we liepen wat achter op schema). 
 
ACTIES: 
- Robby: bezorgen presentaties aan alle aanwezigen, eventueel bijkomend informeren over verder 
stakeholdertraject – kan via de websitte www.diepegeothermie.be (check bij David). 
- Stijn: bijkomende criteria opnemen in modelsimulaties 
 

VERSLAG: 

 
1) Introducties: Stijn Sneyers – Ben Laenen – Guy Engelen – Freek Persyn 

 
2) Verkennen van standpunten aan de hand van interviews: 

Positieve standpunten tov. geothermie bij alle deelnemers, de lijst hieronder vat de 
resultaten van de interviews samen. De individuele standpunten van alle deelnemers zijn 
op papier verzameld. 
 
Kort overzicht standpunten: 

 Duurzaamheid – onuitputtelijke energiebron 

 Tewerkstelling 

 Betaalbaar (-> kosten onder controle houden), rentabiliteit 

 Belangrijke opportuniteit 

 Interessante energiebron bij nieuwe wijken 

 Combinatie met WKK’s voor landbouw (nood aan CO2 voor serres), back-up voor 
Geothermie WKK en stroom 

 Innovatie – nieuwe economische activiteit 

 Aandacht voor risico’s (ondergrond, chemicaliën) 

 Nood aan visie op ruimtelijke ordening en ondergrond, impliceert o.a. inschatten 
van de invloedssfeer (invloed van de activiteiten moet in theorie binnen de 
grenzen van de concessie blijven) 

 Belangrijk initiatief voor klimaatneutrale ambities - Convenant of Mayors 

 Inspelen op warmtevraag = doelstelling; elektriciteit slechts bijkomend argument 

 EPC-decreet 

 Betrek bedrijven bij het geothermieverhaal (bv. Jansses Farma. Bereid te 
investeren), ook sociaal aspect (buurten rond bedrijven kunnen mee in verhaal) 

 Nood aan nieuw financieel model? Subsidies? Mee investeren? 

 Ecologisch betrouwbaar + energie-onafhankelijkheid (Lokale energiebron – 
vermijden € uit te geven aan buitenlandse fossiele brandstoffen) 

 Eco-farm -> nieuwe functies centraliseren 

 Geothermie is slechts 1 claim van vele 

 Planning in 3D 

 Aantonen potentieel in pilootprojecten 

 Openbaar nut dienen en openbaar gebruik mogelijk maken 
 

3) Oplijsten van criteria: 
a) Introductie tot simulaties ruimtemodel en ruimtelijke analyse, om iedereen verder 

inzcht te geven hoe criteria kunnen bijdragen aan de ruimtelijke analyse en wat 
voorbeelden zijn van ruimtelijke criteria waarmee kan worden gewerkt.  

http://www.diepegeothermie.be/
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b) Extra moment ingelast waarin resterende vragen aanwezigen kunnen beantwoord 
worden. Vooral naar de dimensies van een geothermie centrale (zowel met als zonder 
elektriciteitsproductie) bleef er nog onduidelijkheid. Ben heeft dit verder verduidelijkt. 
Misschien een goed idee om bij volgende workshops of infomomenten een aantal 
afbeeldingen van centrales in het buitenland ter voorbeeld aan alle aanwezigen te 
bezorgen. 

 
 
Milieubeweging (Valk – BBL – Climaxi – Limburgse milieukoepel) 
 
Criteria: 
1) Geen Fracking - Geen toevoeging van chemicaliën die mee de grond in gaan 

  Wel ok indien technische alternatieven (bv magnetische ipv chemicaliën) 
2) Ruimtelijke Ordening: niet via geothermie ongewenste R.O. in stand houden 
3) Trias Energetica 

  Warmte aanwenden waar er warmtevraag is  
-> nuttige warmte (onzin van blue lagoon) 
Isolatieniveau vs. geothermische warmte 
Koppelen aan kaart besparingspotentieel 

4) Geen geothermie in grotere Open Ruimte (natuurgebied, VEN,… maar ook landbouw) 
5) Grotere geothermische centrales in industriegebieden dicht bij vraag 
 

Criterium Belang 

Geen Fracking en chemicaliën +++ 

Geen ongewenste RO in stand houden +++ 

Trias Energetica ++ 

Niet in OpenRuimte ++ 

Grote geothermiecentrales in industriegeb. ++ 

 
Opmerkingen: 

 Rentabiliteit hoeft niet in € te worden uitgedrukt, kan ook in milieubaten (bv. uitgespaarde 
CO2 uitstoot) 

 Warmte in bodem = gemeengoed; eerst toepassing openbaar nut (enkel standpunt Climaxi) 
 Integratie van verschillende duurzame energie-bronnen (bv. verschillende energiebronnen 

aansluiten op warmtenetten, ook restwarmte industrie) 
 Oproep om te komen tot een structurele visie op de ondergrond (gasopslag – opslag 

kernafval – geothermie), verschillende visies op verschillende beleidsniveaus 
 
Nota:  
- Door naar de kolenkalklaag te kijken in de Kempen is fracking onnodig, dus dit is geen extra 
criterium. Dit toont echter wel de bezorgdheid van de milieubewegingen over fracking. 
- De stelling van de milieubeweging was dat ze het principe ondersteunen om de graad van isolatie 
te laten afhangen van de (lokale) mogelijkheden om op een economisch en ecologisch 
verantwoorde manier hernieuwbare energie in te zetten: d.w.z. beide in de weegschaal leggen 
zodat een gezond evenwicht bekomen wordt. Dit lijkt me vanuit deze hoek toch een vernieuwend 
standpunt, dat de potenties voor geothermische toepassingen verhoogt en afwijkt van het principe 
om in eerste instantie maximaal de vraag te beperken (passief?) en dan pas hernieuwbare energie 
inzetten. 
- Vraag in hoeverre geothermie als een ‘oneindige’ energie bron kan worden gezien. Een centrale 
waarvan het doublet thermisch gedegenereerd raakt, kan door een nieuwe boring bediend 
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worden. Indien het potentieel in de regio maximaal wordt aangeboord is hier nog enige 
onduidelijkheid. 
 
Sociaal Economische Organisaties (VOKA – UNIZO – Boerenbond – Vlaamse Confederatie bouw – 
Innovatiepunt voor land- en tuinbouw – ABVV – Janssen Farmaceutica) 
 
Opmerkingen en aanzetten tot criteria: 

 Kijken naar toekomstige energie- en warmtebehoefte en hoe die door inplanting 
gerealiseerd kan worden 

 Kort bij afnemer (afh. van soort centrale: warmte bij afnemers, elektriciteit in industriële 
zones), rekening houden met bestaande infrastructuur 

 Warmtenetten geen nadelig effect voor landbouw 
 Kosten warmtenetten in rekening brengen 
 Rekening houden met aanwezige warmte (bv. restwarmte bedrijven) en andere 

warmte/energiebronnen 
 Overbodige warmte&elektriciteit moet stockeerbaar zijn in tijden van weinig behoefte (een 

must dat centrales vlot kunnen schakelen tussen warmte&energie productie) 
 Bestaande reglementering voor bodembebuizing (bv. regelgeving pijpleidingen Fluxys) 
 Clusters van bedrijven voor levering Geothermische Centrale 
 Sociale bewogenheid + dichtheid vraag 
 Rekening houden behoeften bedrijven 
 Inplanting dient bij te dragen tot lokale werkgelegenheid 
 Veiligheid werknemers en betrokkenheid burgers (gn. negatieve effecten op leefkwaliteit) 
 Economische haalbaarheid -> is geothermie beste oplossing? 

 
Top 2 criteria: 

1) De bedrijfsbehoefte van een regio 
2) ‘Totaalpakket warmte’ => inspelen, versterken en gebruiken van al bestaande (rest-) 

warmte 
 
Ruimtelijke Ordening en Overheid (Ruimte Vlaanderen – LNE – ALBON – Prov. A’pen – Prov. 
Limburg – Gemeentes Mol Dessel Geel Vosselaar Beerse Turnhout – Intergemeentelijke 
Kwaliteitskamer RO) 
 
Visies op geothermie en opmerkingen: 
- Versneller van innovaties   => economische hefbomen (cf. werkelooshied) 
- Versneller van slim ruimtegebruik   - innovatiepolen 
       - strategische locaties (warmtevraag) 

=> Hoe multifunctionele knooppunt, hoe beter! 
- Enkel daar waar optimaal potentieel zit (geologie) en verenigbaar met andere ondergrondse 
projecten (bv. gasopslag, grondwater, radio-actief afval) 
  => nood aan visie in Vlaanderen (“first come, first served”) 
- Druk & temperatuursimpact => voldoende spreiding geothermische centrales 
- Nood aan back-up systeem (andere energiebronnen) 
- Aandacht voor belang van participatie & communicatie 
- Ketenlogica 
- Investeringspotentieel (bekijken samen met gemeentes en mogelijke gebruikers) 
- Bouwdichtheid (verdichting): hoe haalbaar? 
- nieuwe projecten <-> dichtgebouwde kernen 
  => warmte & koude – vraag & aanbod (afzet) => sluitende bussinesscase 
- inpasbaar in smart grid? Kan dit leiden tot 1 groot warmtenetwerk? 
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- wetgeving blijft een vraagteken: oplossing om bv. RUP’s open te breken 
- structuurvisie ondergrond en decreet diepe ondergrond (concessiebeleid) 
 
Criteria: 
Binnen de groep ruimtelijke ordening en Overheid is geen lijst criteria. Wel is er de vraag om bij de 
ruimtelijke analyse van het geothermisch potentieel rekening te houden met de inpasbaarheid in 
de omgeving en de ondergrondse beïnvloeding. 
Hinder (lawaai, trilling, explosiegevaar, visueel) bij bouw en productie => beperkt geschikte locaties 
Wel: bestaande bedrijventerreinen en KMO-zones 
Niet: bv. Natura 2000 en habitat-richtlijngebied 
Warmte-vraag en -aanbod leiden dus tot een gewenste concentratie van de activiteitenzones 
 

VARIA 
De ‘blue lagoon’ schetsen van 51N4E over het zilvermeer krijgen vrij veel negatieve kritieken. In 
een verhaal over duurzaamheid ga je niet met energie morsen. Verschillende partijen (steden, 
milieubeweging en sociale partners) vinden dit gevaarlijk om voor te stellen, aangezien je er wel 
eens draagvlak door kan verliezen. Boodschap: focus ook hier op duurzaamheid 
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BIJLAGE B 

Kostenmodel geothermie 

Aanloopkosten en projectkosten 
 
De kosten voor voorstudies, het bekomen van de nodige vergunningen en projectmanagement 
belopen gemiddeld tussen 3,5 en 5% van de totale projectkost afhankelijk van de complexiteit van 
het project en de voorkennis op vlak van geothermie binnen het projectgebied. 
 

Geologische verkenning 
 
In het geval de beschikbare geologische data ontoereikend is, kan een seismische campagne 
uitgevoerd worden om extra informatie te krijgen over de opbouw van de ondergrond. De omvang 
van de campagne wordt bepaald door de diepte waarop de verwachtte watervoerende lagen 
voorkomen en de omvang van het project. 
 
Voor een 2D seismische campagne kan een eerste kostenraming gebeuren op basis van de 
cumulatieve lengte van de seismische lijnen en de diepte van de target: 
 
Cs = 121 + dt * (1,95 + 1,25 * l) + 5,05 * l 
 
Met Cs de kosten voor de seismische campagne (in kEuro voor het jaar 2013), 
dt de diepte van de te onderzoeken geothermische laag in kilometer, 
l de cumulatieve lengte van de 2D seismische lijnen. 
  
De totale projectkost, inclusief kwaliteitsopvolging en interpretatie, wordt tenslotte berekend via: 
 
Cst = Cs * (1 + fqi) 
 
fqi = 0,33 * Cs-

0,22 
 

Boringen 
 
Boorkosten 
 
De kostprijs veel elk van de boringen uitgedrukt in kEuro voor het jaar 2013 kan ingeschat worden 
op basis van het aantal effectief te boren meters vermeerderd met de kosten voor de aanleg van 
het terrein, het ontwerp van de boring en de supervisie tijdens de boorwerkzaamheden: 
 
Cb = Cd * (1+ fs + fwe + fds) 
 
Met d: is het aantal effectief geboorde meters (MD – of einddiepte van de boring), 
Cd de ruwe boorkost in kEuro, 
fs de factor voor de aanleg van het terrein, 
fwe een factor voor well design, 
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fse een factor voor toezicht tijdens de boorwerkzaamheden. 
 
De terreinkosten per boring hangen in sterke mate af van het aantal boringen dat vanaf één 
platform uitgevoerd kunnen worden. 
 
Cd, fs, few en fds worden geschat op basis van een machtsfunctie: 
 
Q = a * xb   
 
De waardes voor de constanten en de grenzen waarbinnen de correlatie opgaat worden 
aangegeven in onderstaande tabel. Kosten zijn berekend in kEuro voor het jaar 2013. 
 

Tabel 2: Parameters voor het inschatten van de boorkosten 

Parameter a b X xmin xmax 

Cd 0,17 1,275 diepte (m) 500 5000 

fs 0,088 -0,89 aantal boringen 1 4 

fwe 0,17 -0,29 boorkost (kEuro) 250 5000 

fds 0,18 -0.17 boorkost (kEuro) 250 5000 

 
 
Putafwerking 
 
De kosten voor de afwerking van een put (in kEuro) wordt ingeschat op basis van de volgende 
formule: 
 
Cc = Cwc * (fm + ferw + fi) 
 
Cwc = 0,215 * pd

1,15 
 
Waarbij Pd staat voor de ontwerpdruk (bar) voor de range 30 tot 300 bar, 
fm een correctiefactor voor het gebruik van hoogwaardigere materialen (zie Tabel 3); 
ferw de installatiefactor voor het puthoofd, 
fi de installatiefactor voor meet- en regelinstrumenten. 
 
ferw bedraagt 0,175. fi komt op 0,1. 
 

Tabel 3: Waardes voor fm 

materiaal fm 

koolstofstaal 1,0 

RVS 304 1,3 

RVS 316 1,3 

RVS 321 1,5 

Hastelloy C 1,55 

Monel 1,65 

Nikkel en Inconel 1,7 
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Pomp 
 
De kosten voor de installatie van de pomp en het aanbrengen van de productiebuis (beiden in 
kEuro) worden ingeschat op basis van de volgende formules: 
 
Cpt = (Cp + Ct) * [fm + ferp + fi + fel) 
 
Cp = 9,15 * (W/4)0,55 

 
Ct = dp * 0,055 * (D/4)1,05 
 
Met W het vermogen van de pomp in kW binnen de range van 4 tot 700 kW, 
dp de installatiediepte van de pomp, 
D de diameter van de productiebuis in inch (range 4” – 18 5/8”), 
ferp de installatiefactor voor de pomp en de productiebuis, 
fel de installatiefactor voor de elektrische bekabeling en controle. 
 
ferp bedraagt 0,15. fi bedraagt 0,1. fel bedraagt 0,1. 
 
 
Totale investering boringen 
 
De totaal investeringskost voor de afgewerkte putten wordt berekend met de volgende formule: 
 

Cbt =   
i

ptcb CCC  

 
Met i het aantal putten (minimaal 2: één productie- en een injectieput). 
 

Warmtewisselaar en bijhorende civiele werken 
 
De overdracht van de geothermische energie naar het verwarmingssysteem kan gebeuren door 
middel van een shell & tube of een platenwarmtewisselaar. Het kostenmodel voor shell & tube 
warmtewisselaars is overgenomen van R. Smith, 2005. Chemical process design. Wiley, New York. 
Het kostenmodel voor een platenwarmtewisselaars is afkomstig van C. Haslego & G. Polly, 2002. 
Compact heat exchangers: part 1. CEP Magazine September 2002, p. 32-37. 
 
De productkost voor een shell & tube warmtewisselaar (in kEuro voor het jaar 2013) uitgevoerd in 
koolstofstaal wordt gegeven door: 
 
ChXs = 35 * (A/80)0,68 
 
Waarin A staat voor de het warmtewisselend oppervlak in m2. De formule is geldig binnen een 
bereik voor A van 80 tot 4.000 m2. 
 
De productkost voor een platenwarmtewisselaar (in kEuro) wordt als volgt ingeschat: 
 
ChXp = 0,770 * A0,6907  voor uitvoering in RVS 316 
ChXp = 0,857 *A0,7514

 voor uitvoering in Grade 1 titanium 
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Met A het warmtewisselend oppervlak in m2. De formule is geldig voor A groter dan 18 m2. Voor 
een warmtewisselend oppervlak van meer dan 210 m2 wordt meerdere parallelle warmtewisse-
laars geplaatst. 
 
De grootte van de warmtewisselaar wordt berekend op basis van de log-gemiddelde temperatuur-
verschil over de warmtewisselaar en het vermogen: 
 

𝐴 =
𝑉

𝑈 × 𝐹 × 𝐿𝑀𝑇𝐷
 

 
Met U de warmteoverdrachtscoëfficiënt (W/m2.K), F de log-gemiddelde temperatuur-
verschilcorrectiecoëfficiënt (F = 1 voor cross-flow warmtewisselaars), V het vermogen (W) en LMTD 
het de log-gemiddelde temperatuurverschil (°C). Voor shell & tube warmtewisselaars wordt U gelijk 
gesteld aan 1500 W/m2.K, voor platenwarmtewisselaars aan 5000 W/m2.K. 
 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =  
((𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑜) − (𝑇ℎ,𝑜 − 𝑇𝑐,𝑖))

𝑙𝑛 (
𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑜

𝑇ℎ,𝑖 − 𝑇𝑐,𝑜
)

 

 
Waarin het subscript h verwijst naar de hoge temperatuurkant (voor een geothermiecentrale de 
brine-zijde van de warmtewisselaar) en c naar de lage temperatuurkant. i verwijst naar de 
inputzijde en o naar de outputzijde. 
 
Om de totale installatiekost te kennen moet de productkost vermeerderd worden met een factor 
die de plaatsing, aansluiting en behuizing dekt. In het gevallen waar andere materialen (zie Tabel 3) 
gebruikt worden of bij verhoogde druk (zie Tabel 5) of temperaturen (zie Tabel 6) moeten 
bijkomende correctiefactoren toegepast worden. De totale installatiekost voor de warmtewisselaar 
wordt berekend via: 
 
ChXt = ChX * fm * fp * ft * foi 
 
Met ChX de productkost voor een shell & tube of frame & plate warmtewisselaar. fm, fp en ft zijn de 
respectievelijke correctiefactoren voor afwijkende materiaalkeuze, druk en temperatuur. foi is de 
ontwerp- en installatiefactor en omvat een reeks kosten die verbonden zijn met het ontwerpen en 
het installeren van de warmtewisselaar (Tabel 4). foi wordt als volgt berekend: 
 
fi = (1 + ferx + fa + fix + fel  +fc + fs + fl) * (1 + fde + fx) 
 
 

Tabel 4: Parameters voor het berekenen van de ontwerp- en installatiefactor (foi) 

Factor Omschrijving waarde 

ferx Oprichting 0.3 

fa Aansluitingen 0.8 

fix controle- en regeltechniek 0.3 

fel elektriciteit 0.1 

fc civiele werken 0.3 

fs fundering en behuizing 0.2 

fl isolatie en schilderwerk 0.1 

Som  2,1 



Bijlage B 
 

RMA/1410166/2015-0001 

fde ontwerp en engineering 0.3 

fx contingeny 0,1 

foi ontwerp- en installatiefactor 2,94 

 

Tabel 5: Waardes voor fp 

ontwerpdruk (bar) fp 

1 – 7 1,0 

7 – 50 1,5 

 

Tabel 6: Waardes voor ft 

temperatuur (°C) ft 

0 – 100 1,0 

100 – 300 1,6 

 
 

Elektriciteitsproductie 
 
Voor installaties van minder dan 1.500 kWe wordt een specifieke kost van 3.750 Euro/kWe gehan-
teerd. We gaan er van uit dat kleine installaties skid-gemonteerd aangeleverd worden, wat de 
kosten zou moeten drukken. Voor installaties met een netto output van 1.500 kW of meer wordt 
de specifieke investeringskost wordt berekend op basis van het netto elektrische vermogen. 
 
De investeringskost voor een luchtgekoelde binaire cyclus is gebaseerd op de specifieke 
investeringskost (kEuro/MWe) voor een eenvoudige (enkelvoudige druk), luchtgekoelde binaire 

cyclus met recuperator en isobutaan als werkingsmedium die geven wordt in [i]. De correlatie is 
gebaseerd op een systeemoptimalisatie over een temperatuurbereik van 100 tot 150°C en een 
netto vermogen van 2 tot 10 MWe. 
 

𝐶𝑏𝑖𝑛 =
𝑘𝑊𝑒

𝑛𝑒𝑡

1000
× 8,29 ×  103 × (

𝑘𝑊𝑒
𝑛𝑒𝑡

1000
)

−0,4417

 

 

𝑘𝑊𝑒
𝑛𝑒𝑡 =

𝑐𝑝𝑏 × (𝑇𝑏,𝑖 − 𝑇𝑏,𝑜) × 𝑚𝑏̇ × 𝛾𝑒𝑛
𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

1000 × 100
 

 

𝛾𝑒𝑛
𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

=  −5,182 × 10−4 × 𝑇𝑏,𝑖
2 + 0,2307 ×  𝑇𝑏,𝑖 − 10,71 

 
Met Tb,i de inputtemperatuur en Tb,o de outputtemperatuur van de brine (beide in °C). cpb staat 
voor de specifieke warmte van de brine (in J/kg.°C) en wordt berekend volgens de formule geven in 

[ii]. 
 
Cbin is uitgedrukt in kEuro en is gebaseerd op kostfuncties voor de verschillende onderdelen van 
een binaire elektriciteitsplant die herrekend werden naar het jaar 2013. 𝑘𝑊𝑒

𝑛𝑒𝑡
 is het net netto 

elektrische vermogen van de binaire plant in kWe en 𝛾𝑒𝑛
𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

 is de energetische cyclusefficiëntie in %. 
De systeemoptimalisatie uitgevoerd in [i] leert dat een dergelijke binaire cyclus de brine afkoelt tot 
ca. 65°C. Dit laat een parallelschakeling toe van de binaire cyclus met warmtelevering op 65 - 45°C. 
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Om een geleidelijke overgang tussen beide kostenmodel te verkrijgen werd de investeringskost 
voor een installatie tot 1.500 kW aangepast: 
  

𝐶𝑏𝑖𝑛 = 4250 × (
𝑘𝑊𝑒

𝑛𝑒𝑡

1000
)

1,375

 

 
 

Bepaling van het massadebiet en de productietemperatuur 

 
Tb,i wordt opgehaald uit de temperatuurkaart voor de top van de Kolenkalk. In Daar deze kaart 
geen rekening houdt met de dikte van Kolenkalk en met temperatuursverliezen in de productieput, 
dient afgelezen temperatuur gecorrigeerd te worden om het massadebiet te bepalen. De correctie 
kan berekend worden op basis van de dikte van de Kolenkalk op een bepaalde plaats, de lengte en 
het ontwerp van de productieput en het volumedebiet. Gemiddeld ligt de productietemperatuur 5 
tot 10% hoger dan de waarde die afgelezen wordt uit de temperatuurkaart. Dit is vooral te wijten 
aan de dikte van de Kolenkalk, die in Kempen varieert van enkele honderden meters tot ruim 800 
m. Als benadering wordt de volgende correctiefunctie gebruikt: 
 

𝑇𝑏,𝑖 = 𝑇𝑡𝑘 − 1,45 × 10−3  ×  𝑇𝑡𝐾
2 + 0,311 × 𝑇𝑡𝑘 − 3,62 

 

Waarin 𝑇𝑡𝐾
2  staat voor de temperatuur aan de top van de Kolenkalk (°C). 

 
 
Het massadebiet van de brine (�̇�𝑏 in kg/s) wordt berekend uit het vermogen van een 
geothermische doublet en de temperatuur van het geproduceerde water: 
 

�̇�𝑏 =  
𝑀𝑊𝑡ℎ × 1000000

(𝑐𝑝𝑏 × (𝑇𝑏,𝑖 − 40°𝐶))
 

 
Waarin MWth staat voor het thermisch vermogen van het doublet (in MW), Tb,i voor temperatuur 
van de opgepompte brine (in °C) en cpb voor de specifieke warmte van de brine (in J/kg.K). 
 
MWthi (in MW) wordt berekend op basis van de dieptekaart voor de top van de Kolenkalk: 
 
𝑀𝑊𝑡ℎ = −1,82 × 10−6 × 𝑑2 − 1,58 × 10−2 × 𝑑 − 4,68 voor het p50-vermogen 
𝑀𝑊𝑡ℎ = −1,75 × 10−6 × 𝑑2 − 1,27 × 10−2 × 𝑑 − 1,74 voor het p70 vermogen 
 
Waarin d staat voor de diepte t.o.v. TAW(in m, negatieve waarde). De kaarten werden opgesteld 
voor een retourtemperatuur van 40°C. 
 

Operationele kosten 
 
De aannames voor de operationele kosten zijn weergeven in onderstaande tabel. 
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Tabel 7: Aannames voor het berekenen van de operationele kosten van een geothermische centrale 

Post Formule Parameters 

Onderhoud boringen 1,5% van de investeringskost (Cb + Cc)  

Onderhoud bronpompen 10% van de investeringskost (Cpt)  

Onderhoud binaire cyclus 2,5% van de investeringskost (Cbin)  

Onderhoud warmtewisselaars 2% van de investeringskost (ChXt)  

Andere vaste kosten 100.000 Euro  

Personeelskosten (VTE) 0,25 VTE x MWheat,t + 0,52 VTE x MWe ° 50.000 Euro/VTE 

Pompenergie (MWh) (MWhheat,t + MWhe/𝛾𝑒𝑛
𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

)/COP 50 Euro/MWh 

° Zie referenties [iii] en [iv] 
* Enkel voor een binaire cyclus die gekoeld wordt met een natte koeltoren. Gerekend met 7500 vollasturen per jaar. 

 
Met MWheat,t het geïnstalleerd vermogen voor warmtetevering in jaar t uitgedrukt in MW. MWe het 
geïnstalleerd vermogen voor elektriciteitsproductie in MW. MWhheat,t de geleverde warmte in jaar 
t. 
 
COP staat voor de verhouding tussen het thermische vermogen van de putten en het benutte 
vermogen van de bronpompen (kW/kW). COP wordt afgeleid uit de corresponderende p50 of p70-
kaart. 
 
𝐶𝑂𝑃50 = −1,52 × 10−2 × 𝑑 − 7,28 voor de COP bij het p50-vermogen 
𝐶𝑂𝑃70 = −1,47 × 10−2 × 𝑑 − 6,93 voor de COP bij het p70-vermogen 
 
Waarin d staat voor de diepte van de top van de Kolenkalk ten opzichte van TAW (in m; negatieve 
waarde).  
 
 

Inschatting van de haalbaarheid van een centrale 
 
De haalbaarheid van een geothermische centrale op een bepaalde plaats wordt ingeschat op basis 
van een vereenvoudigde berekening van de netto contante waarde over een projectduur van 30 
jaar. Het evaluatieschema is hieronder bondig weergeven. In een eerste stap wordt er van 
uitgegaan dat de thermische energie geleverd wordt door één geothermische doublet. Deze output 
wordt vergeleken met de vraag naar thermische energie in een reeks temperatuursintervallen die 
binnen een bepaalde zoekstraal rond de centrale gelegen zijn. Indien de vraag groter is dan de 
output van het doublet, wordt de NPV-berekening herhaald voor een centrale met 2 doubletten. 
 
De NPV voor centrale n wordt als volgt ingeschat: 
 

𝑁𝑃𝑉𝑛 = −𝐶𝐺𝑃𝑃𝑛 + ∑
𝑘𝑊𝑒

𝑛𝑒𝑡 × 1000 × 𝑝𝑒,𝑡 × 𝑛𝑒,𝑡 + ∑ 𝑆𝑗,𝑡 × 𝑝𝑗,𝑡 − 𝐶𝑂&𝑀,𝑡
𝑐
𝑗=1

(1 + 𝑖)𝑡

𝑇𝑙

𝑡=1

 

 
Met CGPPn de investeringskosten (in Euro), t het jaar, Tl de looptijd van het project (gelijke genomen 
aan 30 jaar), 𝑘𝑊𝑒

𝑛𝑒𝑡 de netto elektrische output van de centrale (kW), pe,t de gemiddelde elektrici-
teitsprijs in jaar t (Euro/MWh), ne,t het aantal vollasturen voor elektriciteitsproductie in jaar t (h), j 
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de temperatuurklasse, Sj,t de geleverde warmte binnen temperatuurklassen j in jaar t (MWh), pj,t de 
gemiddelde prijs van de geleverde warmte binnen temperatuurklassen j in jaar t (Euro/MWh), 
CO&M,t de operationele kosten in jaar t (Euro). 
 

Tabel 8: gebruikte temperatuurklassen en relatie met elektriciteitsproductie 

Klasse Temperatuurbereik (°C) Relatie met elektriciteitsproductie 

1 Tb,i – 80 Parallel 

2 85 – 65 Parallel 

3 65 – 45 Serieel 

4 45 - 30 Serieel 

 
 

Reductie van de investeringskosten voor een bijkomend doublet op een bepaalde plaats 

 
In geval een 2e doublet op dezelfde plaats geboord wordt (centrale met 4 boringen) wordt de 
investeringskosten voor het 2e doublet verminderd met 15%. Deze reductie is een gevolg van leer-
effecten met betrekking tot de boringen en projectmanagement, hergebruik van reeds aangelegde 
infrastructuur en schaaleffecten met betrekking tot bouw van de geothermische centrale. 
 

Reductie van de investeringskosten bij toenemend aantal centrales 

 
Om geothermie in Vlaanderen commercieel uit te rollen komt het er aan de boorkosten te drukken. 
Een vergelijking van kosten voor CBM-boringen leert dat de kosten in Europa ongeveer 40% hoger 
liggen dan in Noord-Amerika. Het prijsverschil is het grotendeels het gevolg van de veel grotere 
concurrentie op de Noord-Amerikaanse markt. Het beste bewijs hiervoor is het aantal rotary rigs 
dat operationeel is op beide markten. 
Ook ervaring en kennis van de ondergrond van een gebied bepaalt in sterke mate de boorkosten. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verschil in de kosten voor boringen uitgevoerd in het kader van 
pilootprojecten en boorkosten binnen commerciële projecten. Na correctie voor regionale verschil-
len blijken verkenningsboringen gemiddeld dubbel zo duur dan boringen uitgevoerd in het kader 
van commerciële projecten. 
 
Daarnaast vallen ook leereffecten te verwachten met betrekking tot de projectorganisatie en het 
ontwerpen, bouwen en opleveren van de geothermische centrale. Het valt dan ook te verwachten 
dat de investeringskosten zullen dalen naarmate het aantal diepe boringen in de Kempen 
toeneemt, en er meer installatie operationeel zijn. 
 
Als eerste benadering van de leereffecten wordt de volgende reductiecurve voor de totale investe-
ringskost aangenomen: 
 

𝐶𝐺𝑃𝑃𝑛 = 𝐶𝐺𝑃𝑃1 × 𝑥−0.073 
 
Met x met aantal reeds geïnstalleerde centrales en CPP1 de totale investeringskost voor de centrale 
op basis van de hoger aangegeven parameters. 
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Figuur 19: Kosten voor CBM-boringen uitgevoerd in het kader van pilootprojecten enerzijds en 

commerciële projecten anderzijds. 

 

Bepaling van de productie van elektriciteit en warmte 
 
De volgende stappen worden doorlopen voor de verschillende jaren t van de inplantingsanalyse. 
Hierbij worden eerst de in jaar t operationele centrales doorgerekend. Vervolgens worden de 
locaties voor eventuele nieuwe centrales bepaald. Nieuwe centrale kunnen alleen in cellen 
geplaatst worden die gelegen zijn in gebieden die buiten de invloedssfeer van bestaande centrales 
vallen en waar de bouw van een centrale conform andere criteria mogelijk is. 
 
 
Stap 1: In de eerste stap wordt de warmtevraag bepaald op basis van de jaarbelasting-duurcurves 
voor de verschillende warmtevragers binnen een van zoekcircel xi km rond de centrale. De warmte-
vragers worden daarvoor ingedeeld in een aantal warmteklassen (100 – 80°C; 80 -95°C; 65 – 45°C 
en 45 – 30°C). Voor elke klasse wordt de cumulatieve vermogenscurve opgesteld. 
 
Stap 2: Op basis van het massadebiet van de productieput of –putten en de productietemperatuur 
wordt het maximaal leverbare vermogen binnen elke temperatuurklasse bepaald. Het thermische 
vermogen (in kW) wordt berekend via de formule: 
 

𝑘𝑊𝑔,𝑐 =
�̇�𝑏 ×  𝑐𝑝𝑏,𝑐 × (𝑇ℎ,𝑐 − 𝑇𝑙,𝑐)

1000
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Met Th,c en Tl,c respectievelijk de hoge en lage temperatuur van de specifieke temperatuurklasse 
(°C),  cpb,c de specifieke warmte van de brine bij een temperatuur van Th,c (J/kg.K) en �̇�𝑏 het 
massadebiet (kg/s). 
 
Stap 3: Het aanbod (kWg,c) wordt vervolgens vergeleken met de vraag. Indien de maximale vraag 
groter is dan het aanbod wordt uit de jaarbelasting-duurcurve het aantal vollasturen bepaald dat 
overeenkomt met het leverbare vermogen (kWg,c) binnen de temperatuurklasse. De totale warmte-
levering binnen de specifieke temperatuurklasse c (MWh) komt dan overeen met de oppervlakte 
onder de jaarbelasting-duurcurve afgekapt op maximaal vermogen gelijk aan kWg.c. 
Indien het maximale gevraagde vermogen binnen temperatuurklasse c lager ligt dan het vermogen 
dat vanuit de productieput(ten) geleverd kan worden, is de geleverde warmte binnen de warmte-
klasse (MWh) gelijk aan de oppervlakte onder de jaarbelasting-duurcurve. Voor warmteklassen met 
een lage temperatuur van 65°C of meer en in het geval de productietemperatuur van de brine 
hoger is dan 100°C is optimalisatie mogelijk op basis van de NPV door verdeling over elektriciteit- 
en hoge temperatuur warmtelevering (in relatie met stap 4). 
 
Stap 4: Indien de productietemperatuur hoger ligt dan 100°C wordt vervolgens het elektrische ver-
mogen van een eventuele CHP-geothermische centrale berekend op basis van Tb,i en het reste-
rende massadebiet na aftrek van het massadebiet dat nodig is om in de warmtelevering in de 
temperatuurklassen met een minimale temperatuur van 65°C (100 – 800C en 80 -65°C) te voorzien. 
 
Stap 5: berekening van de NPV van de centrale. Indien de warmtevraag het aanbod overtreft en de 
(beoogde) centrale nog maar 1 double bevat, wordt stappen 1 t/m 5 herhaald voor een centrale 
met 4 putten (2 injectie en 2 productieputten) waarbij de investeringen voor het 2e doublet 
aangepast worden zoals hierboven aangegeven. De configuratie met de hoogste NPV wordt 
behouden. 
 
In het geval de NPV positief is en het geen bestaande centrale betreft, wordt de centrale 
vastgelegd op de betreffende locatie. Cellen die binnen een ellips met stralen a = 1500 m en b = 
750 m + 250 m x (#doubletten – 1) gelegen zijn, worden uitgesloten voor de lokalisatie van 
bijkomende centrales. Indien het een bestaande centrale betreft waaraan een extra doublet werd 
toegevoegd, wordt de invloedssfeer uitgebreid. 
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