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ONZE MISSIE:  EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN 

Algemene kenmerken diepe geothermie 
• Geothermie (of aardwarmte) maakt gebruik van de temperatuurtoename met 

diepte (in Nederland is de geothermische gradiënt grofweg 31˚C/km) 

• Warmte wordt gewonnen uit watervoerende lagen op enkele kilometers diepte 

• Warmte wordt omhoog gehaald door één of meer productieput(ten). Het 

gebruikte, afgekoelde water wordt in één of meer injectieputten teruggepompt 

• Bepalende geologische factoren: temperatuur en debiet (>100m
3
/uur voor 

rendabel project) 

• Bepalende bovengrondse factoren: concentratie en temperatuur van 

warmtevraag, aanwezigheid warmte-infrastructuur, warmtetarief, etc. 

• In Nederland veel geschikte aquifers; geothermisch aanbod verschilt per regio 

• Geothermisch potentieel in Nederland voor warmte: 90.000 PJ (TNO) 

• Geothermisch potentieel voor elektriciteitsproductie: enkele GWe 

• Realiseerbaar potentieel zonder beleidsmaatregelen voor warmte (en koude) in 

2020: ≥200MWth (≥3 PJ/jaar) (inschatting van Platform Geothermie) 

• Realiseerbaar potentieel voor elektriciteitsproductie in 2020: 10-50MWe (en in 

2030 mogelijk enkele honderden MWe) 

 

 
Temperatuur op 2km diepte (links) en (rechts) geschikte aquifers voor geothermie (bron: TNO) 

 

• Per doublet 4-15MW thermisch vermogen (meer doubletten → meer vermogen) 

• Levensduur puttendoublet: enkele tientallen jaren 

• Toepassingen: directe warmtebenutting voor tuinbouwkassen, woningen, utiliteit, 

industriële processen, kantoren, spa’s, of voor de productie van elektriciteit. 

• Geothermie is niet nieuw, wordt in buitenland al decennia toegepast 

• Voordelen: continue beschikbaarheid, regelbaarheid, hoge emissiereductie 

tegen lage kosten doordat jaarlijkse kosten laag en stabiele zijn, zeer gering 

ruimtebeslag, bekendheid met de ondergrond in Nederland (door vele exploratie- 

en productieboringen en seismische metingen voor olie- en gaswinning) 

• Nadelen: hoge initiële investering, (rest)onzekerheid over ‘presteren’ van 

ondergrond 

• Productiekosten per GJ warmte: 7-12€/GJ (zonder warmte-infrastructuur) 

Energiesymposium, 16 oktober 2009, Den Haag 
s.hagedoorn@ecofys.com  
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Overzicht van geothermische energieconcepten (Bron: Ecofys) 

 

 

Algemene knelpunten diepe geothermie 
• Nederland is een aardgas-land 

• Geothermie is nog een relatief onbekende optie in Nederland (in tegenstelling tot 

ons buurland Duitsland en vele andere landen in de wereld waar geothermie al 

decennia wordt toegepast).  

• Er moet voldoende warm water uit de diepe ondergrond onttrokken kunnen 

worden (zonder dat dit al te veel pompenergie kost). 

• Hoge initiële investering in combinatie met restrisico: het risico bestaat dat de 

geothermische bron minder goed presteert dan van te voren ingeschat. Hoewel 

het geologische risico na gedegen onderzoek gering is, zijn de financiële 

gevolgen van misboringen groot omdat er miljoenen euro’s mee gemoeid zijn. 

Daarom hebben min. EZ en LNV een garantiefonds opgezet (budget: 10M€) 

• Er moet een voldoende geconcentreerde warmtevraag zijn om warmtevraag en 

aanbod te kunnen matchen en transportafstand te minimaliseren om energie-

verliezen te beperken en hoge kosten voor het distributienet te voorkomen. 

• Er is een voorinvestering nodig om de ondergrond goed in kaart te krijgen. 

• Bij tuinders is naast warmte ook vaak behoefte aan elektriciteit en CO2. Dit 

maakt dat de toepassing van een WKK installatie vaak het meest rendabel is. De 

OCAP leiding biedt in dit geval uitkomst voor tuinders in het Westland. 

• Bij geothermie is multidisciplinaire samenwerking nodig tussen overheid, 

experts, ondernemers en financiers. Er is specialistische kennis nodig van de 

ondergrond, vraagprofielen van afnemers en geschikte energiesystemen, etc.  

• Gezien de snelle groei in opsporingsvergunningen in Nederland vormt de 

ondergrondse ruimtelijke ordening een juridisch knelpunt. Geothermische 

bronnen kunnen elkaar namelijk (na enige jaren van productie) ondergrondse 

beïnvloeden. Daarnaast worden al concurrerende aanvragen gedaan. Zonder 

sturing kan een suboptimale benutting van de ondergrond ontstaan. De vraag is 
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ontstaan in hoeverre nabijgelegen putten in samenhang met elkaar ontworpen 

zouden moeten worden om een optimale efficiency (c.q. hogere productie) 

mogelijk te maken. 

• Er is geen financieel level-playing-field met andere duurzame energieopties voor 

elektriciteitsproductie uit geothermie en voor directe verwarmingstoepassingen 

zoals stadsverwarming. Het zou de ontwikkeling van geothermie versnellen als 

er een feed-in tarief zou gelden per geproduceerde kWh elektriciteit en/of 

warmte, of als er een vergoeding per vermeden ton CO2 uitstoot zou gelden. 

• Om de hoge initiële investering terug te kunnen verdienen is het van belang dat 

geothermische warmte of elektriciteit zoveel mogelijk als basislast wordt ingezet. 

 

 

Kansen diepe geothermie 
• Perfecte match tussen grote lage temperatuur warmtevraag en aanbod van 

geothermische warmte. Hier kan beter geen hoogwaardige energiebron zoals 

aardgas voor worden gebruikt (alleen voor de voorziening van de piekvraag). 

• Er is ingezien dat de duurzame energie doelstellingen niet gehaald gaan worden 

als niet ook ingezet wordt op duurzame warmte, waaronder geothermie. 

• Verduurzamen bestaande warmtenetten (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, …) 

door geothermische warmte te gebruiken. 

• Lokale ontwikkeling duurzame warmte (‘kralen rijgen’). 

• Gigantisch potentieel voor levering van duurzame geothermische warmte aan de 

bestaande bouw (huidige CO2 emissie door aardgasverbruik in woningen bijna 

20MtonCO2; geothermie economisch een zeer gunstige optie vergeleken met 

andere maatregelen. Voorbeeld: haalbaarheidsstudie in Gorinchem door Ecofys) 

• Het toepassingsgebied voor geothermie wordt groter als met lagere aan- en 

afvoer temperaturen gewerkt kan worden (zoals in goed geïsoleerde woningen 

en LTV verwarmde woningen). Ook verbetert de business case in veel gevallen 

door het toepassen van gecascadeerde systemen en door hoge temperatuur 

warmteopslag (voorbeeldproject Vierpolders: Multi energie concept). 

• Mogelijkheid om zowel warmte als elektriciteit te leveren. 

• Er is veel bekend van de Nederlandse ondergrond door olie- en gasboringen. 

 

 

Thermisch
1275 PJ

Industrie +
raffinage
700 PJ

Huishoudens
280 PJ

Tertiair
180 PJ

Glastuinbouw
115 PJ

 
Finale thermische energievraag in 2020, waarvan ~450PJ lage temperatuur (<100˚C) warmtevraag 

(bron: Ecofys) 
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Totale warmte- en koudevraag in 2020 onderverdeeld naar nieuwbouw en bestaande bouw (bron: 

Ecofys) 

 

 

Stand van zaken onderzoek en projecten 
• Bleiswijk/Lansingerland: 2 doubletten gerealiseerd voor tuinder Rik van den 

Bosch (1
ste

 in 2007 en 2
de

 in 2009). Gezamenlijke capaciteit: ongeveer 12MWth. 

1
ste

 doublet (diepte ~1700m) levert warmte aan 7ha kassen en realiseert 

daarmee een besparing van ongeveer 5 miljoen m
3
 gas. Investering voor het 1

ste
 

project was ongeveer 6M€. 

• Den Haag Zuid-West: 1
ste

 geothermische stadsverwarmingproject in aanbouw 

voor de verwarming van 4000 huizen (in 1
e
 fase; later aansluiting van nog eens 

2000 woningen). Capaciteit vanuit geothermie: ~6MWth. Project levert een 

besparing op van 5000ton CO2 per jaar. Boring zal begin 2010 aanvangen. 

Betrokken partijen: consortium van Gemeente Den Haag, wooncorporaties 

Staedion, Vestia en Haag Wonen, energiebedrijven E.On en Eneco. Investering 

totale project ongeveer 50M€ (grootste deel voor warmtenet). 

• 2
de

 stadsverwarmingproject komt waarschijnlijk in Delft. Boring gepland in 2010 

• >40 verzoeken voor een opsporingsvergunning, verreweg de meeste daarvan 

(90%) voor de tuinbouw sector. 

• Vele haalbaarheidsonderzoeken, bijvoorbeeld in Zuid-Holland, Koekoekspolder 

(tuinbouw), Drenthe (tuinbouw), Gorinchem (stadsverwarming), Texel 

(elektriciteit), etc.  

• R&D project voor elektriciteitsproductie uit zeer diepe geothermie (>3.5km) 

ingediend bij Senternovem (trekkers: Ecofys en IF Technology) 

• Er wordt op dit moment een Nationaal Onderzoeksprogramma voor Geothermie 

opgericht door TNO, TU Delft, Universiteit Utrecht, Ecofys, Kema, IF Technology 

en Vrije Universiteit Amsterdam. 

 



5/6 

 
 

 Energiesymposium – 16 oktober 2009 

 

ONZE MISSIE:  EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN 

 

WKK

geothermiekas

HT warmteopslag

WW

Geothermie

WW

warmteweb

CO2leiding

WKK-kas ketelkas

 
Multi Energie Concept van geothermie project in Vierpolders 

 

 

Stand van zaken beleid en wet- en regelgeving 
• De Mijnbouwwet (bevoegd gezag min. EZ) is de leidende wetgeving voor diepe 

geothermie (>500m).  

• Voordat een put mag worden geboord moet een opsporingsvergunning worden 

aangevraagd. Bij overgang op winning is een winningsvergunning verplicht. 

• Omhoog gepompt water mag niet aan het oppervlak worden geloosd, maar moet 

weer in het reservoir worden geïnjecteerd. 

• De ondergrondse ruimtelijke ordening (claimen van stukken land middels de 

opsporingsvergunning en ondergrondse interactie van putten) en de tijdsduur 

van de vergunningaanvraag/verlening zijn momenteel discussiepunten. 

Probleem is dat er concurrerende opsporingsaanvragen worden ingediend en er 

op termijn een suboptimaal situatie kan ontstaan waarbij niet optimaal gebruik 

wordt gemaakt van het ondergrondse potentieel. 

• Financiële steun: MEI-regeling, Milieu-investeringsaftrek, EIA, EOS-UKR 

Garantiefonds: Min. EZ en LNV hebben een garantiefonds opgezet (budget 

10M€), om het geologisch restrisico af te dekken. De regeling is goedgekeurd 

door de Europese Commissie en zal naar verwachting in november 2009 in 

werking treden. Om voor de Garantieregeling in aanmerking te komen moet een 

aanvrager beschikken over een exploratie- of winningvergunning en zal de 

aanvrager met een zekerheid van 90% moeten aangeven wat het verwachte 

vermogen van het puttendoublet zal zijn. 

• Er is geen SDE vergoeding voor geothermische warmte/elektriciteit (bij sommige 

toepassingen dus geen level-playing-field met andere duurzame energieopties) 

• De Nederlandse overheid heeft (nog) geen beleidsdoelstelling geformuleerd voor 

geothermie en heeft tot dusver een beperkte pro-actieve houding aangenomen. 

Dit heeft waarschijnlijk mede te maken met het feit dat de belangstelling voor 

geothermie pas sinds enkele jaren enorm is toegenomen.  

• Het Platform Geothermie is in 2002 opgericht en vertegenwoordigt de 

Nederlandse geothermische community (ongeveer 50 leden). Het Platform 

fungeert als klankbord voor de overheid. 
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Overzicht van vergunningen per 1 oktober 2009 (bron: nlog.nl) 

 


