
Techniek : Geothermie (INDUSTRIE, BEBOUWDE OMGEVING, AGRARISCHE SECTOR) 

 

Werking van de techniek. 

Geothermie is warmte uit de aarde en berust op het principe, dat de temperatuur in de aarde 

toeneemt van de buitenzijde van de aarde (de aardkorst) naar de kern van de aarde.   

 

Figuur 1: Globaal Temperatuur profiel van aardoppervlak naar aardmiddelpunt 

(ref 1) 

 

 

Alhoewel Figuur 1 een globaal beeld van het temperatuurverloop geeft, kunnen er door 

onregelmatigheden in de aardopbouw (bijvoorbeeld breuklijnen) grote verschillen in het 

temperatuur profiel bestaan tussen verschillende lokaties, waarbij soms al hoge temperaturen op 

geringe diepten te vinden zijn (bv Ijsland of VS Yellowstone).  

Nederland heeft echter een dikke aardkorst en alhoewel momenteel door middel van boringen het 

exacte profiel op veel plaatsen pas dit jaar bepaald wordt , ziet het temperatuurverloop in Nederland 

er ongeveer uit als in Figuur 2.  

 

 

 

               



Figuur 2: Temperatuur profiel in de Nederlands bodem (ref 2) 

 

 

Geothermische warmte wordt gewonnen uit water dat uit de ondergrond opgepompt wordt. Het 

water komt naar boven via een productieput, de warmte wordt eruitgehaald via een 

warmtewisselaar, en vervolgens stroomt het water terug de aarde in via een injectieput. Het water 

zelf wordt dus gebruikt en niet verbruikt Een vereenvoudigd schema is weergegeven in Figuur 3 . 

 

Figuur 3: werkingsprincipe Geothermie 

 

 

Alhoewel de aardkern zeer heet is (ca 6700 0C) , is de totale warmtestroom naar het oppervlak van de 
aarde maximaal 0.1 W/m2 (ref 3) en dus gering. Dit betekent dat de bron gedurende de gebruikstijd 



afkoelt en de techniek, strikt gezien, niet volledig duurzaam is. Door het water ver van de 
produktieput weer terug te pompen, kan het in de ondergrond terug op weg naar de produktieput 
weer opwarmen door warmte-onttrekking aan het gesteente tussen de twee putten. 
Wanneer het koude retourwater doorbreekt naar de produktieput moet de warmte-onttrekking 
gestaakt worden. De put komt dan in een zogenaamde herstelfase. 
 

Onderstaande Figuur 4 geeft weer hoe de ondergrondse temperatuurverdeling rondom een 
geothermische put in de loop der tijd verandert. Het is overigens zeer moeilijk te voorspellen, 
wanneer doorbraak plaats vindt. 
 

Figuur 4: De fases van een geothermische bron (ref 2) 

 

Er worden verschillende typen Geothermie onderscheiden. 

“normale geothermie” is het onttrekken warmte op een diepte van ca 2000 m, waar de water 
temperatuur 60-80 0C is. Er wordt gesproken van “ultradiepe geothermie”, wanneer de bron zich op 
meer dan 4000 m diepte bevindt” 
 

Voorbeelden van toepassingen. 

In Nederland zijn op dit moment alleen maar “normale geothermie” projecten. Ultradiepe 

geothermie wordt (nog) niet toegepast. Dit is ook de situatie in landen om ons heen. 

Figuur 5: geothermie lokaties in Nederland (ref 2) 

 



De meeste lokaties, aangegeven in Figuur 5 betreffen tuinbouwbedrijven. Ook worden op een paar 

plaatsen woonwijken/individuele gebouwen voorzien van geothermische warmte. 

Geothermie laat zich combineren met warmtepompen, waardoor het temperatuur niveau verder 

verhoogd kan worden, zodat ook woningen met hoge tempertuur radiatoren kunnen worden 

bediend. Voorbeeldeen van projecten waarbij dit toegepast wordt , zijn o.a. warmtenetten in 

Kopenhagen (ref 5). 

Bij ultradiepe geothermie ligt electriciteitsproductie middels een Organic Rankine Cycle (ORC, ofwel 

een electriciteitscentrale, die niet op water/stoom werkt, maar een organische stof) binnen bereik, 

maar de efficiencies van zulke installaties zijn niet erg hoog (ref 6 als voorbeeld) 

 

Voor- en nadelen van de technniek. 

De voordelen deze techniek zijn met name : 

- Geen grote electriciteits input 

- Continue energiebron 

- Lokaal aanwezig op veel plaatsen in Nederland 

 

De belangrijkste nadelen zijn: 

- Nog niet concurrerend zonder subsidie 

- Lage duurzame efficiency, wanneer je aanneemt dat overall de helft van de bronnen in 

herstelfase zal zijn (zie Figuur 4)  

- Kraken (fracking) van de ondergrond kan noodzakelijk zijn om voldoende water naar de 

produktieput te krijgen??. 

- Momenteel niet doorontwikkeld voor industrieel gebruik 

- Potentiele contaminatie van het grondwater. 

- Risico van aanboren van olie en gas bij slaan van een put. 

- Beperkt CO2 effect (zie onder)  

- Het opgepompte water kan corrosief en/of radioactief zijn. 

- Potentiële verstopping van putten 

 

Impact op CO2 reductie. 

De huidige produktie (2016) is ongeveer 3.6 PJ. De CO2 uitstoot bedraagt ca 13 kg/GJ, vergeleken 

met 66 kg/GJ voor aardgas (ref 2). De maximum CO2 reductie die te behalen is, wordt bereikt 

wanneer het totale onderaards Nederlands oppervlak gebruikt zou kunnen worden voor geothermie. 

Dit zou dan ca 125 PJ capaciteit  opleveren. Als daarvan 50% continu in herstelfase zit blijft er 

duurzaam nog ca 60 PJ over. Dit resulteert in een reductie van ongeveer 3 Mton CO2 als absoluut 

plafond. De verwachting is, dat 50 PJ gerealiseerd zou kunnen worden in 2030 (ref 4). 

Op langere termijn (2050) zou de huidige 80% CO2 reductie t.o.v aardgas nog onvoldoende zijn. 

Voor wat betreft de (petrochemische)  indstrie lijkt het onwaarschijnlijk dat voor 2030 ultradiepe 

geothermie ontwikkeld kan worden (7000 m ?), waarbij de temperatuur voldoende hoog is om 

directe vervanging van (middeldruk) stoom te faciliteren.  



 

Maatschappelijke impact. 

Daar op dit moment de uitbreiding van geothermie primair bedoeld is om warmtenetten te voeden, 

zal de maatschappelijke impact vrij hoog zijn, voor zover het de ontwikkeling van nieuwe netten 

betekent. Er moeten waarschijnlijk veelal achter de voordeur maatregelen getroffen worden. Dit 

geldt echter ook voor warmtenetten die op met een andere warmtebron (aquathermie bv ?) worden 

aangelegd. Bezorgdheid zal er ook zijn rond het boren van diepe putten in de  bebouwde omgeving; 

de potentiele verontreiniging van de de bodem en grondwater en verandering van de 

bodemconsitutie door de boringen in analogie aan de aan aardgawinnings gerelateerde schades in 

Groningen.  In deze opzichten moet geothermie als een mijnactiviteit gezien worden. 

Door al deze factoren is het lang niet zeker dat boring van een groot aantal putten zomaar 

geaccepteerd wordt om het 50 PJ doel te bereiken.   

 

Kosten-Baten. 

Momenteel is Geothermie niet economisch haalbaar zonder SDE+ subsidie. Ofschoon de branche 

denkt dat met ca 40% kostenreducties, alsmede CO2 beprijzing en innovatie een economisch 

gezonde exploitatie te behalen is. Recente berichten over corrosie in bestaande systemen zouden er 

ook op kunnen duiden dat de kosten onverwacht zullen stijgen in plaats van dalen. 
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