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1. VOORWOORD

Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar ‘De technische haalbaarheid van geothermie in de Hoeksche
Waard’. Dit onderzoek van de energie- en duurzaamheidscoöperatie HoekscheWaardDuurzaam bestaat
voornamelijk uit een literatuurstudie die is uitgevoerd in de periode september 2019 tot februari 2020.
Tijdens het onderzoek is overleg gepleegd met diverse bedrijven en instituten, zoals de Unie van
Waterschappen, het adviesorgaan Energie Beheer Nederland (EBN) en Eneco. Daarnaast hebben de
samenstellers van dit rapport deelgenomen aan het Nationale Warmtecongres (Eindhoven, november 2019) en
verschillende meedenkbijeenkomsten van de Regionale Energie Strategie (RES) Hoeksche Waard.
Een belangrijk deel van deze studie is uitgevoerd door Sjors Visser in het kader van zijn studie Chemische
Technologie aan de Hogeschool Rotterdam. EBN heeft (bij monde van Annelieke Vis) in belangrijke mate
ondersteuning verleend aan de totstandkoming van dit rapport.
Ik hoop dat deze studie een bijdrage kan zijn aan een duurzame toekomst en een energie neutrale Hoeksche
Waard in 2040.

Gerrit Nitters
Numansdorp, april 2020

Het auteursrecht op dit rapport berust bij HoekscheWaardDuurzaam. Vermenigvuldigen van dit rapport is alleen
toegestaan met voorafgaande toestemming van de auteur of HoekscheWaardDuurzaam.

3

2. SAMENVATTING
De coöperatie HoekscheWaardDuurzaam (HWD) stelt zich ten doel te streven naar een energie neutrale
Hoeksche Waard (HW) in 2040. Met andere woorden: de totale hoeveelheid energie die in de Hoeksche Waard
wordt opgewekt moet dan gelijk zijn aan de hoeveelheid die gebruikt wordt. Dit zijn tevens de doelstellingen
die de gemeente Hoeksche Waard heeft gesteld en als zodanig het uitgangspunt vormen voor de Regionale
Energie Strategie (RES) voor de Hoeksche Waard.
De warmtevraag wordt nu nog grotendeels ingevuld door aardgas, maar dat moet geleidelijk aan worden
afgebouwd en worden vervangen door duurzame energiebronnen.
De beschikbare vormen van energie voor de Hoeksche Waard omvatten:
•
•
•
•
•
•

Elektriciteit uit zonne-energie
Elektriciteit uit windenergie
Aquathermie – warmte uit oppervlaktewater met warmtepompen
Riothermie – warmte uit rioolwater met warmtepompen
Biomassa voor warmte en elektriciteit
Aardwarmte of geothermie

Geothermie maakt gebruik van de warmte in de aarde. De temperatuur in de ondergrond neemt toe met de
diepte. Door water door diepere aardlagen te circuleren (globaal tussen een diepte van 500-4000 meter) kan
warmte worden gewonnen. Is de diepte minder dan 500 meter dan wordt het bodemenergie genoemd. Dieper
dan 4000 meter wordt het ultradiepe geothermie genoemd. Voor de Hoeksche Waard wordt er (voorlopig)
alleen gekeken naar geothermie tussen 500 en 4000 meter. Geothermie wordt nog niet toegepast voor het
verwarmen van huizen en bedrijven in de Hoeksche Waard.
Er zijn verschillende methodes om gebruik te maken van geothermie. Voor deze studie zijn er drie systemen
onderzocht:
Bij een doublet wordt het water door een doorlaatbare waterhoudende aardlaag gepompt. Nadat dit gebeurd
is wordt het water weer geïnjecteerd in dezelfde laag. Omdat de installatie uit twee putten bestaat, wordt het
een doublet genoemd. Vanwege de kosten voor installatie en operatie van het systeem is een minimum aantal
huizen van ongeveer 5000 huizen nodig. Combinatie met verwarming van tuinbouwkassen en andere
bedrijfsruimten kan het financiële rendement verbeteren.
Een andere methode is een closed loop ofwel gesloten bronsysteem. Dit systeem maakt gebruik van de
warmte die het gesteente afgeeft. Er is geen interactie met het water in de ondergrond. Dit voorkomt dat er
zouten en andere eventueel vervuilende mineralen naar het oppervlak gepompt worden. Het closed loop
systeem is geschikt voor maximaal 15.000 huishoudens, maar het kan naar behoefte worden aangepast. Een
belangrijk voordeel is het zgn. thermosifon effect, waardoor er geen pompen nodig zijn om het water te
circuleren en de bedrijfskosten relatief laag zijn. Het nadeel is dat de installatiekosten relatief hoog zijn.
Combinatie met kassen en bedrijven is ook hier wenselijk. Deze methode is vrij nieuw en wordt op de markt
gebracht door Eavor technologies, een Canadees bedrijf.
Een methode die gebruikt wordt voor een kleiner aantal woningen is een enkele put (single well). Deze
methode is gebaseerd op hetzelfde principe als een closed loop. De put wordt voorzien van een buitenpijp
(casing) en een binnenpijp (tubing). Water wordt door de tubing naar beneden gepompt en door de ruimte
tussen de tubing en de casing, de annulus, weer naar boven gebracht. Door het thermosifon effect stroomt het
water naar boven zonder dat er veel gepompt hoeft te worden. Het voordeel van deze methode zijn de lagere
kosten, waardoor deze methode op kleine schaal toepasbaar is.
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Voor de toepassing van geothermie moet eerst onderzocht worden of de diepere ondergrond er wel geschikt
voor is. Voor het gebruik van een doublet is er bij voorkeur een goed doorlaatbaar aardlagenpakket nodig. De
geologische opbouw van de diepere ondergrond in de Hoeksche Waard toont aan dat het Trias aardlagen
pakket het meest geschikt is. Dit bevindt zich op een diepte tussen de 2100 en 2500 meter. De temperatuur ligt
hier rond de 80 graden Celsius.
Een Eavor-loop is niet afhankelijk van de doorlaatbaarheid van het gesteente maar van de warmteoverdracht
tussen het gesteente en de leiding. Hierdoor is het in principe in elke aardlaag mogelijk om een Eavor-loop aan
te leggen.
Volgens diverse onderzoeken is het noordelijk gedeelte van de Hoeksche Waard goed geschikt voor een
warmtenet. Dit is het dichtst bevolkte gedeelte van de Hoeksche Waard. Een aansluiting aan een warmtenet
kan werkelijkheid worden voor elk huishouden en bedrijfsgebouw. Afhankelijk van de situatie bedragen de
kosten ongeveer 15.000 euro per woning
Technisch gezien komt de aanleg van een Eavor-loop in de Hoeksche Waard als een aantrekkelijke optie naar
voren. Echter de Eavor-loop bevindt zich nog in de ontwikkelfase. Daarom moet er ook gekeken worden naar
de toepassing van een doublet. Er zijn inmiddels al zo’n 20 doublets in bedrijf in Nederland, tot nog toe
voornamelijk voor verwarming van tuinbouwkassen.
Een ander belangrijk aspect is de aanwezigheid van een back-up systeem. De warmte voorziening moet ten
allen tijde gewaarborgd zijn. In bestaande projecten wordt hiervoor bijvoorbeeld een gas gestookte boiler
gebruikt. Ook industriële restwarmte kan hiervoor dienen. In de Hoeksche Waard is dat alleen te gebruiken via
aansluiting op de warmte-rotonde in het Rijnmond gebied.
Dit verslag kan gezien worden als eerste stap naar toepassing van geothermie in de Hoeksche. Vervolgens moet
bepaald worden welke gebieden op een warmtenet zouden kunnen worden aangesloten. Dit en meer kan
worden vastgelegd in de warmte transitievisie als onderdeel van de RES 1.0. Er zijn inmiddels door een aantal
bedrijven, waaronder Shell Geothermie en HVC, vergunningen aangevraagd voor de winning van aardwarmte.
In dit verband dient ook te worden onderzocht in hoeverre een of meer van de bestaande gas putten van NAM
geschikt kunnen worden gemaakt voor winning van geothermische warmte. Met name de putten aan de
Langeweg in Oud Beijerland kunnen interessant zijn voor de toepassing van geothermie voor de te realiseren
wijk ten zuiden van de Kwakscheweg.
Dertig procent van de warmte die de woning binnen komt vertrekt door het riool. Door deze stroomt te
gebruiken voor warmte kan een behoorlijke hoeveelheid energie bespaart worden. Deze vorm van energie
winnen valt onder aquathermie. Het gebruik van de warmte in het water. Het gebruik van aquathermie bestaat
uit drie soorten. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Deze
vormen van energieopwekking kan op een warmtenetwerk worden aangesloten. Voor het gebruik van TEA
wordt het water eerst door een warmtewisselaar geleid. (Meddeler, sd)
Hoeksche Waard Duurzaam is voornemens om in overleg te gaan met verschillende partijen om een
businesscase te maken voor geothermie in de Hoeksche Waard. Energie Beheer Nederland heeft medewerking
en ondersteuning toegezegd voor de verdere uitwerking van toepassing van Geothermie in de Hoeksche
Waard.
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3. INTRODUCTIE
De Hoeksche Waard Duurzaam (HWD) stelt zich ten doel te streven naar een energie neutrale Hoeksche Waard
(HW) in 2040. Met andere woorden de totale hoeveelheid energie die in de Hoeksche Waard wordt opgewekt
moet gelijk zijn aan de hoeveelheid die gebruikt wordt. Dit zijn tevens de doelstellingen die de gemeente heeft
gesteld en als zodanig het uitgangspunt vormen voor de Regionale Energie Strategie (RES) voor de Hoeksche
Waard.
De warmtevraag wordt nu nog grotendeels ingevuld door aardgas, maar dat moet geleidelijk aan worden
afgebouwd en worden vervangen door duurzame energiebronnen.
De beschikbare vormen van energie voor de Hoeksche Waard omvatten:
•
•
•
•
•
•

Elektriciteit uit zonne-energie
Elektriciteit uit windenergie
Aquathermie – warmte uit oppervlakte water met warmtepompen
Riothermie – warmte uit rioolwater met warmte pompen
Biomassa voor warmte en elektriciteit
Aardwarmte of Geothermie

In de ruimtelijke analyse, Hoeksche Waard Energieneutraal 2040, is beschreven dat er naar schatting 14.000
van de 35.000 huizen in de Hoeksche Waard in 2040 zouden moeten zijn aangesloten op een warmtenet. Een
flinke opgave want nu is er nog geen enkele woning aangesloten op een warmtenet. Bovendien is er in de
Hoeksche Waard vrijwel geen restwarmte uit de industrie voorhanden.
De aarde zelf produceert continu warmte. Deze warmte wordt al eeuwenlang als energiebron gebruikt in bij
voorbeeld IJsland. Daar wordt energievraag voor 80 procent ingevuld door aardwarmte. (ECKTIV, 2017).
Vaak komt er bij de verduurzaming van de Hoeksche Waard als bezwaar naar voren dat het landschap drastisch
verandert door de aanwezigheid van wind turbines en zonnepanelen. Ook kunnen wind turbines aanzienlijke
overlast voor de bewoners veroorzaken. Bij een geothermie zijn deze bezwaren niet aan de orde.
Dit verslag beschrijft in hoeverre het technisch mogelijk is om geothermie toe te passen in de Hoeksche Waard.
3.1 DOEL VAN HET ONDERZOEK
De hoofdvraag van dit onderzoek is na te gaan In hoeverre het technisch haalbaar is om geothermie toe te
passen in de Hoeksche Waard en welke bijdrage het kan leveren om de Hoeksche Waard energie neutraal te
maken in 2040. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag of er genoeg warmte kan worden geproduceerd, maar
ook moet na gegaan worden hoe de warmte bij de huizen en bedrijven kan worden afgeleverd middels een
warmtenet. Verder moet de totale installatie 100% bedrijfszeker zijn. In deze studie hebben wij ons in eerste
instantie beperkt tot de technische haalbaarheid.
Uiteraard spelen de kosten een belangrijke rol. De prijs die betaald wordt om gebruik te maken van
aardwarmte moet kunnen concurreren met andere warmte bronnen. Dit zal een belangrijke rol spelen in de
uiteindelijke keuze in het warmte transitie proces.. Wat is geothermie
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3.2 HOE WERKT GEOTHERMIE ?
Geothermie of aardwarmte is de warmte die het binnenste van de aarde
uitstraalt. De warmte neemt toe naarmate dieper de aarde wordt ingegaan, per
kilometer is dat 32 ℃. Geothermie richt zich op een diepte tussen de 500 en 4000
meter. Dieper de aarde in, wordt het ultradiepe geothermie genoemd. Als boven
de 500 meter wordt gewerkt wordt het bodemenergie genoemd. Geothermie is
een bron van warmte die continu aanwezig is. Het is niet afhankelijk van
seizoenen of dag en nacht. Het aanboren van het juiste gesteente met voldoende
doorlaatbaarheid, is belangrijk voor een optimale warmte productie.
Voor traditionele warmteproductie via geothermie zijn er twee putten nodig, de
injectieput en productieput, zie Fig. 1. Door de productieput wordt het warme
water omhoog gepompt waarna het door een warmtewisselaar wordt geleid. Het
afgekoelde water wordt weer geïnjecteerd in de doorlaatbare laag en stroomt
weer naar de productieput.
Vanaf dieptes van 1500 meter is de warmte al direct - zonder warmte pomp - te
gebruiken voor verwarming van gebouwen en kassen. (Platform geothermie,
2017)
3.3 GESCHIEDENIS VAN GEOTHERMIE
Het gebruik van aardwarmte is niet nieuw. Er wordt al meer dan 10.000 jaar
gebruik van gemaakt. Een voorbeeld zijn de Romeinse baden in Bath. Deze baden
worden nog steeds verwarmd door water dat door kloven en scheuren naar de
oppervlakte stroomt. Op deze plek wordt al gebaad sinds 836 voor Christus.
(thermaebathspa, sd)
Het eerste verwarmingsnetwerk ter wereld, voor bewoners van Chaudes-Aigues,
werd in 1332 gestart. Door leidingen met warm water door de huizen te laten
lopen werden de huizen verwarmd. (Les pays de Saint-Flour, sd)
Er heeft voor het eerst in Nederland een boring voor geothermie plaatsgevonden
in 1986 bij Asten Noord-Brabant. Deze boring heeft niet geleid tot het aanleggen
van een doublet. De enige informatie die verkregen is, is dat er geen geschikte
reservoirs in de formatie van Breda bevindt. Daarna duurde het tot 2006 totdat er
weer een geothermische boring heeft plaats gevonden. Deze boring, in Bleiswijk,
bleek wel succesvol en er wordt nog steeds warmte gewonnen. (ThermoGIS,
Figuur 1:Geothermische doublet (Platform
TNO, sd)
geothermie, 2017)
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3.4 TECHNIEKEN
Er zijn verschillende methodes om gebruik te maken van geothermie. Voor de studie zijn er drie systemen
onderzocht:
Bij een doublet wordt het water door een doorlaatbare waterhoudende aardlaag gepompt. Nadat dit gebeurd
is wordt het water weer geïnjecteerd in dezelfde laag. Omdat de installatie uit twee putten bestaat, wordt het
een doublet genoemd. Vanwege de kosten voor installatie en operatie van het systeem is een minimum aantal
huizen van ongeveer 3000 huizen nodig. Combinatie met verwarming van tuinbouw kassen en andere
bedrijfsruimten kan het financiële rendement verbeteren.
Een andere methode is een closed loop ofwel gesloten bronsysteem. Dit systeem maakt gebruik van de
warmte die het gesteente afgeeft. Er is geen interactie met het water in de ondergrond. Dit voorkomt dat er
zouten en andere eventueel vervuilende mineralen naar het oppervlak gepompt worden.. Het closed loop
systeem is geschikt voor maximaal 15.000 huishoudens, maar het kan naar behoefte worden aangepast. Een
belangrijk voordeel is het zgn. thermosifon effect, waardoor er geen pompen nodig zijn om het water te
circuleren en de bedrijfskosten relatief laag zijn. Het nadeel is dat de installatie kosten relatief hoog zijn.
Combinatie met kassen en bedrijven is ook hier wenselijk. Deze methode is vrij nieuw en wordt op de markt
gebracht door Eavor technologies, een Canadees bedrijf.
Een methode die gebruikt zou kunnen worden voor kleiner aantal woningen is een enkele put (single wel)l.
Deze methode is gebaseerd op hetzelfde principe als een closed loop. De put wordt voorzien van een buiten
pijp (Casing) en een binnen pijp (tubing). Water wordt door de tubing naar beneden gepompt en door de
ruimte tussen de tubing en de casing, de annulus, weer naar boven gebracht. Door het thermosifon effect
stroomt het water naar boven zonder dat er veel gepompt hoeft te worden. Het voordeel van deze methode
zijn de lagere kosten waardoor het op kleine schaal toepasbaar is.
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4

AARDLAGEN
4.1 LITHOSTRATIGRAFIE

Lithostratigrafie is een beschrijving van de opbouw van de ondergrond.
De aardkorst bestaat uit verschillende aardlagen, die
allemaal een eigen doorlaatbaarheid hebben.
De diepte van de aardlagen bepaalt de temperatuur: hoe
dieper de aardlaag hoe warmer het is.
Aan de hand van de lithostratigrafie kan vastgesteld
worden waar de geschikte aardlagen zitten. Het overzicht
van de lagen die zich bevinden in de Hoeksche Waard is
in de bijlage opgenomen.

4.2 ONTSTAAN VAN DE AARDLAGEN
De aardlagen zijn ontstaan in miljoenen jaren en zijn ontstaan door verschillende klimaten. Hierbij moet
gedacht worden aan warm of koud, vochtig of droog, of het land bedekt was door een zee of een groot oerbos
was. Doordat Nederland in een bekken ligt daalt het gebied al miljoenen jaren. Het sediment dat hierop wordt
afgezet is afhankelijk van het klimaat en de omstandigheden aan het oppervlak.
De namen die aan de verschillende lagen zijn gegeven duiden vaak op de eerste plaats waar de laag is
vastgesteld. Bij voorbeeld de formatie van Oosterhout of de formatie van Slochteren. De formaties bestaan uit
min of meer hetzelfde gesteente. Vaak worden een paar van de formaties gebundeld; dit wordt een
aardlagenpakket genoemd, zoals Krijt, Jura of Trias. Ze zijn vernoemd naar het tijdperk waarin - miljoenen jaren
geleden - zijn ontstaan.
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4.3 WELKE AARDLAGEN ZIJN BRUIKBAAR ?
Permeabiliteit beschrijft de doorlaatbaarheid van een gesteente voor vloeistoffen of gas. Naarmate de diepte
toeneemt, neemt de permeabiliteit af doordat de lagen meer worden samengedrukt door de bovenliggende
gesteenten in de aarde. Permeabiliteit wordt uitgedrukt in Darcy en beschreven in de wet van Darcy,
vergelijking 2.

𝑸= 𝑲∗𝑨∗

𝒉𝒍
(1)
𝑳

Q is het debiet in m3 per seconde
K is de doorlaatbaarheidscoëfficiënt in m per
seconde
A is het oppervlakte waardoor het medium
stroomt in m2.
Figuur 2: Wet van Darcy (Bengtson, 2009)

hl is het hoogteverlies dat optreedt door de weerstand van het medium.
L is de lengte van medium waardoor de vloeistof stroomt in meters (Bengtson, 2009).

Het product van de permeabiliteit en de dikte van de aardlagen wordt conductiviteit of transmissiviteit
genoemd. Een hoge transmissiviteit betekent dat de aardlaag goed water kan doorlaten. Een dikke laag met
een lage permeabiliteit kan dus even goed zijn als een dunne laag met een hoge permeabiliteit.
Deze wet van Darcy geldt voor laminaire stroming. Een laminaire stroming houdt in dat het Reynoldsgetal niet
hoger mag zijn dan ~2300. Het Reynoldsgetal is afhankelijk van:
•
•
•

Stroomsnelheid van het water.
Verhouding tussen doorstroomoppervlak en de omtrek van het natte gedeelte.
Dichtheid en viscositeit van het stromende medium.

Bij hogere Reynoldsgetallen is er sprake van turbulentie, ook wel non-Darcy stroming genoemd. Dit speelt in de
praktijk voor water alleen een rol bij zeer hoge stroomsnelheden.
Naast de doorlaatbaarheid is ook de juiste temperatuur en de warmteoverdracht van belang. De aspecten die
daarbij aan de orde komen zijn conductie, convectie en straling. Deze aspecten zijn verder toegelicht in Bijlage
2.
Het is dus belangrijk verschillende data van de gesteentes te verzamelen voordat er een schatting kan worden
gemaakt over de hoeveelheid energie die verkregen kan worden uit een geothermische bron.

10

Geschikte aardlagen zijn zandbedden die zo diep mogelijk in de aarde zitten. Deze bedden hebben een goede
doorlaatbaarheid. Bijna alle geothermische doubletten in West-Nederland worden aangelegd in de
laagpakketten van het Trias tijdperk. Deze laagpakketten zijn voldoende doorlaatbaar. Daarnaast bevinden
deze pakketten zich op een diepte van 2100 en 2500 meter. De temperatuur ligt tussen de 77 en 93 ℃.
4.4 AANWEZIGE PUTTEN
Op de website NLOG of ThermoGIS kan men vinden welke boringen aanwezig zijn in de regio. Op deze site
worden gegevens gepubliceerd over de putten. Via deze site is er een overzicht gemaakt van de aanwezige
boringen in de Hoeksche Waard.

Figuur 3: Kaart met de verschillende boringen in de Hoeksche Waard (NLOG, TNO, Ministerie van Economische
Zaken, 2019).
Naar verwachting stopt de winning van gas in de Hoeksche Waard in 2024. (Nederlands Aardolie Maatschappij,
2017). Wellicht is het mogelijk dat sommige aardgas putten gebruikt kunnen worden om warmte te winnen.
NAM en EBN zijn bezig om dit te inventariseren (voor heel Nederland).

ThermoGIS is een geografisch informatiesysteem. Het doel van ThermoGIS is het ondersteunen van een
aardwarmteproject. De geologische data die hiervoor nodig is, is geleverd door TNO. Daarnaast is er ook
gebruik gemaakt van doubletten die al zijn aangelegd. Dit leidt tot een interactieve kaart die de Mapviewer van
ThermoGIS is genoemd. Het gebruik van een DoubletCalc is nodig om aan een SDE+ subsidie te komen. Een
SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) kan worden aangevraagd voor een geothermisch project. Deze
regelingen worden verstrekt door Economische Zaken en Klimaat en zijn ervoor om de ontwikkeling van een
duurzame energievoorziening in Nederland te realiseren.
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De potentie om na 2024 putten te gebruiken in de Hoeksche Waard is dus aanwezig. Met name interessant kan
put OBLZ zijn vanwege nieuwbouw in Oud-Beijerland gepland in het nabij gelegen gebied ten zuiden van de
Kwakscheweg. Deze put sluit uiterlijk begin 2024.
Uit dit regionaal onderzoek blijkt dat er een goede tot hoge potentie voor geothermie is boven de lijn Strijen –
Klaaswaal – Piershil zoals is aangegeven in Figuur 5. Nader onderzoek moet uitwijzen welke plekken geschikt
zijn om een geothermie bron aan te leggen en of de locatie OBLZ daar bij past.

Figuur 4: Geothermie potentie in de Hoeksche Waard (TNO en ThermoGIS,
2017).
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4.5 VERSCHILLENDE METHODEN VOOR GEOTHERMIE
Bij het winnen van aardwarmte zijn er twee verschillende manieren om energie te winnen, de open systemen
en gesloten systemen. Deze systemen worden in dit hoofdstuk beschreven.
4.5.1

DOUBLET

Bij een doublet wordt het water door een doorlaatbare waterhoudende aardlaag gepompt. Nadat dit gebeurd
is wordt het water weer geïnjecteerd in dezelfde laag. Omdat de installatie uit twee putten bestaat, wordt het
een doublet of open bron systeem genoemd. Vanwege de kosten voor installatie en operatie van het systeem
is een minimum aantal van ongeveer 3000 huizen nodig. Combinatie met verwarming van tuinbouwkassen en
andere bedrijfsruimten kan het financiële rendement verbeteren.
4.5.2

PRINCIPE OPEN BRONSYSTEEM

Een open bronsysteem maakt gebruik van een reservoir met water in de poriën van het gesteente. Dit water
wordt opgepompt en bovengronds wordt de warmte eruit gehaald via een warmtewisselaar. Nadat de warmte
is onttrokken wordt het water weer geïnjecteerd op de oorspronkelijke diepte. Een open systeem heeft dan
ook een dubbele put (doublet) nodig om te kunnen functioneren.
Het geïnjecteerde water is afgekoeld en kan onder bepaalde condities de natuurlijke spanning van het
gesteente zodanig verlagen dat er een ondergrondse scheur ontstaat. In tektonisch actieve gebieden zou dit
een lichte aardbeving kunnen veroorzaken.
Daarnaast zou in uitzonderingsgevallen het injectiewater door de scheur in contact kunnen komen met
grondwater. In de Hoeksche Waard is geen
waterwingebied. Ondanks dat moet er wel rekening
mee worden gehouden. Overleg met het
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Evides is
verplicht.
Het is mogelijk om vanaf eenzelfde punt twee
putten te boren die uit elkaar lopen om voldoende
afstand tussen de productieput en de injectieput te
realiseren. De afstand tussen de putten is belangrijk
voor de levensduur. Hoe verder ze van elkaar af
liggen, hoe minder snel afkoeling en verzadiging
van het reservoir optreedt.
Uiteindelijk is het nodig om het doublet stil te
leggen, zodat de temperatuur in het water zich kan
herstellen. Bij projecten die in Nederland al
gerealiseerd zijn duurt het tussen de 10 en 30 jaar
voordat het doublet stilgelegd moet worden om te
regenereren. Dat duurt ook een vergelijkbare
periode.

Figuur 5: Geothermisch Doublet (ThermoGIS)
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4.5.3

AANWEZIGE GESTEENTE OP DIEPSTE PUNT VAN OBLZ -01

Put OBLZ-01 is geboord tot een diepte van 2745 in de Limburg Groep. Daarboven zit de Formatie van
Slochteren. De laag is niet goed doorlaatbaar, maar aangezien het een dikke laag betreft is de transmissiviteit
wellicht hoog genoeg. Hierdoor is het mogelijk om warmte te winnen uit deze lagen met een doublet.
Tabel 3 geeft de soortelijke warmte en de dichtheid van de verschillende soorten gesteenten weer. Dit zijn
belangrijke gegevens, nodig voor een berekening van de hoeveelheid warmte die gewonnen zou kunnen
worden.
Tabel 1: Gegevens van het gesteente van de Limburg Groep (Qiang SUN, 2017) (Compare rocks, sd).

Soort gesteente

Soortelijke
𝒌𝑱
warmte (
)
𝒌𝒈∗𝑲

Dichtheid
(

𝒌𝒈
𝒎𝟑

)

Scaling veroorzakende
mineralen en ionen

Siltsteen

0.92

2650

SiO2

Schalie

0.39

2600

Ca2+, Fe2+, Mg2+, SiO2

Zandsteen

0.92

2500

SiO2

Kleisteen

0.92

2450

Ca2+, SiO2

De mineralen in de gesteenten kunnen deels oplosbaar zijn in injectiewater en samen met de aanwezige
zouten in het formatiewater neerslaan van zouten (scaling) veroorzaken.
Schatting van de hoeveelheid warmte van een open bronsysteem
Bij de boring in Oud-Beijerland is het laagpakket van Alblasserdam ook aanwezig. De bovenkant van het
laagpakket van Alblasserdam, bevindt zich op 1942,5 meter. Het diepste punt van de laag bevindt zich op 2020
meter. De temperatuur ligt hier tussen de 72 en 75 graden Celsius. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om
een schatting te maken van de hoeveelheid warmte die geproduceerd kan worden. Deze schatting kan
gemaakt worden met ThermoGIS.

14

Figuur 6: Aardwarmte potentie Hoeksche Waard (TNO en ThermoGIS, 2017).

Via deze kaart kan een eerste schatting worden gemaakt over de hoeveelheid warmte die gewonnen zou
kunnen worden.
De groene en gele kleur geeft aan dat er een potentie zit voor 0,5-0,7 GJ per vierkante meter. Het blauwe
gedeelte betekent dat het niet geschikt is voor een doublet met minder dan 0,2 GJ/m2. Voor een deel komt dit
doordat er weinig over de ondergrond in dat gedeelte van de Hoeksche Waard bekend is.
Uit ThermoGis berekeningen volgt dat er 7,1 MWh geproduceerd zou kunnen worden op een debiet van 157
m3/h. Een gemiddelde woning verbruikt in een koude maand (januari of februari) 250 m3 gas. (Energiesite,
2015). Dit komt overeen met 2575 kWh in een maand of wel 3,4kWh in een uur. Een doublet zou dan
voldoende zijn voor ruim 2000 huizen, uitgaande van energie label C, ook in de koudste wintermaanden. Het
aantal woningen kan met 30% verhoogd worden als er beter geïsoleerd wordt tot energie label A. Dan kunnen
er dus zo’n 3000 woningen worden aangesloten.
Een geothermisch doublet produceert continue warm water dat kan dienen als basislast van de warmtevraag.
De huizen blijven dus constant voorzien van warmte. Gaan we uit van de gemiddelde warmtevraag van
150m3/maand dan komen we uit op 5000 woningen op een doublet. Als er in de winter een extra hoeveelheid
warmte nodig is, moet er bovenop de basislast een extra systeem komen. Dit kan een WKO, aquathermie of
vergassingsinstallatie, etc. zijn. Dergelijke back-up installaties zorgen ook voor de warmtevraag als het systeem
stil komt te liggen voor bij voorbeeld onderhoud.
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4.5.4

DE VOOR- EN NADELEN VAN EEN DOUBLET

Voordelen

Nadelen

Het warme water wordt direct uit reservoir
opgepompt op een hoge temperatuur. Een
warmtepomp is niet noodzakelijk.

Vooraf uitgebreid kostbaar onderzoek naar de
bruikbaarheid van het aardlagen pakket.

De warmte productie is in principe 24 uur per
dag, 7 dagen in de week (behoudens
onderhoud).
Heeft een beperkte bovengrondse ruimte nodig
voor de productie. Hierdoor blijft het landschap
grotendeels behouden.
Eventueel mee geproduceerd gas zou gebruikt
kunnen worden om de apparatuur van
elektriciteit te voorzien of warmte te genereren
in koude wintermaanden.

Mogelijk een toename van aardbevingen en
bodemdaling in actieve geologische
breukzones. Dit is niet van toepassing in de
Hoeksche Waard.
Ontstaan van scaling in de leiding en
apparatuur.
Aanzienlijke onderhoudskosten en hoge
investeringskosten.

Figuur 7: De voor- en nadelen van een doublet.
4.5.5

PRINCIPE GESLOTEN BRONSYSTEEM

In een gesloten bronsysteem wordt ook water rond gepompt. De warmte in het gesteente wordt
overgedragen op vloeistof die in de put zit. Het is dus een
warmtewisselaar in de aarde. Een voordeel van een gesloten
systeem is dat er thermosifon effect optreedt. Warm water heeft
een lagere dichtheid dan koud water. Hierdoor wil warm water
boven het koude water terecht komen. Naarmate het water
steeds meer opwarmt wil het naar boven, omdat het onderdrukt
wordt door het koude water. Het warme water stroomt dus uit
zichzelf naar boven. Na het opstarten behoeft er geen pomp meer
te worden gebruikt om de circulatie op gang te houden (TechniQEnergy, 2018).
Bij een gesloten systeem is er beduidend minder kans op scaling.

Er bestaan momenteel twee gesloten bronsystemen:

•
•
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Single well (in verschillende uitvoeringen)
Eavor Loop

Figuur 8: Principe van thermosifon (Newton, et al., 2014)

4.5.6

SINGLE WELL

Een methode die gebruikt zou kunnen worden voor een kleiner aantal woningen is een enkele put (single
well). Deze methode is gebaseerd op hetzelfde principe als een closed loop. De put wordt voorzien van een
buiten pijp (casing) en een binnen pijp (tubing). Water wordt door de tubing naar beneden gepompt en door
de ruimte tussen de tubing en de casing, de annulus, weer naar boven gebracht. Door het thermosifon effect
stroomt het water naar boven zonder dat er na de opstartfase veel gepompt behoeft te worden. Het voordeel
van deze methode zijn de lagere kosten (vergeleken met een doublet), waardoor het op kleine schaal
toepasbaar is. Er zijn een aantal verschillende versies van de Single well op de markt.
IF Technology concludeert in een studie in 2017 dat de voordelen van een single well in principe vooral liggen
bij woonwijken(300-500 woningen) en bij de kleinschalige glastuinbouw. Voor de glastuinbouw is geothermie
in het algemeen economisch interessant omdat er 24 uur per dag warmte kan worden geleverd.

Figuur 8: Concept single well.
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4.5.7

VOOR- EN NADELEN VAN EEN SINGLE WELL

Voordelen

Nadelen

Geschikt voor kleine dorpen en buurtschappen.

Beperkte maximale afname; dus als er meer
woningen op aangesloten worden dan dient er
een nieuwe single well geboord te worden.

Combinatie met (kleinschalige) glastuinbouw.

Er is slechts één put nodig.
Er is door het thermosifon principe geen sterke
pomp nodig om het water omhoog te pompen.

Techniek is nog niet vaak toegepast.
Door de relatief kleine warmteafzet en hoge
boorkosten kan het lastig zijn om een
businesscase rond te krijgen

Geen duur onderzoek naar een geschikte laag
nodig. Het kan in principe overal.

Eventueel kan een oude gasput worden
gebruikt (toegepast in Neukirchen en Weisbad).
Na de boring is de risico op aardbeving weer als
voorheen.
Lage onderhoudskosten

Figuur 9: De voor- en nadelen van het gebruik van een single well.
Misschien het belangrijkste voordeel van een single well is dat het een reële optie kan zijn tot maximaal 500
aansluitingen. Tegelijkertijd is dat ook misschien het grootste nadeel. Toepassing in grotere plaatsen of
woonwijken vergt een groter aantal putten.
Voor een single well is geen berekening gemaakt. De manier van berekenen komt grotendeels overeen met die
van de Eavor-loop die hierna wordt behandeld.
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4.5.8

EAVOR-LOOP

4.5.9

WAT IS
EEN
EAVORLOOP?

Eavor-loop: Het close loop systeem bestaat uit
een grote U-buisvormige put van bijvoorbeeld
2,4 km diepte. De U-buis heeft op het diepste
punt eventueel verschillende vertakkingen.
Deze vertakkingen zorgen ervoor dat er meer
warmte kan worden opgenomen. Het water
circuleert tussen vier putten op twee locaties.
Op elk punt bevindt zich een productie- en
injectieput. Deze putten staan in verbinding
met de putten bij het tweede punt. Door het
verschil in dichtheid van het warme en koude
water treedt er een thermosifon effect op dat
ervoor zorgt dat er, behalve bij het opstarten,
geen pomp nodig is.

Figuur 10: Eavor closed loop aardwarmte winning (Eavor,
2019)

Het eerste systeem dat gerealiseerd wordt, is de Eavor-Lite™. Het project wordt gerealiseerd in de Rocky
Mountain House, Alberta Canada. Het is een prototype. Eavor is op zoek naar een pilot om te laten zien wat
mogelijk is.
In de weilanden naast put OBLZ-01 is een nieuwe wijk gepland. Eavor is in principe geïnteresseerd in toepassing
in deze wijk als pilot project.
4.5.10 SCHATTING VAN DE WARMTEPRODUCTIE IN EEN GESLOTEN
BRONSYSTEEM
Voor een gesloten bronsysteem zijn geen simulatieprogramma’s. Hierdoor is de berekening uitgevoerd met de
huidige kennis van thermodynamica en warmteleer. Een buis waardoor koude vloeistof stroomt bevindt zich in
warm gesteente. Het gesteente warmt het water op via de pipe wand. De hoeveelheid warmte die kan worden
overgedragen, hangt af van een aantal factoren:
•
•
•
•
•
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De geleidbaarheid van het gesteente.
Het oppervlak waar de mediums elkaar raken.
Het temperatuurverschil tussen de twee mediums.
De dikte van de leiding.
De snelheid waarmee het water door de leiding heen stroomt.

Als voorbeeld is een put ten zuiden van Oud-Beijerland uitgewerkt (Oud-Beijerland Zuid-01). De diepte van de
put en de leiding diameter zijn belangrijke parameters. Het diepste punt van de put ligt op een diepte van 2721
meter ten op zichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil).
De temperatuur op deze diepte is volgens de in Nederland geldende thermische gradient:
𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟐 ∗ 𝒉 + 𝟏𝟐 (1)
Hierin is T de temperatuur in graden Celsius en h de verticale diepte van de put in meters ten op zichte van
NAP.
Op een diepte van 2721 meter geldt dan een temperatuur van 97 ℃ (Platform geothermie, 2017).
De leiding heeft op haar diepste punt bijvoorbeeld een standaard L80 buis met een 7 inch diameter (0,1937m).
Dat houdt in dat de buis een buitendiameter heeft van 0.1937 meter en een binnendiameter van 0,1683 meter
(Nederlandse Aardolie Maatschappij, 1990) (Tioga pipe, inc). Figuur 12 geeft het temperatuur- en
energieverloop aan over 1000 m horizontale lengte.
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Figuur 11: Grafiek van de temperatuur van het water in de leiding en de hoeveelheid energie ten opzichte van
de leiding lengte.
De horizontale leidinglengte is vastgezet op 1000 meter, omdat dat de lengte is van het stuk grond naast put
OBLZ-01 waarop gebouwd kan worden. De temperatuur waarmee het water de put verlaat is 84℃. Deze
temperatuur wordt bereikt bij een debiet van 100 m3/ uur. De eindtemperatuur is uiteraard sterk afhankelijk
van het debiet. Wordt het debiet 90 m3/uur dan is de eindtemperatuur 87℃. Het verhogen van het debiet met
10 m3/ uur geeft een eindtemperatuur van 82℃.
Door op dezelfde diepte meerdere leidingen aan te leggen kan de hoeveelheid geproduceerd warm water
omhoog gebracht worden.
De gehele berekening en de formules die gebruikt zijn staan in bijlage 4.
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Uit deze berekening kan nog niet een exact aantal huishoudens worden bepaald omdat het prototype closedloop project van Eavor nog in de testfase zit. Eavor stelt dat een loop, afhankelijk van het aantal horizontale
leidingen, genoeg warmte zou kunnen produceren voor 15.000 woningen.
4.5.11 VOOR- EN NADELEN VAN EEN EAVOR -LOOP

Voordelen

Nadelen

Op schaal aanpasbaar door het aantal verticale
leiding of de afstand tussen de stations te
vergroten.

Er zijn twee of vier boringen nodig om een
gesloten systeem te maken: een koude stroom
en warme stroom, zoals in bijgevoegde
afbeelding te zien is.

Door thermosifon ontstaat er vanzelf een
circulatie van warmwater.

Geen aantasting van het landschap doordat er
weinig ruimte nodig is voor de opstelling.

Hoge investeringskosten.
Een nieuwe techniek (dus met onbekende
risico’s).
Nog niet toegepast op commerciële schaal.

Na de boring is er nauwelijks een verhoogde
kans op aardbeving.
Eavor-loop heeft weinig onderhoudskosten.

Figuur 12: De voor- en nadelen van het gebruik van een Eavor-loop.
Omdat er twee tot vier putten (plus eventueel een aantal side-tracks) geboord moeten worden zijn de
verwachte investeringskosten aanzienlijk. Daar staat tegenover dat het systeem aangepast kan worden aan de
behoefte. Bovendien heeft een Eavor-loop in principe weinig onderhoudskosten. Dit komt doordat er
(behoudens in de start up fase) geen pompen nodig zijn om het systeem draaiende te houden. Het warme
water stroomt vanzelf omhoog door het thermosifon principe. Het debiet kan gestuurd worden door kleppen
in het systeem. Doordat het thermosifon principe zijn grenzen heeft moet dit goed onderzocht worden. Het is
een van de hoofddoelen in de test set-up in Canada.
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5. WARMTENETWERK
5.1 ALGEMEEN
Het aanleggen van een warmtenetwerk is een belangrijk onderdeel van een geothermisch project. In het kader
van de RES wil de gemeente Hoeksche Waard in 2040 14.000 huizen in de Hoeksche Waard hebben
aangesloten op een warmtenet. Dit is 30 procent van het totaal van 35.000 woningen. Deze warmte zou
moeten worden geleverd door geothermie en restwarmte (eventueel via de warmte rotonde in het
Rijnmondgebied). Overigens zijn er nog nergens concrete plannen voor een warmtenet. Ook liggen er nog geen
plannen om aan geothermische energiewinning te doen. (AS I-SEARCH, Ruud Schuurs, Generation Energy,
2018)
Het aanleggen van een warmtenet heeft een aantal voordelen:
•
•
•
•

Het vermindert de CO2 uitstoot tot 70%.
Weinig verandering nodig aan radiatoren of vloerverwarming.
Geschikt voor nieuwbouwwijken en bestaande wijken.
Betere controle op de energievoorziening, doordat er geen wildgroei van duurzame initiatieven
ontstaan..

Het belangrijkste is dat er geen ingrijpende verbouwingen moeten plaats vinden. Bij een woning volledig op
elektriciteit is dit wel het geval. De kosten die dit met zich brengt zijn hoger dan die van een aansluiting van een
warmtenet.
5.2 SPECIFICATIE WARMTENET
Bij het aanleggen van een warmtenetwerk moet worden overwogen op welke temperatuur het water bij de
huizen moet geleverd. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer energieverlies er optreedt en dus moeten er
afwegingen worden gemaakt. Voor nieuwbouwwijken die gebouwd zijn met de beste isolatie is 40o C
voldoende. Bij bestaande wijken die goed zijn geïsoleerd (energielabel C of beter) zou het al bij 55o C kunnen.
Maar de meeste radiatoren zijn niet geschikt om deze lage temperatuur te gebruiken. Daarnaast kan er ook
legionella voorkomen als de temperatuur van het water niet een keer per week boven de 55 graden komt. Dit
is met name nodig als het water ook als tapwater gebruikt wordt.
Om deze redenen wordt warmwater van 70o C bij het huis aanbevolen. Minder goed geïsoleerde woningen
kunnen dan ook worden aangesloten (Milleu centraal, sd).
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Figuur 13: Evolutie van warmtenetten (Gudmundsson, 2017)
Er is in de afgelopen jaren veel ontwikkeling in warmtenetten geweest. Een vierde generatie warmtenetwerk
wordt gebruikt om een nieuwbouwwijk van warmte te voorzien. De oudere generaties maken gebruik van een
warmere aanvoer met relatief grotere energieverliezen. Figuur 13 laat zien welke methodes er gebruikt worden
om deze energie te kunnen opwekken en hoe efficiënt de netwerken zijn. Daarnaast wordt er in blauw
weergegeven voor welke doeleinden het netwerk gebruikt kan worden. Het netwerk dat aangelegd wordt in
een nieuwbouwwijk maakt gebruik van relatief lage temperaturen. De aanvoerwarmte is maximaal 70 graden
en de retourtemperatuur 35 graden Celsius. Door het gebruik van lage temperaturen treedt er minder
warmteverlies op en kan er gebruik gemaakt worden van geothermische bronnen op 2500 meter diepte.
Warmtedichtheid is een belangrijke term bij het aanleggen van een warmtenet. De warmtedichtheid is
gedefinieerd als de getransporteerde warmte per jaar gedeeld door de lengte van het net. De warmtedichtheid
voor een warmtenet is vastgesteld op een waarde tussen de 1,8 en 3 MWh per meter aan straatlengte.
(Daniëls, Wemmers, Tigchelaar, & Wetzels, 2011)
Voor het realiseren van een woonwijk van 1500 nieuwbouwhuizen is er naar schatting 3750 MWh aan
thermische energie nodig. Dit komt neer op een besparing van 383 duizend kuub gas per jaar. Die hoeveelheid
gas kost ongeveer 300.000 euro, met een gasprijs van 77 eurocent per kuub gas.
Bij de aanleg van een warmtenet in een bestaande wijk, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde woning,
is de warmtevraag in 2020 zo’n 27 GJ aan thermische energie per jaar. Deze waarde ligt hoger omdat de huizen
slechter geïsoleerd zijn (Daniëls, Wemmers, Tigchelaar, & Wetzels, 2011).
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Het is dus verstandig om na te gaan of het haalbaar is om een warmtenet aan te leggen in een bestaande wijk
met grote energieverliezen. Het is aan te bevelen de woningen eerst te isoleren om ze op een energielabel B of
beter te krijgen. Ook moet er een warmtepomp komen die kan samenwerken met het warmtenet via een
smart grid. Verder zijn er extra kosten voor het aanleggen van de leidingen. Het lijkt dus beter om allereerst bij
nieuwbouw de optie van een warmtenet te evalueren. Hiervoor moet vooral ook gekeken worden naar
beschikbare warmtebronnen. In de Hoeksche Waard is dat geothermie, eventueel aangevuld met restwarmte
en zonnecollectoren.
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5.3 WAAR IN DE HOEKSCHE WAARD ZIJN W ARMTENETTEN DENKBAAR?
In de Hoeksche Waard ligt nog geen groot warmtenet, dit is niet verwonderlijk. De meeste van de
warmtenetten die aangelegd zijn in Nederland worden gevoed door restwarmte. Aangezien er weinig
restwarmte wordt geproduceerd in de Hoeksche Waard, is het aanleggen van een warmtenet daarom eigenlijk
nog niet aan de orde gekomen.
In de Hoeksche Waard zijn er verschillende plaatsen waarvoor bouwplannen bestaan. Voor al deze locaties
moet worden nagegaan of een warmtenet te realiseren is. Dit past uitstekend in de beleidslijn van de provincie
Zuid-Holland, samengevat in figuur 14:

Ten zuiden van Oud-Beijerland bevinden zich putten (OBLZ-1 en OBLZ-2) die gebruikt worden om gas te
winnen. Deze putten worden waarschijnlijk in 2024 ingesloten. Wellicht biedt dit een ideale mogelijkheid om
van deze putten gebruik te maken. Voor dit gebied is overigens al een aardwarmte exploratie vergunning
aangevraagd, maar nog niet toegekend (Nederlandse Aardolie Maatschappij, 2017) . In het naastgelegen
gebied wil de gemeente een woonwijk realiseren. Evaluatie van de aanleg van een warmtenet, aan te sluiten
op een geothermische installatie, ligt voor de hand.
Er bevinden zich nog meer boringen in de Hoeksche Waard waarvan mogelijk gebruik gemaakt kan worden. Bij
het industrieterrein van Heinenoord Busstation bevindt zich boring RDK-01. Er wordt nog gas gewonnen uit
deze put, maar uiterlijk 2024 komt ook deze put stil te liggen. Ook deze put zou eventueel om te bouwen zijn
tot een geothermische put om daarmee de bedrijfsgebouwen op het industrieterrein ter plekke te verwarmen
(Nederlandse Aardolie Maatschappij, 2017).
Ook rond de kernen van verschillende dorpen zouden warmtenetwerken kunnen worden aangelegd, vooral als
er nieuw gebouwd wordt. Uiteraard moeten er wel warmtebronnen aanwezig zijn. Voor de zuidelijke helft van
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de Hoeksche Waard lijkt diepe geothermie vooralsnog moeilijk te verwezenlijken. Wel kunnen de
mogelijkheden van ondiepere “single wells” worden onderzocht.
Het lijkt voor sommige plekken in de Hoeksche Waard niet reëel om een warmtenetwerk aan te leggen. Maar
uitgesloten worden mag het ook niet; dit kan pas nadat er een gedetailleerd onderzoek naar de ondergrond
van de Hoeksche Waard wordt gedaan. Voor het verwarmen van woningen kan er in die gebieden ook gekeken
worden naar andere oplossingen. Het gebruik van een WKO-installatie (warmte- en koudeopslag) komt hier
dan in beeld. Deze haalt de warmte uit een ondiepe geothermiebron en is al op heel kleine schaal toepasbaar.
Gebruik van elkaars restwarmte op het industrieterrein De Bosschen in Oud-Beijerland zou mogelijk een reden
kunnen zijn om een warmtenet aan te leggen. Dit zou ook onderzocht kunnen worden voor andere
industrieterreinen.
Samengevat wordt aanbevolen om een totaalstudie naar de haalbaarheid van (een) warmtenet(ten) in de
Hoeksche Waard uit te voeren in overeenstemming met de beleidslijn van de provincie Zuid Holland.
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6.BENODIGDE APPARATUUR VOOR GEOTHERMIE
6.1 APPARATUUR OP DE PLANT
Warmtewisselaar: Een warmtewisselaar is een belangrijk instrument voor het winnen van aardwarmte. Het
zorgt ervoor dat de warmte die omhoog gepompt wordt overgedragen op het warmtenet.
Opslagtank: Een opslagtank is nodig om een eventueel overschot aan warmwater op te slaan. Deze buffer kan
gebruikt worden om in tijden van veel vraag bij te springen. Dit is een duurzame manier voor het opvangen van
een grotere vraag. Daarnaast is het als de plant (de opstelling waarin aardwarmte wordt opgewekt) stil komt te
liggen, belangrijk om een reservesysteem te hebben. Het warme water in de tank wordt geleverd door
geothermie. Het water kan ook
worden opgewarmd door andere
bronnen (bijv. zonnecollectoren) te
gebruiken.
Een voorbeeld van een
ondergrondse opslagtank is een
Ecovat. (zie figuur 14). De
levensduur van een vat is meer dan
vijftig jaar. Een Ecovat kan tussen
de 500 en 3000 huizen van warmte
voorzien. Een Ecovat project van 17
TJ bespaart jaarlijks tussen de 97 en
167 duizend euro. (Warnaars,
Kooiman , & den Ouden, 2018).

Figuur 15: Voorbeeld van een EcoVat (Ecovat, sd).

Een opslagvat is met name nuttig bij een
open bron systeem dat wat minder bedrijfszeker is dan een gesloten systeem zoals de Eavor loop.
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7. FINANCIËLE HAALBAARHEID
Dit verslag behandelt uitsluitend de technische haalbaarheid van geothermie. Uiteraard is de financiéle
haalbaarheid een belangrijk aspect om te komen tot een geothermische installatie en bijbehorend warmtenet.
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in een beleidsstudie een vergelijking gemaakt van de kosten per GJ
van een aantal verschillende hernieuwbare energiebronnen. (Hoogervorst, N. (2017), Toekomstbeeld klimaat
neutrale warmtenetten in Nederland, Den Haag: PBL).
Tabel 1:

Vanzelfsprekend dient een nadere specifieke kostenberekening te worden gemaakt voor toepassing van
geothermie in de Hoeksche Waard, maar de bovenstaande tabel geeft aan dat geothermie uitstekend kan
concurreren met windenergie en in feite goedkoper is dan zonnepanelen.
7.1 RISICO’S
Zelfs het meest kansrijke project dat in de Hoeksche Waard gerealiseerd zou kunnen worden staat of valt met
een nog te aan te leggen warmtenetwerk.
De knelpunten die vaak naar voren komen bij een geothermisch project zijn:
Vollooprisico. De vraag naar warmte groeit mee met de nieuwbouw en renovatie van woningen. Het kan 5 tot
10 jaar duren totdat het aantal afnemers wort bereikt dat eerder vastgesteld is. In deze periode is het
merendeel van de investering niet tot minder rendabel. Dit is een van de belangrijkste knelpunten van de
businesscase van een project..
Prestatie onzekerheid. Bij gebruik van een doublet zijn de prestaties in het begin onzeker. Dit is minder bij een
gesloten systeem omdat dat onafhankelijk is van de doorlaatbaarheid van het gesteente. De kans op het
mislukken van de boring blijft bestaan. Maar met de huidige kennis van het boren van gas en olieputten is die
kans klein.
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Onbekendheid van de markt. Warmtenetten en geothermie zijn voor de meeste mensen onbekend. De markt
is ook nog volop in ontwikkeling. De start van dergelijke projecten brengt onzekerheden met zich. Het is de
taak van overheden de financiële risico’s te verkleinen bij voorbeeld door garantstellingen en subsidies.
Enkele bron van warmte. Een project waarbij maar één warmteproductie-eenheid aanwezig is, is kwetsbaar.
De levering van warmte dient aan wettelijke eisen te voldoen Een hoge bedrijfszekerheid is vereist; met andere
woorden: een 100% back-up is nodig.
Gebrek aan keuzevrijheid. Er is geen keuzevrijheid voor de consument, maar ook de leverancier heeft geen
andere afnemers dan degenen die zijn aangesloten op het warmtenet. Deze belangen kunnen behartigd
worden door de warmtelevering onder te brengen in een ( b.v. gemeentelijk) warmtebedrijf. Dat zorgt ervoor
dat de belangen van de afnemers gewaarborgd blijven. (Schoof, 2017).
Aardbevingen en grondwaterverontreiniging. Met name bij een gesloten bronsysteem is de kans op
aardbevingen en grondwaterverontreiniging minimaal. Bij toepassing van een doublet (open systeem) is dit
risico weliswaar wat hoger, maar nog altijd minimaal.
Bedrijfsongevallen. Aan elk technisch project zijn veiligheidsrisico’s gebonden. Medewerkers kunnen in
aanraking komen met heet, zout water, hoge drukken, etc. Toepassing van kennis uit de olie- en ga industrie
kan de risico’s aanzienlijk verkleinen.
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8. SLOTWOORD
Geothermie - in welke vorm dan ook - biedt grote kansen voor de warmtetransitie in de Hoeksche Waard. Het
aanleggen van een warmtenetwerk in de Hoeksche Waard is een voorwaarde voor de toepassing van
geothermie en kan in belangrijke mate bijdragen aan het voldoen aan de energievraag in 2040. Het Eavor
systeem lijkt aantrekkelijk, maar dit systeem is nog niet eerder in Nederland gerealiseerd. Bij toepassing zou de
Hoeksche Waard een voorbeeldrol krijgen voor het gebruik van geothermie als warmtebron van een
warmtenet.
Een doublet systeem moet ook niet uitgesloten worden. De methode is al bekend en zou daardoor sneller
toepasbaar zijn. De kosten van een gesloten systeem zijn hoger dan die van een doublet.
Het warmtenetwerk zou, zoals al eerder onderzocht is in ‘Hoeksche Waard Energieneutraal 2040’ (HVC), in het
noordelijk gedeelte van de Hoeksche Waard kunnen worden aangelegd. De dorpen die erop aangesloten
zouden kunnen worden, zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oud- en Nieuw-Beijerland
Heinenoord
Puttershoek
’s-Gravendeel
Maasdam
Westmaas
Mijnsheerenland
Alle tussenliggende buurtschappen.

Hoe dit verder ingedeeld wordt moet worden, moet duidelijk worden in de transitievisie warmte van de
Hoeksche Waard. Deze moet eind 2021 bekend zijn. Een en ander vergt grote en ingrijpende veranderingen.
Bestaande wijken moeten worden omgebouwd om de doelstellingen te kunnen halen. Deze verbouwingen
omvatten ook verschillende energiebesparende maatregelen, zoals isolatie. Naast de wijken kunnen ook de
bedrijventerreinen aan de randen van de dorpen op het warmtenetwerk worden aangesloten.
Aan een warmtenet worden strenge eisen gesteld. Een van de eisen is dat er altijd warmte op het netwerk
beschikbaar moet zijn. Daarom zijn er voor een warmtenet altijd minstens twee warmtebronnen nodig. Bij het
gebruik van een Eavor-loop is dat ook het geval, maar het Eavor systeem zou een up-time van 95% kunnen
hebben in vergelijking met 80 % van het doublet. Er is voor een Eavor-loop dus een kleiner systeem nodig om
de gehele vraag in te vullen dan bij een doublet. Dit kan worden ingevuld door een warmtepomp, WKO of
biogasinstallatie.
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8.1 WELKE METHODE KAN HET BEST IN DE HOEKSCHE WAARD WORDEN
TOEGEPAST?
De keuze van een geschikt geothermisch systeem kan worden gemaakt met een beslismatrix waarin een aantal
criteria worden meegenomen. De criteria zijn alleen gebaseerd op technische voorwaarden. De kosten zijn weg
gelaten omdat het hier gaat om de technische haalbaarheid. In de bijlage staat de complete matrix met de
tabel voor het bepalen van de weegfactoren.
Aan de verschillende criteria worden weegfactoren toegekend.. Een weegfactor van 6 betekent dat dit zwaar
meerekent, een factor van 3 minder zwaar.
De details staan vermeld in bijlage 6.
Tabel 2: De criteria met weegfactoren

Weging van criteria

Weegfactor

Aantal woningen

4

Industriële en/of glastuinbouw toepassing

3

Warmtenet aanwezig met juiste temperatuur (1)
of aanpassingen noodzakelijk (2) of geen
warmtenet (3)

3

Woningdichtheid

4

Diepte aardlagen

5

Gebied tektonisch actief

5

Draagvlak/acceptatie bewoners

5

Gewenste levensduur met minimaal onderhoud

5

Gewenste uptime (minimaal)

6

In de volgende tabel is een voorbeeld aangegeven welke waarde ingevuld zou kunnen worden. De waarde die
nu gebruikt zijn, zijn van toepassing op het project in de Hoeksche Waard. Deze gegevens zijn aan verschillende
publicaties ontleend, zoals “Hoeksche Waard energie neutraal 2040”. De gegevens over temperatuur en diepte
van de aardlagen en of het gebied tektonisch actief is zijn verkregen uit rapporten van Nlog en berekeningen
die eerder zijn gedaan. De overige genoemde gegevens zijn eerder besproken in dit rapport.
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Tabel 3: Criteria met de eenheid en voorbeeld input

Criteria

Eenheid

Waarde

Aantal woningen

Aantal

15.000

Industriële en/of glastuinbouw toepassing

1 voor ja en
0 voor nee

1

Warmtenet aanwezig met juiste temperatuur (1) of
aanpassingen noodzakelijk (2) of geen warmtenet (3)

1,2 of 3

3

Woningdichtheid

Aantal/km2

400

Diepte aardlagen

m

3000

Gebied tektonisch actief

1 of 0 (ja of
nee)

0

Draagvlak/acceptatie bewoners

1 of 0 (ja of
nee)

1

Gewenste levensduur met minimaal onderhoud

Jaren

30

Gewenste uptime (minimaal)

Percentage

95

Uiteindelijk wordt er in een spreadsheet een totaalscore gegeven. Deze score wordt uitgezet in een grafiek en
zo is duidelijk te zien welke methode de hoogste score krijgt en wellicht het meest geschikt is.
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Welk systeem is geschikt?
CLOSED LOOP
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Figuur 16: Uitslag beslismatrix.
In het geval van het noordelijk gedeelte van de Hoeksche Waard, ten zuiden van Oud-Beijerland ziet de score
er als bovenstaand grafiek uit. Het is duidelijk dat het closed loop systeem en het doublet het best uit de test
komen. Dit komt omdat deze een grote afzet hebben die ook nodig is voor de Hoeksche Waard. Aangezien het
aantal woningen en de woningdichtheid meetellen in de score heeft dit een duidelijke invloed. Daarnaast is het
verschil tussen de twee gemaakt in het draagvlak. Een doublet onttrekt stoffen uit de bodem. Het idee dat er in
de grond ‘gerommeld’ wordt kan voor weerstand zorgen. De inwoners willen niet ook last van aardbevingen
krijgen zoals in Groningen, hoewel hier de kans minimaal is , omdat het gebied niet tektonisch actief is.
Bovendien wordt er niets aan de ondergrond onttrokken.
Daarnaast is ook het verschil gemaakt in de uptime. Een doublet heeft een lagere uptime dan een closed loop.
De exacte cijfers zijn niet bekend maar een doublet heeft een uptime van ongeveer 80 procent; van een closed
loop is dat rond de 95 – 98 procent.
Het grote verschil met de single well is de afzet. De afzet bij een single well is veel lager en kan dus geschikt zijn
voor de kleinere dorpen en buurtschappen. Daarnaast is er weinig bekend over het gebruik van een single well
en dit uit zich mogelijk in het draagvlak onder de bewoners.
Voor verder onderzoek tussen de verschillende methoden moet er vervolgonderzoek gedaan worden. Deze
matrix is alleen gericht op de technische haalbaarheid; daarnaast is de financiële haalbaarheid van belang.
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9. Alternatieven
Geothermie als warmtebron lijkt in ieder geval voor een deel van de Hoeksche Waard aantrekkelijk. Op dit
moment is het nog wel onzeker of een geothermisch project ook financieel haalbaar is.
Een alternatief voor sommige delen van de Hoeksche Waard is overgaan op een waterstof gebaseerd gasnet.
Een voorbeeld hiervan vindt plaats op Goeree-Overflakkee. Stad aan ’t Haringvliet gaat stapsgewijs over op
groene waterstof. De waterstof wordt gebruikt om 600 huizen mee te verwarmen. (KIWA Technology en Stedin
netbeheer B.V., 2019).
Voor het overgaan van gas naar waterstof zijn aanpassingen en voorbereiding nodig. Het gasnetwerk zal eerst
schoongemaakt moeten worden met stikstof, voordat er waterstof doorheen kan stromen. Dit om te
voorkomen dat er gas in de waterstofketel komt. Daarnaast moeten de verbrandingsinstallaties van de cv-ketel
worden omgebouwd naar waterstof. Verder moeten alle leidingen gecontroleerd en eventueel aangepast
worden. Een waterstofmolecuul is kleiner dan een aardgasmolecuul. Hierdoor kan waterstof door staal
diffunderen. Mogelijk zijn verdere aanpassingen nodig.
De waterstof zou moeten worden geleverd door een Power-To-Gas-installatie. Deze installatie gebruikt de
overtollige duurzame elektriciteit voor het maken van waterstof.
Waterstof kan ook gebruikt worden om warmte op het warmtenet te zetten. Hierbij wordt het waterstof dat
gemaakt is zoals eerdergenoemd gebruikt om water te verwarmen in een warmtekrachtkoppeling centrale. Dit
water kan dan op het warmtenet worden gezet.
Een ander alternatief is volledig overgaan op elektriciteit en dan een warmtepomp gebruiken. Het nadeel is dat
de pieken in het energienet dan alleen maar groter worden. Het energienet kan dat nu niet aan en moet dan
verzwaard worden. Dit kan voorkomen worden door een buurt- of thuisbatterij aan te leggen. Deze batterij
laadt zichzelf op met het overschot aan energie, van de eigen zonnepanelen of van het net. Een voorbeeld van
een thuisbatterij is die van TNO in samenwerking met TU Eindhoven. De levensduur van de batterij is 20 jaar bij
juist gebruik. De batterij heeft een capaciteit die voldoende is om een gezin van twee personen, twee weken
lang te laten douchen. De batterij is niet groter dan een koelkast en kan dus perfect weggewerkt worden in
huis. (Prof. Dr. Ir. Adan, 2019).
De Hoeksche Waard kan mogelijk ook aangesloten worden op de grote warmterotonde die wordt aangelegd in
Zuid-Holland. De aansluiting kan dienen als back up systeem naast geothermie. Als de geothermiebron buiten
gebruik is, bij voorbeeld. voor onderhoud, dan kan er gebruik gemaakt worden van de rotonde.
Ook vormen van aquathermie kunnen gebruikt worden om de warmtevraag aan te vullen. De energie wordt
gehaald uit water door middel van warmtepompen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van grond-,
oppervlakte-, afval- en leidingwater. (Daniëls, Wemmers, Tigchelaar, & Wetzels, 2011).
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Conclusie
Het doel van dit onderzoek was om te kijken in hoeverre het technisch haalbaar is om geothermie toe te
passen in de Hoeksche Waard, om die energie neutraal te maken in 2040. Uit dit onderzoek is gebleken dat er
drie verschillende mogelijkheden van geothermie toegepast zouden kunnen worden:
Doublet
Single well
Closed loop
Van deze drie mogelijkheden komen een doublet of een closed loop systeem voor de Hoeksche Waard het best
naar voren. Een closed loop systeem lijkt flexibeler qua warmteproductie dan een doublet. Hier staat
tegenover dat een doublet al vaker is toegepast in Nederland. Hierdoor zijn de risico’s beter bekend. De
systemen zijn geschikt voor een grote warmteafname.
Een single well krijgt de voorkeur blij kleinere dorpen en buurtschappen. Het is ook toepasbaar bij geringere
dieptes als in WKO-systemen.
In het noordelijk gedeelte van de Hoeksche Waard kan er een warmtenet worden uitgelegd vanwege de
relatief hoge bevolkingsdichtheid en de potentie voor geothermie.
Doordat de geothermiebron niet een uptime heeft van 100 procent moeten er ook nog andere bronnen komen
zoals:
•
•
•
•

Warmtekrachtkoppeling centrale op waterstof.
Warmte/koude opslag.
Aansluiting op de warmterotonde.
Aquathermie.

Hoe nu verder?
Er zijn een aantal stappen die gemaakt moeten worden na het uitbrengen het eerste onderzoek over
geothermie. In de transitievisie warmte van 2021 zullen de volgende opties besproken moeten worden met
betrekking tot geothermie:
•
•
•
•

Bepalen waar er warmtenetten aangelegd kunnen worden.
Wanneer de warmtenetten zouden moeten worden aangelegd.
Waar geothermie eventueel toegepast kan worden.
Welke andere bronnen er nodig zijn om een warmtenet te voeden.

Er moeten ook vervolgonderzoeken worden gedaan die de mogelijkheden van een Eavor-loop en een doublet
verder uitwerken. Daarbij moet nauwkeuriger berekend worden hoeveel de loop en het doublet gaan
produceren. Dit kan gedaan worden door Eavor en een bureau gespecialiseerd in geothermie, zoals EBN of IF.
Daarnaast moet een ingenieursbureau aan de slag voor de uitleg van een warmtenet. Het uitleggen van een
warmtenet moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
In de Hoeksche Waard zijn er al vergunningen aangevraagd voor de exploratie van aardwarmte door Shell
Geothermie en HVC. Overleg met deze partijen is dus geboden.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN DE BORINGEN IN DE HOEKSCHE WAARD
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Label

Plek

Activiteit

STW-01

Tussen Strijen en De Klem

Niet meer actief, omdat de boring
mislukt is.

STR-01

Oosten van Strijen en noordelijk
van Mookhoek

Dicht sinds 1964 nadat de boring
op geen gas stuitte.

HEI-01

Ten oosten van Heinenoord en
ten westen van de snelweg A29
richting Rotterdam

Niet meer actief en ligt stil sinds
’91; nooit gebruik om gas of olie
te winnen.

BLK-01

Ten noorden van Mijnsheerenland
tussen de N217 en de A29

Na een proefboring in 2011 is
deze locatie niet meer gebruikt en
niet meer zichtbaar.

OBL-01

Op het bedrijventerrein De
Bosschen

De put is niet meer zichtbaar. Er
staat nu een gebouw van HW
Werkt.

RDK-01

In de driehoek Greup, Reedijk,
Oud-Beijerland.

Wordt nog gas gewonnen.

OBLZ-01 en OBLZ-02

Tussen de volkstuintjes en De
Plantenhal

Er wordt nog gas gewonnen; geen
gegevens van de afgelopen
maanden beschikbaar.

NMD-01, NMD-02 en NMD-03

Onderaan de Oud-Cromstrijense
dijk Oostzijde, aan de Kloosterweg

De boringen zijn relatief nieuw en
nog vol in productie.

BIJLAGE 2: FORMULES BEREKENINGEN
De formules voor het uitrekenen van de hoeveelheid van warmte van stroming, radiatie en geleiding zijn als
volgt. Geleiding en conductie:
𝑄𝑔𝑒𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝐾 ∗ 𝐴 ∗

𝛥𝑇
𝛥𝑥

(2)

Q is de warmtestroom in (Watt of Joule/sec)
K is de warmtegeleidingscoëfficiënt in (W/m*K)
A is het oppervlak waarop de beide mediums elkaar raken in (m2)
dT is het verschil in temperatuur van beide kanten van het object (graden Celsius of Kelvin)
dx is de dikte van het medium waardoor de warmte gaat in (meters)

Stroming en convectie:
𝑄𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 = ℎ ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝐴 (3)
Q is de warmte in (Watt of Joule/sec.)
h is de warmteoverdrachtscoëfficiënt uitgedrukt in (W/m2*K)
ΔT is het temperatuurverschil 𝑇ℎ𝑒𝑒𝑡 − 𝑇𝑘𝑜𝑢𝑑 in (graden Celsius of
Kelvin)

Figuur 17: Conductie, convectie en radiatie (Gonzalez,
2015)

A is het stromingsoppervlak waarop de twee media elkaar raken

Straling en radiatie:
𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑒 = 𝐴 ∗ 𝜀 ∗ 𝜎𝑧 ∗ (𝑇1 4 ∗ 𝑇2 4 ) (4)
Q is de warmtestroom in (Watt of Joule/sec)
ε is de emissiecoëfficiënt (dimensieloos)
𝜎𝑧 Stephan-Boltzmann constante (5,67 ∗ 10−8

𝑊
𝑚2 ∗𝐾 4

)

𝑇1 𝑒𝑛 𝑇2 in (Kelvin)

Als de totale warmte is berekend door alle Q’s bij elkaar op te stellen kan het debiet worden opgesteld van de
put. De formule hiervoor is:
Q = 𝑄 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝜌 ∗ 𝑡 (5)
Q is de totale energie vraag in J
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Q is het debiet in m3 per seconde
Cp is de soortelijke warmte van een vloeistof

𝐽
𝑘𝑔∗𝐾

𝛥𝑇 is het temperatuurverschil in graden Celsius
𝜌 dichtheid in kg per m3
𝑡 is de tijd in seconde
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BIJLAGE 3: LITHOSTRATIGRAFIE VAN HOEKSCHE WA ARD

Begin diepte tov NAP (meters) Einddiepte (meters)
Kwart. Ongediff.
boven noordzee groep

Formatie van
Maassluis
Formatie van
Oosterhout
Formatie van Breda
Rupel Klei
Laagpakket
Laagpakket van
Vessem
Laagpakket van Asse

onder- en midden Noordzee groep

Krijtkalk groep

Rijnland groep

Boven-Jura afzetting

Altena groep

Zand van Brussel
Laagpakket
Laagpakket van Ieper
Basale Dongen Zand
Laagpakket
Landen Klei
Laagpakket
Formatie van
Houthem
Formatie van
Ommelanden
Texel Groenzand
Laagpakket
Midden-Holland
Kleisteen Laagpakket
Holland Groenzand
Laagpakket
Onder-Holland Mergel
Laagpakket
Laagpakket van De
Lier
Laagpakket van
Eemhaven
IJsselmonde
Zandsteen
Laagpakket
Rodenrijs Kleisteen
Laagpakket
Delft Zandsteen
Laagpakket
Laagpakket van
Alblasserdam
Formatie van Aalburg
Formatie van Sleen

Dolomitische Keuper
Laagpakket
Rode Keuper
Kleisteen Laagpakket
Midden-Muschelkalk
Mergel Laagpakket
Muschelkalk Evaporiet
Laagpakket
Onder-Muschelkalk
Laagpakket
Boven-Röt
Randkleisteen
Laagpakket
Röt Randzandsteen
Laagpakket
Onder-Röt
Randkleisteen
Laagpakket
Solling Kleisteen
Onder-en Boven Germaanse Trias groep Laagpakket
Basale Solling
Zandsteen
Laagpakket
Formatie van
Hardegsen
Boven-Detfurth
Zandsteen
Laagpakket
Onder-Detfurth
Zandsteen
Laagpakket
Boven-Volpriehausen
Zandsteen
Laagpakket
Onder-Volpriehausen
Zandsteen
Laagpakket
Rogenstein
Laagpakket
Hoofd-Kleisteen
Laagpakket
Zechstein BovenZechstein groep
Kleisteen Formatie
Formatie van
Slochteren
Limburg groep
Limburg Groep
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0

96

96

253

253

345

345

385

385

550

550

566

566

626

626

745

745

1058,5

1058,5

1073,5

1073,5

1132

1132

1203

1203

1796

1796

1804

1804

1814

1814

1848

1848

1882

1882

1911

1911

1912

1912

1914

1914

1927

1927

1942,5

1942,5

2020

2020

2117

2117

2134

2134

2153

2153

2158

2158

2168

2168

2173

2173

2200

2200

2220

2220

2255

2255

2275

2275

2282

2282

2287

2287

2330

2330

2355

2355

2365

2365

2448

2448

2508

2508

2566

2566

2623

2623

2633

2633

2645

2645

2745

BIJLAGE 4: DOUBLET BEREKENING VIA THERMOGIS
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BIJLAGE 5: BEREKENING OPEN BRONSYSTEEM

Tabel 4: Gegevens die nodig zijn voor het berekenen van gesloten systeem

Begrip

Symbool

Warmtegeleidingscoëfficiënt
gesteente

K

Temperatuur van het water dat in
het systeem gaat

Tin

Binnen- en buitendiameter van de
leiding

r1

Dichtheid water

ρ

Porositeit

-

Warmteoverdrachtscoëfficiënt

h

Eenheid
𝑊
𝑚∗𝐾

Hoeveelheid Bron
2.51

(Thermtest, 2017)

℃

12

(Vitens, 2015)

Meters

0,1937

(Tioga pipe, inc)

r2

0,2191
𝑘𝑔
𝑚3
%
𝑊
∗𝐾
𝐽
𝑘𝑔 ∗ 𝐾

999,4

(çengel & Ghajar,
2015)

20

(Nederlands Aardolie
Maatschappij, 2017)

850

𝑚2
Warmtecapaciteit water

Cp

4180

(de Vree, sd)

De aannames die zijn gemaakt:
De energie-uitwisseling vindt alleen plaats op het diepste punt van de leiding. De leiding op die diepte is 1000
meter.
Per strekkende meter leiding is de temperatuur van het water gelijk. Dit is aangenomen omdat de leiding 1000
meter lang is en het 0.1 procent van het totaal is.
Er treedt 1-dimesionale warmteoverdracht plaats, loodrecht op de leiding.
De verkregen h en k waarden zijn constant.
De temperatuur van het gesteente neemt niet af. Dit houdt in dat er een thermisch warmte reservoir is, die ten
alle tijden dezelfde temperatuur afstaat.
Er wordt gebruik gemaakt van een 7 inch schedule 80 roest vrij stalen leiding.
Een debiet van 100 m3/ uur. Minder dan 100 is de productie te laag. Meer dan 100 m3/ uur dan gaat het water
te snel en neemt de eindtemperatuur af.
Het gesteente wisselt alleen warmte uit door conductie.
Tussen de poriën van het gesteente bevindt zich alleen geothermisch water met een vaste h waarde.
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Temperatuur in de ondergrond
Voor het berekenen van de temperatuur is gebruik gemaakt van de geothermische gradiënt in Nederland. De
formule luidt als volgt:
𝑻 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟐 ∗ 𝒉 + 𝟏𝟐 (1)
Waarin h de diepte is in meters en T de temperatuur. Voor het project in Oud-Beijerland is een diepte
genomen van 2721 meter. Dit resulteert in een temperatuur van 97 ℃.
De temperatuur van dit gesteente wordt als constant genomen en neemt niet af in de tijd. Hierdoor ontstaat
een thermisch reservoir dat constant deze warmte uitstraalt.
Massastroom berekenen
Het debiet is 100 m3 per uur en dit kan omgerekend worden naar een massastroom (kilogram per seconden).
Hiervoor is de dichtheid van water nodig, dat is 999,4 kilogram per m3. Beide getallen vormen samen een
product van 99940 kg per uur. Dit wordt gedeeld door de hoeveelheid seconden in een uur, 3600. Hieruit volgt
de massastroom van dit systeem en is 27,76 kg per seconden.
Warmte uitwisselingsoppervlak
Er is aangenomen dat de temperatuur per strekkende meter leiding niet verandert. Hierdoor kan het
uitwisselingsoppervlak worden berekend. De buitenkant van de leiding is het raakvlak met het gesteente. Door
de omtrek te vermenigvuldigen met de lengte krijgt men het uitwisselingsoppervlak per strekkende meter. Bij
een 7 inch schedule 80 leiding is de buitendiameter 0.2191 meter. De omtrek voor een cirkelvormige leiding is
dan pi maal de diameter en dat is 0.6883 meter. Doordat het uitwisselingsoppervlak per strekkende meter is
moet het nog vermenigvuldigd worden met één. Hieruit volgt dan een warmte uitwisselingsoppervlak van
0,6883 vierkante meter.
Beginhoeveelheid warmte
Het gesteente wisselt warmte door de leiding op te warmen, die weer het water opwarmt.
De beginhoeveelheid energie die dan wordt overgedragen kan met formule 2 en 3 worden benaderd.

̇

𝑸𝒄𝒐𝒏𝒅 =

̇

𝑲∗𝑨(𝑻𝒉𝒐𝒕 −𝑻𝒄𝒐𝒍𝒅)

(6)

𝒅

(

𝑸𝒄𝒐𝒏𝒗 = 𝐡 ∗ 𝐀 𝑻𝒐𝒎𝒈𝒆𝒗𝒊𝒏𝒈 − 𝑻𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

) (7)

𝑄̇ is de hoeveelheid warmte die wordt overgedragen van het gesteente naar het water, in Joule per seconden
of Watt
K is de warmtegeleidingscoëfficiënt van het warmte uitdragende medium. Het gesteente wordt benaderd als
zandsteen, omdat dat het meest aanwezig is in de grond. In Watt per m Kelvin
A is het warmte uitwisselingsoppervlakte in vierkante meters.
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T warm is de temperatuur van het gesteente en T koud is de temperatuur van het water dat er doorheen
stroomt. In graden Celsius of Kelvin.
d is de dikte van de leiding, dit is afhankelijk van de diameter van de leiding en welke soort leiding het is. Dikte
is in meters.
h is de warmteoverdrachtscoëfficiënt van het geothermisch water. In watt per vierkante meter Kelvin.
De porositeit bepaalt de verhouding tussen deze twee waardes ten opzichte van het totaal. De porositeit van
de het gesteente is gemiddeld 20 procent. Dat houdt in dat de verhouding convectie conductie 1:4 is ten
opzichte van het totaal. (NLOG, TNO, Ministerie van Economische Zaken, 2019)
Dit is weergegeven in de volgende formule:

̇ +𝟎. 𝟖𝑸
̇ ̇ 𝒄𝒐𝒏𝒅 (8)
𝑸̇ 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟐𝑸𝒄𝒐𝒏𝒗

In het begin is 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 11,5 kilo Watt en 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣 is 50 kilo Watt. De totale hoeveelheid energie die kan worden
overgedragen is 19.2 kilowatt. Dit geldt alleen voor de eerste meter.
Eindhoeveelheid warmte
Door de temperatuur van het water dat door de leiding stroomt verandert de hoeveelheid energie die kan
worden overgedragen. Dit wordt berekend door telkens T koud opnieuw te berekenen. Voor deze berekening
wordt de volgende formule gebruikt:
𝑻𝒌𝒐𝒖𝒅 𝒖𝒊𝒕=

𝑸
+𝑻𝒌𝒐𝒖𝒅 𝒊𝒏
𝒎̇𝒄 ∗𝑪𝒑𝒄

(9)

Hierin is de Q de totaal opgewekte energie per seconde. 𝑚̇𝑐 is de massastroom van het koude water, 27,76 kg/
m3. De Cp waarde van water is 4180 Joule per kilogram Kelvin. De T koud in is de temperatuur van de vorige
meter. De T koud uit is de warmte die aan het einde van de meter wordt bereikt.
Dit kan worden doorgetrokken tot de 1000 meter en hier volgt dan een eindtemperatuur uit.
Deze temperatuur is 85 graden Celsius onder deze omstandigheden.
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BIJLAGE 6: WEGING VAN CRITERIA EN BESLISMATRIX
Eenheid

Belang/
weegfactor

Doublet

Input
Aantal woningen

4

Industriele en/of glas tuinbouw toepassing mogelijk
warmtenet aanwezig met juiste temp(1) of
aanpassingen noodzakelijk(2) of geen warmtenet(3)

1 of 0

3

1,2,3

2

Woning dichtheid

Aantal/km2

4

Diepte aardlagen

m

5

Gebied tectonisch actief

1 of 0

3

Draagvlak/acceptatie bewoners

1 of 0

4

Gewenste levensduur met minimaal onderhoud

jaren

4

Gewenste uptime (minimaal)

percentage

6

Single Well

Score

Gewogen score

Closed loop

Score

Gewogen score

Score

Gewogen score

Weging van criteria

Diepte
aardlagen

#REF!

Gewenste
Gebied Draagvlak/a levensduur
tectonisch cceptatie met minimaal
actief
bewoners
onderhoud
Gewenste uptime (minimaal)
weegfactor

9,000
1

2

8

1

4

3

12

Aantal woningen

x

1

0

1

1

0

0

1

0

4

3

9

1

3

2

6

Industriele en/of glas tuinbouw toepassing mogelijk

0

x

1

1

0

0

0

0

1

0

3

3
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0
1
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90

1

2

1

2

1

2
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1

x

0

0

0

0

0

1

0

2

3

12

1

4

3

12
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0

1

1

x

0

1

0

1

0

0

4

3

15

3

15

3

15

Diepte aardlagen

0

1

0

1

x

0

1

1

1

0

5

3

9

1

3

1

3

Gebied tectonisch actief

1

1

0

1

0

1

x

0

0

1

3

3

12

3

12

3

12

Draagvlak/acceptatie bewoners

1

0

1

1

1

0

1

x

0

0

4

2

8

2

8

2

8

Gewenste levensduur met minimaal onderhoud

0

1

0

0

1

1

0

1

x

1

4

1

6

2

12

3

18

Gewenste uptime (minimaal)

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

6
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35%
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27%

88
38%
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Door op het icon hieronder te klikken wordt het spreadsheet geopend en kan het gebruikt worden.
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