
HET POTENTIEEL VAN DIEPE 

GEOTHERMIE VOOR LOMMEL EN DE 

CRUCIALE ROL VAN WARMTENETTEN 

LOC – Ontbijtsessie - 05 oktober 2017 
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WAAROM DIEPE GEOTHERMIE – 

STAND VAN ZAKEN 

Twee boringen afgewerkt – BOR 3 start begin oktober 
2017 – levering Q september 2018 
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NEDERLAND STOPT MET DE LEVERING VAN GAS 
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BETAALBAAR = COLLECTIEVE OPTIMALISATIE! 
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DIEPE GEOTHERMIE = DÉ OPLOSSING 
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» Wth = Q x r x cw x (Tp – Ti)

» Wth: thermische vermogen (W)

» Q: debiet (m3/s)

» r: densiteit van water (kg/m3)

» cw: specifieke warmte van water 

(J/kg.°K)

» Tp: productietemperatuur (°C)

» Ti: injectietemperatuur (°C) 

Film/DIEPE GEOTHERMIE_h264_720p.mp4


START VAN DE BORING - MAANDAG 14/09/2015 
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Film/VITO GEOTHERMIE 20 JANUARI 2016 VERSIE MET GFX.mp4


BOORSCHEMA 
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MOL-GT-01-S1 
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DIEPE GEOTHERMISCHE BORINGEN – STAND VAN ZAKEN 
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BOVENAANZICHT 
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STATUS DIEPE GEOTHERMIE-PROJECT | TIMING 
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- Oplevering intern warmtenet : Q3/2017 

 

- Oplevering gebouw fase 1 : Q2/2017 

 

- Oplevering gebouw fase 2 : Q4/2017 

 

- Oplevering warmtewisselaar : Q4/2017 

 

- Oplevering ESP : Q4/2017 

 

- Start BOR3 : Q4/2017 

 

- Einde BOR3 : Q1/2018 

 

- Oplevering geothermiecentrale : Q2/2018  Geothermiekraftwerk Unterhaching 



Merksplas 1983 - 1987 
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HET POTENTIEEL VAN DIEPE 

GEOTHERMIE  

300-600 MWe & 1.000-3.000 MWth 
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ANTWERPSE EN LIMBURGSE KEMPEN – 1.600 KM² 
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       +8% GROENE STROOM                                               +17% GROENE WARMTE 
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300-600 MWe 

 

4,8TWh 
 

216.500 m³ 
beton 

 
217.500 ton 

staal 

€ 12 miljard 
investeringen 

1000-3.000 MWth 

 

 
 

24TWh 
 

12.000 km WN 
 
 € 6 miljard 

investeringen 

Geothermiecentrales (ORC) Warmtenetten 



DIEPE GEOTHERMIE – EUROPA - ELEKTRICITEIT 
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DIEPE GEOTHERMIE – EUROPA – WARMTE 
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DE CRUCIALE ROL VAN 

WARMTENETTEN  

12.000 km leidingen om de Q te transporteren 
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(DIEP GEOTHERMISCHE) WARMTENETTEN 
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Ondergronds leidingsysteem dat warm water transporteert  
Koppelt plaatsen met een warmteoverschot (warmtebron of restwarmte) aan plaatsen met een warmtevraag (verwarming, warm 
tapwater, industrieel proces) 
 



LEKDETECTIE! 
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PRINCIPE 

» Transport van groene energie d.m.v. warm 

water van een warmtebron naar een afnemer.   

 

WARMTEBRON | diepe geothermie 

» Geothermie = aardwarmte 

» Diepe geothermie – diepte ≥ 500 meter 

 

OPBOUW 

» Transportnet op hoge temperaturen 

» Distributienet op middelhoge temperaturen 

» Transportnet, distributienet en de 

binneninstallatie worden hydraulisch gescheiden 

door warmtewisselaars. 

 

 

 

90 °C 60 °C 

3600 m 



(DIEP GEOTHERMISCHE) WARMTENETTEN 
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aanvoer en retourleiding in aparte buizen 

Voorgeïsoleerde leidingen in ST-PUR-PE 
 

Voorbeeldtype 
 Staal PN 16 
 Temperatuur tot 109°C 
 Met lekdetectie 



LEKDETECTIE & UITZETTINGSLUSSEN! 
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AANSLUITING 
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een afgiftestation met één warmtewisselaar voor ruimteverwarming en één warmtewisselaar voor sanitair warm water per 
woning. 
 



AFGIFTESTATION EN MEETTOESTEL - RESIDENTIEEL 

24 

Voorbeeld afgiftestation en warmtemeter 
 

Afmetingen  
(±) H x B x D :  
72cm x 42cm x 32cm 

 

Afmetingen  
(±) H x B x D :  
10cm x 12cm x 3cm 

 Elektronisch 
meettoestel 

 Meterstand wordt 
automatisch 
doorgegeven (draadloos) 

 Handig uitleesschermpje 

 Gegevens zijn 
beschermd 

 



AFGIFTESTATION NIET- RESIDENTIEEL 
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VIER HYDRAULISCH GESCHEIDEN CIRCUITS 
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VOORDELEN VOOR DE 

EINDGEBRUIKER 

Duurzaam- Comfortabel – Betrouwbaar - Regionaal 
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WAT BETEKENT CASE VOOR EINDGEBRUIKER? 
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• 100% duurzame energie: 
• Een aansluiting op een warmtenet geldt als minimumaandeel hernieuwbare energie (EPB) 
 
• Hij bespaart plaats en geld: 
• Er is geen stookketel, mazouttank, schoorsteen of rookkanaal nodig 
• Een standaard elektriciteitsaansluiting (9,6kVA) volstaat 
• Geen kosten om brandstof op te slaan 
• Geen kosten voor een verwarmingsketel 
 
• Eandis levert, plaatst en onderhoud het afgiftestation 
• De Eandis onderhoudsdienst staat 24 u per dag 7 dagen op 7 paraat 
 
• De energielevering is gegarandeerd en kwaliteitsvol 
• Eenvoudige en transparante energiefactuur 
• Hij betaalt de warmte die hij verbruikt en daarnaast een netvergoeding  
afhankelijk van het vermogen van je aansluiting 
• Een niet meer dan anders (NMDA) principe 

 
 

 
 



WAT BETEKENT NMDA? 
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Tariefopbouw NMDA principe  
 
“De totale kostprijs van de warmte via een warmtenet is gemiddeld nooit hoger dan 
deze die verkregen wordt via een individuele condenserende CV-ketel op aardgas.” 

De kostprijs van de warmte is bovendien gekoppeld aan de marktprijs van aardgas door 
middel van een tariefformule. Op die manier volgt de warmteprijs dezelfde schommeling 
als de prijs van aardgas op de internationale markten.  Er is bijgevolg ten allen tijde een 
volledige transparantie. 

 
 

 
 
 



NMDA – VOORBEELD -  NIEUWBOUW WONING 2016 
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Aardgas individuele CV-ketel Warmtenet individuele afleverset

>> Investeringskost nieuwbouw gasklant >> Aansluitbijdrage warmte

Aanschafwaarde CV-ketel € 2.124

Investering bijkomend bij nieuwe installatie € 1.686

Alternatieve investering herbieuwbaar € 3.390

Aansluitkost DNB € 207

Totaal investeringskost € 7.407 € 7407

>> Recurrente kosten gasklant >> Warmtetarief

Variabele kosten Variabele kosten

Jaarlijks gasverbruik woning kWh 14.317 Jaarlijks warmteverbruik woning kWh 11.918

Verbruik ten gevolge van investering zonneboiler kWh 12.885

Gasprijs € 0,04666 Warmteprijs € 0,04666

Totaal variabele component gas € 601,23 Totaal variabele component gas € 556,09

Vaste kosten Netvergoeding

Onderhoud € 75 Totaal recurrente kosten gas € 1.043,83

Voorziening vervanging € 367,6 Totaal warmtetarief klant € -556,09

Totaal vaste component € 442,6 Netvergoeding € 487,74

Totaal vast + variabele kost € 1.043,83 Totaal warmtetarief + netvergoeding € 1.043,83



NMDA – VOORBEELD -  NIET-RESIDENTIEEL  
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WAT BETEKENT CASE VOOR EINDGEBRUIKER? 
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• 100% duurzame energie: 
• Een aansluiting op een warmtenet geldt als minimumaandeel hernieuwbare energie (EPB) 
 
• Hij bespaart plaats en geld: 
• Er is geen stookketel, mazouttank, schoorsteen of rookkanaal nodig 
• Een standaard elektriciteitsaansluiting (9,6kVA) volstaat 
• Geen kosten om brandstof op te slaan 
• Geen kosten voor een verwarmingsketel 
 
• Eandis levert, plaatst en onderhoud het afgiftestation 
• De Eandis onderhoudsdienst staat 24 u per dag 7 dagen op 7 paraat 
 
• De energielevering is gegarandeerd en kwaliteitsvol 
• Eenvoudige en transparante energiefactuur 
• Hij betaalt de warmte die hij verbruikt en daarnaast een netvergoeding  
afhankelijk van het vermogen van je aansluiting 
• Een niet meer dan anders (NMDA) principe 

 
 

 
 



CASE LOMMEL 

Opportuniteiten 
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ONDERGROND CASE LOMMEL 
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VOSSEMEREN (NOORDEN) – KRISTALPARK (ZUIDEN) 
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DIEPSTE BORING LOMMEL-KERKHOVEN (047W0264): 1.504 METER 
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SEISMISCHE CAMPAGNE 
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» Voorgestelde lijnen volgens studie Roadmap Geothermie (VITO, 2015) 

» Totaal van 160km voor regio Lommel tot Bocholt 



GRAAG TEMPLATE INVULLEN!  
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+ 2000 TEWERKSTELLING 
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meer info : www.diepegeothermie.be  

http://www.diepegeothermie.be/


BEDANKT! 

Dominique Dousselaere (INFRAX) 
Geert De Meyer (VITO/Kempens Warmtebedrijf) 
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