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• Geothermie > 500 m, bodemenergie < 500 m

• Huidige projecten op 2 – 3,5 km 

• Ultradiep > 4 km

• ‘Ondiep’ < 1200 m 

Alle technieken nodig voor de energietransitie, veel
projecten ‘maatwerk’. 

• Naast biomassa en restwarmte

• Naast aquathermie en luchtwarmtepompen

• Geschikt voor (glas-)tuinbouw, gebouwde omgeving, 
(lichte) industrie

Geo- & bodemenergie



Platform Geothermie

• Stichting, opgericht in 2002

• 90 deelnemers
• Overheden, kennisinstellingen
• Operators
• Consultants, banken, leveranciers, 

servicebedrijven
• Voorlichting, communicatie(-materiaal)
• Overzicht houden en aanjagen

‘’Bevordering van de verantwoorde
toepassing van geothermie in Nederland”

DAGO, Dutch Association Geothermal Operators





De geothermiesector

• Boorbedrijven, service companies uit O&G

• Adviseurs-/ ingenieursbureaus

• Toeleveranciers

• Vergunninghouders (‘operators’)

• EBN, financiële deelname (t.b.a.)

• Universiteiten, onderzoeksinstituten

Toezicht/ vergunningen

• Mijnbouwwet: Ministerie van EZK

• Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

• Overige wetten/ verguninngen

• Gemeenten, waterschappen, RWS



Buitenkant …



Zijkant …



… binnenkant



Overzicht opsporings- en 
winningsvergunningen

N.B. vooral gericht op de vraag en niet op 
het aanbod…



Marktontwikkelingen

 Hogere temperaturen, dus dieper boren

 Kleinere projecten, dus ondieper boren….

 Opkomst van 
‘portfolio-operators’, 
projectontwikkelaars, 
en (andere) 
dienstverleners

 Toenemende rol van 
EBN



Initiatiefnemers van het Masterplan

In samenwerking met de ministeries van EZK en BiZa

 Brede samenstelling: meerdere 
invalshoeken en belangen 
vertegenwoordigd

 Gemeenschappelijk startpunt om de 
komende jaren op voort te bouwen

 Masterplan met vele 
belanghebbenden bespreken en 
verbeteren/ implementeren



Wat is er nodig om de 
aardwarmte-ambitie te
bereiken?

▪ Meer kennis over de 
ondergrond en bovengrondse 
warmtevraag 

▪ Reductie van kosten

▪ Verantwoorde exploitatie 

▪ Samenwerking om aardwarmte  
aan te sluiten op bestaande en 
nieuwe warmtenetten

Acties nodig op zes gebieden

Acties op 6 hoofdthema’s

Rendabele 
projecten

Passende wet- en 
regelgeving

Veilige en 
effectieve 
operationele 
activiteiten

Robuust 
maatschappelijk 
draagvlak

Innovatie

Aansluiting op 
warmtenetten

Master-
Plan
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1 Banen in de markt; exclusief extra FTE bij overheid niet meegenomen  2 Indirecte FTE’s zijn support functies, adviseurs, leveranciers, 

etc.; ~2.5 indirecte FTE per directe FTE aangenomen

Onze richting

Richting 50 PJ in 2030, 200 PJ in 2050
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Aantal 
gebouwen 
aangesloten op 
een warmtenet

Aantal 
doubletten 
(#)

Bovengronds 
ruimtebeslag 
(ha)

Werkgelegenheid (FTE)

2025 2030 20502018

indirect2

1320 2400 3400240

940 1700 2400170

380 700 100070direct1 

50 110 45010
Efteling Volendam Centrum 

Rotterdam
17 

voetbalvelden

5 PJ 20 PJ 135 PJ

140k 570k 3,8m0

75 175 70017
10 nieuwe 

per jaar
20 nieuwe 

per jaar
25 nieuwe 

per jaar
1-2 nieuwe 

per jaar

Implicaties 

Vandaag 2030 2050

3 PJ

50 PJ

200 PJ

indirect2

direct1 



Milieu-issues en risico’s
 Vrijkomen van gassen (CH4, H2S)

 Preventie door putontwerp en BOP

 Natuurlijke straling

 Aanwezig in vast materiaal; gevaarlijk bij inslikken

 Wordt separaat opgeslagen en afgevoerd naar erkend verwerker

 Zout water in grondwater

 Bescherming van grondwater tijdens boring

 Meerdere verbuizingen tussen grondwater en water in put

 Controle op lekkages tijdens levensduur

 Aardbevingen 

 Niet injecteren in actieve breuken (tektonisch of door gaswinning 
geïnduceerd)

 Seismisch risico analyse (SRA) met waar nodig monitoring en 
beheerssysteem



Vragen?
Kijk ook op 
geothermie.nl
en op
hoewerktaardwarmte.nl

( En steun de ontwikkeling en
wordt deelnemer!) 


