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Introductie Frank Schoof 



Climate 

Agreement 

The Netherlands: 49% 



3 april 2022 

Alternatieven voor verwarmen met aardgas 

Duurzaam gas:  
Biogas,  

waterstof 
 

En:  pellet/ biomassa 
ketels 

All Electric 
 

Warmtepompen, zonneboilers 

Collectieve 
warmte<70oC 

 

Restwarmte uit bv 
datacenters, thermische 

energie uit 
oppervlaktewater, 

aardwarmte 

Collectieve 
warmte>70oC 

 
Industriële 

restwarmte, biomassa en 
aardwarmte 

Collectief   Individueel 
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Wat is aardwarmte eigenlijk? 



Eindgebruik 

▪ Verwarmen en/of 
verkoelen van 
kleine groepen 
gebouwen  

▪ Glastuinbouw 
▪ Stadswarmte/ 

gebouwde omgeving  
▪ Lichte industrie 

▪ Lichte industrie 
▪ Opwekken van 

elektriciteit1 

Warmte Koude 
Opslag (WKO), 
aquathermie, 
bodemenergie 

Diepe 
Aardwarmte 

Ultra Diepe 
Aardwarmte  
(UDG)  

Doel 

 Indien mogelijk: direct gebruik, 
veelal met warmtepomp 

 Anders: opslag van warmte 
(koude) voor gebruik in de winter 
(zomer) 

▪ Tot 2.000 m eventueel 
warmtepomp 

▪ Van 2.000-4.000 m direct te 
gebruiken 

 warmte van 120 tot 250°C  
 

Geothermie en bodemenergie  
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Beschrijving 

• Doublet: productie en injectie 

• Warmte afhankelijk van diepte en 
‘doorlatendheid’ 

• In/ bij Rijswijk ~90 gr C 

• Per doublet ~8.000 woningen 

• Ook piek (winter) en back-up 
nodig (bv via WarmtelinQ) 

 



Hoe werkt een boring?  

• 3 tot 6 maanden 
• Boortoren  
• Hulpinstallaties 
• 24/7 

8 

• Veiligheid 
• Geluid 
• Transportwagens 
• Testwater 

 



Buitenkant … 



Zijkant … 
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Risico’s en aandachtspunten  
Vrijkomen van gassen  

• Voorkómen door putontwerp en afsluiters 

Natuurlijke straling 

• Aanwezig in vast materiaal; gevaarlijk bij inslikken 

• Separaat opslaan en afvoeren naar erkend verwerker 

Lekkage naar grondwater 

• Bescherming van grondwater tijdens boring 

• Meerdere verbuizingen tot aan oppervlakte 

• 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 

 

 

 



En nu: Rijswijk… 

• Basis is Transitievisie Warmte 

• Verschillende wijken: 
verschillende aanpak & planning 

• Voor centrale warmte: 
• Gunstig geleden tov WarmtelinQ 

• Gunstige ondergrond 

• Hoge bebouwingsdichtheid (relatief weinig 
netkosten) 

• Drukke bovengrond… 

 

 

 



Vragen? 
 
 
Kijk voor meer informatie op  
o hoewerktaardwarmte.nl/ 
o geothermie.nl/index.php/nl/ 
o www.ebn.nl/energietransitie/new-energy/ 
o www.nlog.nl/geothermie-0 
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Bovengrond 

Ondergrond 

Verkennen 

(Geologische)  
onderzoeken 

Op
rui
m
en 

Toewijzing 
zoekgebied 

Startvergunning 

Bovengrondse vergunningen (omgeving, milieu etc.) 

Begin winning 
Einde winning 

Vervolgvergunning 

Jaren                  1                                          3                             5                7                                                                                                         >30                                  

Boringen 


