
 

 

Geothermie – vragen die zijn gesteld op de bijeenkomst op 18 april 2018 

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma  

- ECW staat voor? Energie Combinatie Wieringermeer.  

- Moeten we straks elektrisch koken?  

o Ja, het gasnet zal verdwijnen, dus koken zal elektrisch gaan.  

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

- Hoe diep wordt er straks geboord?  

o Ongeveer 2.700 meter. 

- Wat is de levensduur van een boorput, hoe lang kan je warm water oppompen?  

o Na ongeveer 40-50 jaar koelt het bodemwater iets af door de terugvoer van het 

afgekoelde water.  

- Moet er na de periode weer een nieuwe boring worden gedaan?  

o Eén van de mogelijkheden is dan inderdaad een nieuwe boring. Er zal dan eventueel 

een nieuwe plek worden gezocht voor de boring.  

o Aangezien de temperatuur onder Leeuwarden echter behoorlijk hoog ligt (ruim 90 

graden) kan nog geruime tijd geproduceerd worden tot de ondergrens voor invoer in 

het warmtenet bereikt is. De relatief hoge temperatuur onder Leeuwarden geeft dus 

ruimte om langer te produceren. 

- Wat is de actieradius van de boorput?    

o De putten worden 1-1,5 km uit elkaar geboord. Dit is dus ook de cirkel/ het 

invloedsgebied van iedere put.  

- Er is een fabriek met chemische grondstoffen in de buurt, waarvan mogelijk chemische 

grondstoffen in de grond zitten. Kan dit gevaar opleveren/kan dit in mijn huis komen?  

o De boring zit heel diep. Het ondiepe grondwater waar een dergelijke vervuiling zich 

mogelijk bevindt, staat niet verbinding met de diepe ondergrond (2,5km) maar wordt 

door vele niet waterdoorlatende lagen gescheiden. Het is dus niet mogelijk dat de 

geothermie-installatie het mogelijk ondiep vervuilde water zal produceren.  

o Daarnaast is het zo dat er sprake is van een gesloten systeem. Dit betekent dat het 

bodemwater in de ene put wordt opgepompt, door de warmtewisselaar loopt en 

vervolgens via de tweede put de bodem weer in gaat. Het bodemwater komt dus 

niet in aanraking met het warmtenet. 

- Stroomt het grondwater onder de grond?  

o Nee, het water staat wel onder druk, maar je kan niet spreken van stroming. 

- Gasboringen zijn niet veilig – is dit wel veilig?  

o Met de bestaande 18 doubletten zijn nog geen noemenswaardige problemen 

geweest. Water gaat uit de grond, maar ook weer terug, er wordt dus (in 

tegenstelling tot bij gaswinning) per saldo niets aan de bodem onttrokken. Hiermee 

wordt ook de structuur van de bodem in tact gehouden. 



 
 

- Moet er nog seismisch onderzoek met trilwagens worden gedaan?  

o Er is voldoende data beschikbaar. Indien nodig of gewenst zal extra onderzoek 

worden gedaan. Extra seismologische metingen worden vooralsnog niet voorzien. 

- Krijgen we hier ook fakkels net als langs de A7?  

o Bij de productie van geothermie komt een beetje opgelost gas vrij. Dit wordt om 

veiligheidsredenen uit het geothermiewater gehaald. Dit gas wordt nuttig ingezet in 

een ketel of een WKK. Op Agriport  in de Wieringermeer waren er lange tijd alleen       

WKK’s  en die hadden wel eens een storing. Dan sprong de noodfakkel aan om het 

gas veilig kwijt te raken. Op Agriport is nu ook een ketel geplaatst waardoor de fakkel 

bijna nooit meer aan hoeft. In Leeuwarden voorzien wij vooralsnog een WKK plus 

een gasketel en eventueel een dichte noodfakkel. Affakkelen is daarmee in principe 

niet meer nodig, mocht er wel eens afgefakkeld moeten worden dan is de vlam 

vanwege de dichte noodfakkel niet zichtbaar.  

- Moet ik verplicht over op Geothermie? Of zijn er ook andere opties? Ik zou als burger wel 

graag keuze willen hebben, kan dat? Aanbod door 1 leverancier zou kunnen zorgen voor een 

te hoge prijs?  

o De prijs voor Geothermie zal nooit hoger zijn dan gas (hier speelt de overheid een 

belangrijke rol via o.a. consumentenbescherming vanuit de Warmtewet).  Er zijn 

daarnaast verschillende opties naast geothermie, bijvoorbeeld All-electric, zonne-

energie, warmtepomp, etc. De opties zijn afhankelijk van de situatie (huur of koop, 

locatie, leeftijd van de woning, etc).  

o Het is voor een particuliere woningbezitter niet verplicht om aan te sluiten op het 

warmtenet, het staat mensen vrij om zelf een alternatieve vorm van 

gebouwverwarming aan te schaffen als het gasnet verdwijnt. 

- Waarom wordt er geboord binnen bebouwde kom? Het is in de buurt van open water en 

woningen en een hotel, waarom hier?  

o Warmte is moeilijk te transporteren, het verzorgingsgebied zit altijd ‘dicht’ bij de 

bron.  

- Op hoeveel plekken in de bebouwde omgeving is dit al toegepast?  

o Nederland: Den Haag is de eerste plaats waar is geboord in een woonwijk, naast een 

ziekenhuis - naar tevredenheid.  

o Buiten Nederland: in bijvoorbeeld Parijs en München wordt al decennia lang veel 

geothermie toegepast voor stadsverwarming. 

- Is er kans op een bodemverzakking?  

o Nee, die kans is nagenoeg nihil omdat het water terug gaat. We halen geen volume 

uit de bodem. Hierdoor wordt ook de structuur van de bodem in tact gehouden. 

Door het afkoelen van het water neemt het volume een fractie af. Dit kan hooguit 

een hele kleine daling van enkele millimeters in 40jaar veroorzaken. Dit wordt later 

weer tenietgedaan door de opwarming nadat het systeem is afgesloten. 

 

 



 

 

- Er is een vergunning voor 2,5 tot 3 km – waarom is de vergunning verleend? Omdat het veilig 

is?  

o Er is een opsporingsvergunning verleend, dit houdt in dat de vergunninghouder het 

alleenrecht heeft daar iets te doen. Daarna moeten er nog vergunningen worden 

aangevraagd voor boring en winning. Voor dat er vergunning wordt afgegeven is er 

een toetsing door o.a. het Ministerie van EZK, Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en 

de Gemeente. 

- Hoe weet je als burger wat er gebeurt, hoe diep en wat er wordt gedaan?  

o Dit is openbaar en staat in de vergunning/aanvraag. 

- Kan je bezwaar maken?  

o Je kan als burger altijd bezwaar aantekenen tegen besluiten van de overheid. 

- Als alle vergunningen binnen zijn, hoe lang duurt het dan?  

o Dat verschilt per project. Voor dit project wordt een tijdpad gemaakt en 

gepubliceerd o.a. op de website. 

- Moeten alle stappen (“hoe verder dia”) worden gedaan voordat er verder kan worden 

gegaan?  

o Nee, deze stappen zijn geen voorwaarde. Er zijn al 18 actieve projecten in Nederland. 

De genoemde stappen zijn belangrijk om inzicht te houden, kennis te delen en 

geothermie sneller in te kunnen zetten in Nederland. 

- In Frankrijk en Duitsland is al veel ervaring met geothermie. Waarom vinden wij het wiel 

opnieuw uit? Kunnen wij niet gebruik maken van expertise en fouten die daar zijn gemaakt? 

o Er is uitgebreid kennis opgedaan bij projecten in Duitsland en Frankrijk. De 

problemen waar wij in Nederland tegen aan zijn gelopen hebben te maken met de 

typische ondergrond en de watersamenstelling die wij in Nederland hebben.  

- Hoe zorg je voor goede, onafhankelijke informatiebronnen? Als er beperkte expertise is, 

zullen een paar marktpartijen voor meerdere projecten gaan werken/gemeenten 

informeren. Hoeveel partijen zijn er met gedegen expertise?  

o Vanuit de overheid wordt hier actief aan gewerkt, zie de beleidsbrief van het 

Ministerie. Er is een kenniscentrum met experts. Gemeenten en provincies kunnen 

hier informatie krijgen/kennis delen. Er is een inventarisatie gedaan naar de 

informatiebehoefte en er wordt gekeken hoe hier invulling aan kan worden geven.  

o TNO kijkt mee (en adviseert) in alle geothermie vergunningen en bijvoorbeeld de 

aanvraag van de SDE subsidie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECW 

- Hoeveel putten heb je nodig om Leeuwarden te verwarmen?  

o Er zijn 5 systemen nodig – vergelijkbaar aan wat ECW in Noord-Holland heeft- voor 

62% van de warmtebehoefte van de huishoudens in Leeuwarden. 

- In de planning staat 2020 als einddatum. 1,5 jaar tot gebruik is wel kort – gaat dat lukken?  

o Het is de planning dat in 2020 het warmtenet gereed is en gestart kan worden met 

het aansluiten van woningen/gebouwen. Dit is echter wel echt een best case 

scenario en afhankelijk van meerdere factoren welke we in 2018 helder willen 

hebben. 

Ennatuurlijk 

- Is het experimenteel?  

o Nee, er is al veel ervaring opgedaan met warmtenetten. Al >70 jaar ervaring. 

- Moeten we straks elektrisch koken?  

o Ja. 

 


