
17 oktober 2018, pag. 26

Heetwaterboring in
Goutumer Nieuwland
WILLEM BOSMA

LEEUWARDEN De eerste geothermie-
boring in Leeuwarden komt niet
achter het WTC maar in het Goutu-
mer Nieuwland, ten zuiden van het
Van Harinxmakanaal.

Aan de zuidkant van de stad lijken
de omstandigheden voor het boven-
halen van heet water geologisch
gunstiger dan aan de westkant. Dit
heeft het consortium Warmte voor
Leeuwarden (WvL) gisteravond aan
omwonenden van het WTC-terrein
laten weten.

WvL beschikt over beide geother-
mieconcessies, sinds Bouwgroep
Dijkstra-Draisma en warmtenetei-
genaar Ennatuurlijk een verbond
sloten met een aardwarmte-exploi-
tant uit de Wieringermeer.

Dijkstra-Draisma verwierf al in
2016 rijkssubsidie voor de te produ-
ceren warmte bij het WTC. Een jaar
later was Ennatuurlijk met zijn con-

cessie in Leeuwarden-Zuid ook zo
ver.

De afgelopen maanden hebben
twee externe bureaus zo veel moge-
lijk gegevens over de ondergrond
verzameld en geanalyseerd. Voor de
winning van geothermie is een ‘dou-
blet’ nodig van twee putten tot bijna
3000 meter diepte: eentje om water
van circa 90 graden op te pompen en
een retourput om afgekoeld water
weer kwijt te raken.

De potentie van geothermie nabij
Goutum wordt groter geacht dan
aan de westkant van de stad. De op-
brengst – het debiet – zal er ook gro-
ter kunnen uitvallen, aldus het con-

sortium. De zuidboring zou genoeg
warmte kunnen leveren om 17 pro-
cent van het aardgasgebruik in wo-
ningen te verdringen. Dit wordt als
een mooie stap in de terugdringing
van broeikasgas gezien.

Voordat er een boortoren kan
worden opgebouwd, zijn we wel een
half jaar verder, zegt woordvoerder
Jan Haakma van WvL. Er zijn nog wat
papieren nodig, maar belangrijker
nog zijn voldoende afnemers van
het hete water. Daarover lopen on-
derhandelingen met bedrijven, in-
stellingen en woningcoöperaties.
Eind dit jaar moet de animo duide-
lijk zijn.

Het consortium zal pas boren als
er voldoende contracten zijn. Leeu-
warden-West is voor geothermie
niet helemaal uit beeld. ,,Als er ge-
noeg vraag is, zou daar een tweede
doublet kunnen komen op hetzelfde
warmtenet’’, zegt Haakma. Het uit-
eindelijke streven is een ringleiding,
die vrijwel de hele stad bestrijkt.
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