
Ondiepe Geothermie

Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw
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Verkennen van OGT-Potentieel en kansen, 
voor de Nederlandse glastuinbouwsector.

Bodem Boortechniek
Systeem 

Integratie
Potentieel

Doelstelling vervolg onderzoek:



Conclusies
•OGT kan met huidige gasprijs, over het algemeen niet economisch concurreren.•OGT kan met huidige gasprijs, over het algemeen niet economisch concurreren.Huidige gasprijs

•Erg locatieafhankelijk•Erg locatieafhankelijkLocatie:

•Grote gewenste aantal bedrijfsuren is niet voor iedere tuinder mogelijk•Grote gewenste aantal bedrijfsuren is niet voor iedere tuinder mogelijkBedrijfsuren:

•4 tal formatielagen geselecteerd; 
•grootste potentie Maassluis (NW NL)…. 
•4 tal formatielagen geselecteerd; 
•grootste potentie Maassluis (NW NL)…. Formatielagen: •grootste potentie Maassluis (NW NL)…. 
•Waterwet � energiebalans noodzakelijk � overheid
•grootste potentie Maassluis (NW NL)…. 
•Waterwet � energiebalans noodzakelijk � overheid

Formatielagen:

•OGT kan op termijn (stijgende gasprijzen, HNT (LT of 2e scherm) aantrekkelijker worden.•OGT kan op termijn (stijgende gasprijzen, HNT (LT of 2e scherm) aantrekkelijker worden.Op termijn:

•Niet per definitie dat hogere brontemperaturen tot een aantrekkelijkere businesscase lijden•Niet per definitie dat hogere brontemperaturen tot een aantrekkelijkere businesscase lijdenBrontemperatuur:

•Boorkosten zijn grootste onzekerheid (incl. maatregelen tegen bijvangst olie / gas).•Boorkosten zijn grootste onzekerheid (incl. maatregelen tegen bijvangst olie / gas).Boorkosten:

Werkpakketten

• WP1: Geschiktheid van de ondergrond voor 
ondiepe geothermie;

• WP2: Boortechnieken en boorkosten;

• WP3: Conceptuele integratie in • WP3: Conceptuele integratie in 
glastuinbouw;

• WP4: Verkenning potentieel ondiepe 
geothermie.
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WP ONDERGROND

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

Doel: Beeld van bodemgeschiktheid in NL voor OGT; Potentieel geschikte 
watervoerende pakketten

Werkwijze Resultaat

• Scope 0-1000 meter
• Kaartmateriaal Rijks

Geologische Dienst (tertiare; 
kwartaire afzettingen)

• Boorgegevens (TNO bouw
(DINO lokket)

• NL olie en gasportaal.
• Overleg TNO

• Kaart van NL met kansrijke 
gebieden voor OGT, 

• Inzicht in aandachtspunten, 
onzekerheden en 
beheersmaatregelen.



WP ONDERGROND

• Geologisch kader: 4 van de 8 tertiair en kwartair zandlagen zijn 

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

• Geologisch kader: 4 van de 8 tertiair en kwartair zandlagen zijn 

geschikt voor OGT (Zand van Brussel, Formatie van Breda, 

Fromatie van Oosterhout, Formatie van Maassluis) 

• Kaarten: netto zanddikte, opbouw-dieptekaaren, potentiekaarten 

• Onzekerheden: bodemopbouw, capaciteiten, temperaturen, 

waterkwaliteiten, aanwezigheid ondiep gas en of olie 

WP 1 ONDERGROND

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

Netto zanddikte kaarten



WP 1 ONDERGROND

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

Netto zanddiktekaart, Diepte basiskaart, Potentiekaart

WP 1 ONDERGROND

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

Netto zanddiktekaart, Diepte basiskaart, Potentiekaart



WP 1 ONDERGROND

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

Netto zanddiktekaart, Diepte basiskaart, Potentiekaart

WP 1 ONDERGROND

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

Netto zanddiktekaart, Diepte basiskaart, Potentiekaart



WP 1 ONDERGROND

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

Debiet
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WP BOREN

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

Doel: Inventarisatie naar geschikte en zo voordelig mogelijke 
boortechnieken voor ondiepe geothermie.

Werkwijze Resultaat

• Inventarisatie boortechnieken 
grondwater- en olie/gasmarkt 
middels interviews boorfirma’s

• Overleg SodM

Omschrijving van:
• geschikte en zo voordelig 

mogelijke boortechnieken
• hoe om te gaan met boor- en 

veiligheidsrisico’s.

WP 2 BOREN (kosten)

– Waterboortechnieken � technisch naar 1.000 
m. 

– Bij diepe boringen: veiligheidseisen SodM 
(ondiep gas, olie e.d.) 

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

(ondiep gas, olie e.d.) 
– Veiligheid staat voorop! De extra kosten voor 

het treffen van de veiligheidsvoorzieningen  is 
nog onduidelijk. 

– boorkosten ordegrootte factor 2-3 lager dan 
boorkosten voor diepe geothermie-boringen.

– Kosten in figuur zijn exclusief:
• Putafwerking, pompen en appendages
• Horizontaal leidingwerk tussen bronnen
• Bekabeling, technische ruimte
• Appendages in technische ruimte
• Regeling 



WP 2 BOREN  (olie en gas)

– Niet overal komt Olie en Gas voor, in dieptes tot 1000 meter, 
waardoor boren goedkoper wordt:

– Boren zonder telescopische constructie 
– wel met een enkele casing

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

– wel met een enkele casing
– zonder diverter of blow out preventer (BOP)

– Boren met een waterboormachine, eventueel in combinatie 
met een lichte workovertoren (klein soort boortoren).

– Deel van de stalen castings vervangen door kunststof
– Putkop/spuitkruis vereenvoudigen indien bewezen is dat er 

geen olie of gas wordt aangetroffen.

– Downgraden van gas/olietechnieken
– Upgraden van waterboortechnieken
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WP INTEGRATIE

PotentieelIntegratieBorenOndergrond

Doel: Onderzoeken van de mogelijke inpassing van ondiepe geothermie in 
de glastuinbouw.

Werkwijze Resultaat

• Koppelen vraag en aanbod
• Inventariseren kansrijke locaties

glastuinbouw
• Bepalen besparing op primaire energie 

en CO2 emissie.
• Ruimtelijke boven- en ondergrondse 

inpassing OGT in glastuinbouw
• Scenarios (temperatuur, CO2,, 

belichting etc)
• Conceptuele analyse
• Optimale inpassing voor glastuinen

Potentie: behoefte gedreven

Potentie: potentie gedreven

2e Scherm

ketel

wkk

A) Behoefte gedreven

• Bedrijfsgrootte 

• clusterverband

• eilandbedrijf) 

• behoefte 

• groene weide-, 

• bestaande –tuinder, 

Potentie: Behoefte gedreven

OGT

HT net LT netWP Warmte 
opslag

Behoefte 
inventarisatie 

Vermogen: Verbruik:

Elektriciteit: 18  kW/ha 80 MWh/ha

Warmte: 1,44 MW/ha 40.4 m³ /m²

CO2: 250 kg/ha 62  kg / m²

C LTN):

va 2013)

• debiet; 

• draaiuren (levensduur), 

• teelt

• wkk 93°C (in de kas 50-55°C of 45°C LTN):

• WKK CO2 (min behoefte 100 kg / ha) 

• OGT (35-45 °C)

• WKK th , warmtepomp, of pieklast-ketel

(<20MW gas (NEA emissirechten-staffel va 2013)



#0-2

• #0 Huidige bedrijf

• #1: Uitbreiding 5ha; met 2e WKK/ketel

Potentie: Behoefte gedreven

• #2: Uitbreiding met OGT + extra ketel

#3-5

• #3: Uitbreiding met OGT, WP, 2e scherm

• #4: Uitbreiding met OGT, WP, LT net

Potentie: Behoefte gedreven

• #5: Uitbreiding met OGT en WP



B) Potentie gedreven

• maximaal OGT vermogen en capaciteit / bron
• kosten; debiet; draaiuren (levensduur), teelt

Potentie: potentie gedreven

Gebaseerd op gemiddelde waarden: 0.9 MWth/doublet

Gevoeligheid
(basisvermogen / doublet) Potentie: potentie gedreven



Vermogen per ha

• Bepaald op 5000 vollasturen
• Debiet: 65 m³ / uur
• Vermogen:

– 0,9 MWth / doublet
– 1 doublet / 31 ha
– 0,02 MWth / ha

Potentie: potentie gedreven

– 0,02 MWth / ha

225m225m

22
5m

225m225m

225225

±10 ha kas 

 360m  �


43

0 
�

225m225m 225m225m

Groen kader = Invloedsgebied 
Geothermische bron; uitgegaan van 
-5.000 uur vollast
-65 m³/uur

Vermogen  1 doublet / 31 ha ≈ 
- 0.9 MW / 31 ha invoedsgebied
- 0.02 MW / ha

700 x 450m = 31 ha700 x 450m = 31 ha



Warmteprijsvergelijking
Potentie: potentie gedreven

Warmteprijsvergelijking

Nu volgt informatie over:

• Bronvermogen per glastuinbouwlocatie
• Warmteprijsberekening; vergelijking hogere 

temperaturen
• Warmteprijsberekening; 

Potentie: potentie gedreven

• Warmteprijsberekening; 
– meest potentievolle locaties in Nederland
– Warmteprijsvergelijking “het nieuwe telen”
– Realcase

• CO2 reductie door inzet van OGT



Bronvermogen per 
glastuinbouwlocatie

Enkele locatie’s komen > 1,5 MWth
Rest van NL is vermogen per doublet lager

Potentie: potentie gedreven

Warmteprijsvergelijking 
bij verschillende 
vollasturen OGT+WP

Potentie: potentie gedreven

Resp. 3000, 5000 en 
7000 vollasturen



Warmteprijsvergelijking 
bij gelijke vollasturen 
maar met verschillende 
buistemperatuur (HNT)

Potentie: potentie gedreven

Respectievelijk:
- 45 °C (conventioneel bedrijf)
- 35 °C (HNT)

Warmteprijsopbouw bij 
verschillende buistemperaturen

Respectievelijk:
- 45 °C (conventioneel bedrijf)
- 35 °C (HNT)

Verlaagde buistemperatuur 

Potentie: potentie gedreven

Verlaagde buistemperatuur 
verlaagt WP-kosten



Warmteprijsopbouw
Varierende prijscomponenten
(187 meter diep)

Potentie: potentie gedreven

Warmteprijsopbouw
Varierende prijscomponenten 
(648 meter diep)

Potentie: potentie gedreven



• Ondiepe geothermie ondieper dan 500 m-mv;
• 125 m³/h broncapaciteit;
• EIA (Energie investeringsaftrek)
• Het nieuwe telen in de kas (dit wil zeggen een buistemperatuur van 

35°C);

Potentie: potentie gedrevenReal Case warmteprijs 
berekening

• Inkomsten uit CO2-• Inkomsten uit CO2-
credits (á 10 
EUR/ton vermeden 
CO2 emissie);

• Een hogere gasprijs 
waarmee 
geconcurreerd dient 
te worden (+20%)

Vermeden CO2 emissie 
bij 35°C en 45°C 

Respectievelijk:
- 3000, 5000 en 7000 vollasturen

Potentie: potentie gedreven
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Outlook naar de gebouwde omgeving

• Ondiepe geothermie voor de gebouwde omgeving:

– Warmtevraag fluctuaties in een woonwijk, 

gelijktijdigheidsprincipe op wijknivo

– Individuele WP vs grootschaligere WP systemen

– Concurentie met andere laagwaardige warmtestromen

– Door hogere distributiekosten, meer geschikt voor compacte 

bouw

– Potentiekaarten kunnen worden ingezet, maar locatie specifiek 

dient steeds opnieuw een afweging voor OGT gemaakt te 

worden.

– Private market heeft andere gasprijs (± 0,60 ipv 0,25 

EUR/m³ae), waardoor OGT haalbaarder wordt
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Conclusies (1/3)



Conclusies (2/3)

• OGT kan met huidige gasprijs, over het algemeen niet economisch concurreren.• OGT kan met huidige gasprijs, over het algemeen niet economisch concurreren.Huidige gasprijs

• Erg locatieafhankelijk• Erg locatieafhankelijkLocatie:

• Grote gewenste aantal bedrijfsuren is niet voor iedere tuinder mogelijk• Grote gewenste aantal bedrijfsuren is niet voor iedere tuinder mogelijkBedrijfsuren:

• 4 tal formatielagen geselecteerd; • 4 tal formatielagen geselecteerd; 

Formatielagen:
• 4 tal formatielagen geselecteerd; 
• grootste potentie Maassluis (NW NL)…. 
• Waterwet � energiebalans noodzakelijk � overheid

• 4 tal formatielagen geselecteerd; 
• grootste potentie Maassluis (NW NL)…. 
• Waterwet � energiebalans noodzakelijk � overheid

Formatielagen:

• OGT kan op termijn (stijgende gasprijzen, HNT (LT of 2e scherm) aantrekkelijker worden.• OGT kan op termijn (stijgende gasprijzen, HNT (LT of 2e scherm) aantrekkelijker worden.Op termijn:

• Niet per definitie dat hogere brontemperaturen tot een aantrekkelijkere businesscase lijden• Niet per definitie dat hogere brontemperaturen tot een aantrekkelijkere businesscase lijdenBrontemperatuur:

• Boorkosten zijn grootste onzekerheid (incl. maatregelen tegen bijvangst olie / gas).• Boorkosten zijn grootste onzekerheid (incl. maatregelen tegen bijvangst olie / gas).Boorkosten:

Conclusies (3/3); succesfactoren

Het Nieuwe Telen

energiebesparen
de maatregelen

transitiepad "Het 
Nieuwe Telen"

Grote capaciteit 
van de 

geothermische 
bron

warmtevraag van 
de tuinder

potentie van de 
bron (debiet en 
temperatuur). 

Groot aantal 
vollasturen.

base case: 5.000 
vollasturen. 

7.000 vollasturen 
� concurrerend 
huidige gasprijs. 

Beperken CO2 
bemesting

lagere CO2 inzet 
bespaart tot 0,09 

EUR / a.e. 

business case 
OGT bijna bij 

0,29 EUR 
(locatie)

Maatregelen Het 
Nieuwe Telen

Het Nieuwe 
Schermen

Het Nieuwe 
Ontvochtigen

LT-net

Lage 
Temperatuurnet

inzet van 
laagwaardigere 

warmte

en reductie van 
CO2 gebruik. 

(locatie)

op dit moment 
breakeven met 

de gasprijs. 

Het Nieuwe 
Ventileren

Het Nieuwe 
Verwarmen

Het Nieuwe 
Activeren



Conclusies (3/3); invloedsfactoren

Locatiekeuze

Ondiepe geothermie 
is locatie afhankelijk. 

Toekomstige 
energie 

indexering

fossiele 
brandstofprijzen 

stijging 20% - 40% is 
nodig voor 

concurerende positie

Energiebalans

OGT (<500m): de 
waterwet eist energie 

balans. 

Boorkosten

nog beperkte kennis 
over de boorkosten 
voor ondiepe putten 

(<1000 m).  

Diepe 
boringen

afnemende 
boorkosten, 

Potentiekaarten 
(indicatie van debiet, 

temperatuur en 
diepte ). 

broneigenschappen

excl. CO2 inkoop á 
0,09 EUR / a.e.. overleg met overheid

in combinatie met 
stijgende 

energieprijzen, 

OGT (tot 1000 meter) 
geeft kansen

Dank voor uw aandacht

wordl


