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Cluster Green Well Westland 

3,5 ha tropische kamerplanten 

3,9 ha cocospalmen 4,1 ha decoratiegroen 

2,8 ha tropische potplanten 

6 ha (+3 ha) oranje paprika’s 
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Dreamteam Green Well Westland 
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Aardwarmteplan tot nu toe 

zomer 
najaar 
voorjaar 
voorjaar 
zomer 
 
zomer 
voorjaar 
  
 
zomer 
najaar 
 
winter 
voorjaar 
zomer 

aanvraag opsporingsvergunning 
aanvraag MEI subsidie 
beschikking voor MEI subsidie ontvangen 
start businesscase 
opsporingsvergunningen ontvangen 
uitgebreid geologisch onderzoek 
tendering Westland Agenda 
aanvraag financiering 
aanvraag garantieregeling SEI  
vergunningen 
aanbesteding boormanagement 
tender boorfirma en LLI 
tender boorlocatie, pomphuis en warmtenet 
start boring 
putten gereed 
proefdraaien 
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Putontwerp 
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Uitkomsten geologisch onderzoek 
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Huidige warmteprofiel 

Warmtevraag 

Totaal 6.900.000 m3 wkk gas en 4.600.000 m3 ketel gas  
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Warmteprofiel met geo 

Warmtevraag 

Totaal 5.200.000 m3 wkk gas en 600.000 m3 ketel gas  
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CO2 reductie bij P90 

CO2 reductie bij P50 

CO2 reductie 
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Warmtevraag potplantenbedrijf 

Warmtevraag 

Uitgangssituatie zonder WKK 

Toelichting basislast benutting 
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Warmtevraag potplantenbedrijf 

Warmtevraag 

100 kW/ha 

Inpassing 100 kW/ha levert max.100% benutting 
Levering 100.000 m3 a.e. 

Toelichting basislast benutting 
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Inpassing 200 kW/ha levert max. 93% benutting 

Levering 186.000 m3 a.e. 
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Warmtevraag potplantenbedrijf 

Warmtevraag 

200 kW/ha 

Toelichting basislast benutting 
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Inpassing 300kW/ha levert max. 84% benutting 

Levering 252.000 m3 a.e. 
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Warmtevraag potplantenbedrijf 

Warmtevraag 

300 kW/ha 

Toelichting basislast benutting 
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Inpassing 400kW/ha levert max. 75% benutting 

Levering 298.000 m3 a.e. 
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Warmtevraag potplantenbedrijf 

Warmtevraag 

400 kW/ha 

Toelichting basislast benutting 
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Inpassing 500 kW/ha levert max. 66% benutting 
Levering 329.000 m3 a.e. 
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Warmtevraag potplantenbedrijf 

Warmtevraag 

500 kW/ha 

Toelichting basislast benutting 
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•  Aardwarmte verdringt ketelwarmte en WKK warmte 
•  WKK draait alleen nog: 

•  Voor belichting 
•  Invulling CO2 
•  Dure APX / onbalans uren vooral in Q1 en Q4 

•  Marginale WKK draaiuren worden ingevuld door warmte 
•  Hoog WKK vermogen vormt beperking voor inpassing 
•  Verlengt levensduur WKK voor belichtingsdoeleinden 

Toelichting basislast benutting 
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Aansluiting 500 kW = 57 m3 per uur 

Bedrijfs)jd	  	   Q	  warmte	  m3	   Jaarkosten	   Per	  m3	  a.e.	  

4.000	  uur	  	  	  (46%)	   228.000	  a.e.	   €	  80.000	   €	  0,351	  

5.000	  uur	  	  	  (57%)	  	   285.000	  a.e.	   €	  80.000	   €	  0,281	  

6.000	  uur	  	  	  (68%)	  	   342.000	  a.e.	  	   €	  80.000	   €	  0,234	  

7.000	  uur	  	  	  (80%)	  	   399.000	  a.e.	  	   €	  80.000	   €	  0,201	  

8.000	  uur	  	  	  (91%)	   456.000	  a.e.	   €	  80.000	   €	  0,175	  

8.760	  uur	  (100%)	   498.000	  a.e.	   €	  80.000	   €	  0,161	  

Hoge bedrijfstijd noodzakelijk voor rentabiliteit 
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Conclusies inpassing Geothermie 

 
•  Vermogen per ha bepaalt benuttingsgraad 
•  Aardwarmte als enige warmtebron is te duur 
•  Minimale bedrijfstijd ca. 6.000 – 7.000 uur voor rentabiliteit 
•  Uitkoeling naar circa 35°C is nodig voor rendement 
•  Technische inpassing per bedrijf verschillend in kosten 

•  Ketel en WKK voor back-up, pieklast en CO2 bron  
•  Externe CO2 bron OCAP is vaak noodzakelijk 
•  Aardwarmte vervangt marginale draaiuren WKK 
•  Aardwarmte verlengt levensduur WKK ! 
•  WKK naast Aardwarmte geeft vlakke benutting aardwarmte 
 
•  Hoog WKK vermogen vormt beperking voor inpassing 
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Uiteindelijke bronconfiguratie 
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Welltest 1 

	  Temperatuur	  tot	  aquifer	  in	  ºC 85 
	  Debiet	  in	  m³	  per	  uur 160 
	  Warmte	  produc6e	  doublet	  in	  kW 8.500 
	  Gaswinning	  in	  m³/hr 160 
	  Benodigd	  vermogen	  ESP	  en	  injec6epomp	  in	  kW 900 
	  Pompdruk	  injec6epomp	  in	  bar,	  circa: 60 
	  Coëfficient	  of	  performance	  (COP) 10 
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Welltest 2 

	  Temperatuur	  tot	  aquifer	  in	  ºC 86 
	  Debiet	  in	  m³	  per	  uur 160 
	  Warmte	  produc6e	  doublet	  in	  kW 8.700 
	  Gaswinning	  in	  m³/hr 210 
	  Benodigd	  vermogen	  ESP	  en	  injec6epomp	  in	  kW 600 
	  Pompdruk	  injec6epomp	  in	  bar,	  circa: 50 
	  Coëfficient	  of	  performance	  (COP) 14 
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Warmtenet 
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Inpassing bron 
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Inpassing bron 
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Inpassing kwekers 
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Projectorganisatie GWW 

Projectmanagement: Agro AdviesBuro 
Waaronder:  
•  Algehele projectbegeleiding 
•  Businesscase en financieel 
•  Verzekeringen 
•  Technische projectleiding 
•  Aanbestedingen 
•  Vergunningen 
•  Subsidies 
•  Communicatie 

Rolverdeling GWW: 
•  Jos Scheffers:  Voorzitter 
•  Get-Jan Verkade:  Secretaris 
•  Sjon Mulder:  Penningmeester 
•  Ted Zwinkels:  Bestuurslid 
•  Teun Valstar:  Bestuurslid 

Boormanagement T&A Survey 
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Bijzonderheden project 

•  Grootste aardwarmtecluster in Nederland 

•  Diepste aardwarmteboring 

•  Hoogste bronvermogen 

•  Combinatie groente- en sierteeltbedrijven 

•  1e project in Westland 

•  Zeer goede injectiviteit 

•  1e dayrate boorcontract 

•  Snelste doorlooptijd van aanbesteding tot productie 
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Organisatiemodel A1KKP B.V. 
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Organisatiemodel GWW 

Klant Klant 
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Dayrate boorcontract versus 
lumpsum 

Lumpsum	   Dayrate	  

Operator	  verantwoordelijk	   Operator	  verantwoordelijk	  

Geologische	  onzekerheid	   Geologische	  onzekerheid	  

“Vaste	  prijs”	  	   Open	  budget	  op	  regiebasis	  

Hoge	  risico-‐opslag,	  dus	  duurder	   Post	  onvoorzien	  hoger	  

Onvoorzien	  gebeurtenis	  op	  regiebasis	   75%	  van	  de	  prijs	  op	  voorhand	  vast	  

Inkoop	  door	  boorbedrijf	   Inkoop	  door	  adviseur	  /	  zelf	  

Kwaliteit	  niet	  al6jd	  helder	   Kwaliteit	  beter	  beheersbaar	  

Tussen6jdse	  aanpassingen	  beperkt	   Tussen6jdse	  aanpassingen	  makkelijker	  

Contractvoorwaarden	  essen6eel	   Contractvoorwaarden	  essen6eel	  

Boorbedrijf	  organiseert	   Voorbereiding	  essen6eel	  

Materialen	  bij	  boorbedrijf	  on	  stock	   Lever6jden	  Long	  Lead	  Items	  

Snelheid	  is	  winst	  boorbedrijf	   Snelheid	  is	  winst	  operator	  (of	  beide)	  

Weinig	  concurren6e	   Meer	  concurren6e	  
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Laagbeproevingsfase 

	  Temperatuur	  aan	  oppervlakte	  in	  ºC 85 
	  Debiet	  in	  m³	  per	  uur 130 
	  Warmte	  produc6e	  doublet	  in	  kW 7.000 
	  Gaswinning	  in	  m³/hr 130 
	  Benodigd	  vermogen	  ESP	  en	  injec6epomp	  in	  kW 150 
	  Pompdruk	  injec6epomp	  in	  bar,	  circa: 10 
	  Coëfficient	  of	  performance	  (COP) 40 
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Verwachting 

	  Temperatuur	  aan	  oppervlakte	  in	  ºC 85 
	  Debiet	  in	  m³	  per	  uur 180 
	  Warmte	  produc6e	  doublet	  in	  kW 10.000 
	  Gaswinning	  in	  m³/hr 180 
	  Benodigd	  vermogen	  ESP	  en	  injec6epomp	  in	  kW 300 
	  Pompdruk	  injec6epomp	  in	  bar,	  circa: 20 
	  Coëfficient	  of	  performance	  (COP) 33 
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Verwachting 

36 
27-09-12 

Léon Lankester 
T: 0174-637637 

M: 06-57999889 

ll@agroadviesburo 

www.agroadviesburo.nl 

Aardwarmte in de tuinbouw 
Loopt u er al warm voor? 
  !


