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?Hoe werkt
geothermie

V A N   O N Z E   R E D A C T R I C E  

MARTHE SAELENS
BRUSSEL  I   Twee  miniaardbe

vingen met een magnitude van 0,9
en  1,2  op  de  schaal  van  Richter
verontrustten  half  december  de
Kempense  gemeente  Dessel.  De
bevingen  zouden  het  gevolg  ge
weest zijn van de geothermieex
perimenten  van  de  Vlaamse  In
stelling  voor  Technologisch  On
derzoek (Vito) in MolDonk. Vito,
Fluvius  en  de  gemeentebesturen
hebben nu beslist om hun ambiti
euze  plannen  met  de  allereerste
Vlaamse geothermiecentrale voor
onbepaalde tijd in de koelkast te
stoppen.

Toch is het nog altijd de bedoe
ling dat het hete grondwater dat
de  centrale  oppompt,  over  drie

jaar  zal  instaan  voor  de  verwar
ming en het warme leidingwater
van  2.000  appartementen,  scho
len, bedrijven, instellingen en wo
ningen in Dessel en Mol. Dat zou
ter  plekke  worden  gebracht  via
een  geothermisch  netwerk  van
zo’n  30  kilometer  aan  onder
grondse buizen. 

Thermoshock
Vito  deed  al  twee  succesvolle

grondboringen op de site in Mol
Donk:  vanuit  de  eerste  boring
wordt warm water opgepompt van
drie à vier kilometer diep. Het af
gekoelde water wordt  vervolgens
terug de aarde in gestuurd via de
tweede  boring.  ‘Het  levert  ons
duurzame  energie  op,  waardoor
onze  gebouwen  vandaag  al  CO2
neutraal zijn’, zegt Geert De Meyer,
projectleider  ‘diepe  geothermie’
van Vito. Maar bij de derde grond
boring half oktober was er sprake
van een ‘droogboring’. ‘Tegen onze
verwachtingen in hebben we hier
geen  warm  water  aangetroffen’,
zegt  De  Meyer.  ‘We  hebben  nog
geen zicht op wat er precies is
misgelopen.  Geen  warm
water  betekent  dat  er
onvoldoende  vermo
gen  beschikbaar  is

om het netwerk naar de gemeen
tes te voeden.’

De  tijdelijke  stopzetting  wil
niet  zeggen  dat  geothermie  niet
naar behoren werkt, zegt De Mey
er.  ‘De  “droogboring”  is een hin
dernis  die  we  moeten  overwin
nen.  Ons  einddoel,  de  Kempen
voorzien  van  een  geothermisch
warmtenet, blijft overeind.’

Nadat  het  warm  grondwater
via  de  warmtewisselaars  is  afge
koeld,  wordt  het  een  kilometer
verderop opnieuw in de grond ge
injecteerd. ‘Op die manier warmt
het water diep in de ondergrond
vanzelf weer op’, zegt De Meyer.

Maar  behalve  de  onvoorziene
‘droogboring’  zijn  er  dus  nog  de
miniaardbevingen. Als koud wa
ter weer naar dezelfde diepe wa
terlagen geïnjecteerd wordt, heeft
dat  een  thermoshock  tot  gevolg,
die  aardbevingen  kan  veroorza
ken. De inwoners van Dessel zijn
ongerust over die trillingen of mi
niaardbevingen en vrezen tafere
len zoals bij de gaswinning in Gro
ningen.

‘Voor  mij  is  het  licht  op
oranje  gesprongen’,  zegt

Manuel  Sintubin  van
de  afdeling  geologie
aan de KU Leuven.

‘Zodra er koud water wordt geïn
jecteerd  en  breuken  onder  het
aardoppervlak  kritisch  gespan
nen staan, is er eigenlijk maar een
klein  stootje  nodig  om  bewegin
gen te veroorzaken. Dat heeft wel
wat weg van spelen met vuur. We
weten  niet  exact  wat  er  zich  op
drie kilometer en dieper afspeelt.
Voorzichtigheid is dan ook gebo
den.’

Groningen
Vito had dergelijke miniaard

bevingen zien aankomen. ‘Ze ho
ren  bij  een  geothermiecentrale’,
zegt De Meyer.  ‘Maar we houden
dit uiteraard in het oog.’ Via een
seismometernetwerk  verzamelt
Vito data. ‘Die geven ons informa
tie over de breuklijnen en de be
weging  van  waterstromingen  en
laten ons toe om de geothermie
centrale efficiënt uit te baten. We
verwachten niet dat de inwoners
die  trillingen zullen ervaren. Zo
dra ze voelbaar zijn aan het aard
oppervlak, leggen we de centrale
stil.’

Dat  de  situatie  niet  vergelijk
baar is met die van Groningen, be
aamt de burgemeester van Dessel,
Kris  Van  Dijck  (NVA).  Maar  hij
deelt de bekommernis van zijn in
woners.  ‘Het  is  belangrijk  dat
hierover open wordt gecommuni
ceerd en dat er een onafhankelijk
orgaan komt, zoals in Nederland
al het geval is. De monitoring van
Vito is goed. Maar ze is tegelijk ex
ploitant en controleur. Die situa
tie is niet gezond.’ 

Inwoners Dessel zijn bang na miniaardbevingen

Verwarming via 
heet grondwater 
niet voor morgen
Het plan om Dessel 
en Mol van geo
thermische energie te
voorzien, wordt voor 
onbepaalde tijd in de
koelkast gestopt. ‘Er is
onvoldoende water
capaciteit om het 
netwerk te voeden.’

‘Het is belangrijk dat 
er een onafhankelijk 
orgaan komt. 
Vandaag is Vito 
tegelijk exploitant 
en controleur’
KRIS VAN DIJCK
Burgemeester Dessel (NVA)


