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

PASCAL SERTYN
BRUSSEL I  De eerste diepegeo-

thermiecentrale van ons land kent

een start met horten en stoten.

Letterlijk. Amper een goede

maand nadat ze eindelijk is opge-

leverd, is ze nu na een derde

beving voor onbepaalde tijd bui-

ten gebruik.

Het wordt uitkijken wat de ge-

volgen zijn voor de ambitieuze

plannen om diepe geothermie te

laten doorbreken als een belang-

rijke bron van energievoorziening

voor de Kempen.

Zondag heeft er zich nabij de

geothermiecentrale van het

Vlaamse onderzoeksinstituut Vito

in Mol een aardbeving voorge-

daan. Op het moment van de be-

Derde aardbeving zet 
geothermie onder druk

ving, met een kracht van 2.1 op de

schaal van Richter, lag de centrale

stil. Maar als ze had gedraaid, had

ze moeten worden stilgelegd,

erkent woordvoerster Kristine

Verheyden, omdat door de beving

de grenswaarde werd bereikt die

Vito vooropstelt in verband met de

beweging aan het aardoppervlak.

De inwoners van Mol kunnen

erover meespreken. Op de website

van de Koninklijke Sterrenwacht

waren gisteren al dertien meldin-

gen van buurtbewoners binnenge-

lopen. Twee eerdere bevingen – in

december en januari – gingen

onopgemerkt voorbij.

Het gemeentebestuur van Mol

dringt er nu bij Vito op aan om

snel en transparant te bestuderen

hoe groot het risico is dat er nog

zulke bevingen, of nog grotere,

kunnen gebeuren.

Manuel Sintubin, geoloog aan

de KU Leuven, vindt het hoog tijd

om grondig te onderzoeken wat er

in de Kempense ondergrond aan

het gebeuren is. En dat kan vol-

gens hem niet snel-snel gebeuren.

‘Als je dat goed wilt doen, ben je

vlug een jaar bezig.’ Ondertussen

kan volgens hem beter de pauze-

knop ingedrukt worden.

Bij de diepegeothermiecentrale

in Mol zouden de bevingen veroor-

zaakt worden door het onder druk

terugpompen van fors afgekoeld

water in de bodem. De centrale

pompt water – eigenlijk een soort

pekel – van 121 graden Celsius op.

Via warmtewisselaars kan het ge-

bruikt worden voor verwarming

van gebouwen en de productie van

elektriciteit. Eenmaal de warmte-

wisselaars gepasseerd, wordt de

pekel die nog 50 à 60 graden warm

is, weer tot op een diepte van meer

dan 3.000 meter geïnjecteerd.

Geen inspraak
Volgens Sintubin moeten er

lessen worden getrokken uit de

derde beving. ‘De kracht van de

aardbeving geeft aan dat het

terugpompen breuken in de on-

dergrond activeert die miljoenen

jaren niet bewogen hebben. Als je

dat blijft doen, weet je nooit waar

het gaat eindigen’.

De derde en zwaarste beving

komt pas enkele weken na het

nieuws dat Vito een spinoffbedrijf

– Hita – opgericht heeft voor de

bouw van nog meer diepegeother-

miecentrales. Enkele onderne-

mers pompten meteen 3,8 miljoen

euro in het verzelfstandigde geo-

themiebedrijf.

Ook de nabijheid van de nucle-

aire installaties van het Studiecen-

trum voor Kernenergie (SCK) is

een gevoelig punt, erkent Frank

Hardeman, de topman van de Bel-

gische nucleaire toezichthouder

Fanc. De beweging aan het aard-

oppervlak is een belangrijke

graadmeter bij het beoordelen van

het aardbevingsrisico van nucleai-

re installaties. Het maakt deel uit

van de stresstests voor nucleaire

installaties. 

Hardeman beklemtoont dat de

lat voor het SCK heel wat hoger

ligt dan de grens die Vito hanteert

om de geothermiecentrale al dan

niet stil te leggen. Maar, geeft hij

aan, in de uitbating van de boor-

putten van de geothermiecentrale

en de impact op de ondergrond

heeft het Fanc geen enkele in-

spraak.

‘De kracht van de 
aardbeving geeft 
aan dat het terug-
pompen breuken 
in de ondergrond 
activeert die mil-
joenen jaren niet 
hebben bewogen’
MANUEL SINTUBIN
Geoloog KU Leuven

Na een derde beving ligt de eerste grote diepe-

geothermiecentrale van ons land in Mol voor 

onbepaalde tijd stil. Eén van de gevoelige punten

is de nabijheid van nucleaire installaties.


