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BRUSSEL I  De Vlaamse Instel-

ling voor Technologisch Onder-

zoek (Vito), die de geothermie-

centrale van Mol beheert, gaf gis-

teravond op een informatieverga-

dering voor de omwonenden meer

uitleg over de beving van 23 juni

en de toekomst van de centrale.

Op basis van het huidige on-

derzoekswerk zou die heropge-

start kunnen worden, al is nog

niet duidelijk wanneer. De afgelo-

pen weken is er druk gezocht naar

de oorzaak van de aardbeving met

een magnitude van 2,1 op de

schaal van Richter.

Vanop een diepte van 3,5 kilo-

meter pompt de geothermische

centrale in de Kempen water op

van zo’n 125 graden Celsius. Dat

warme water geeft energie af. Die

kan worden gebruikt om bijvoor-

beeld gebouwen te verwarmen,

maar ook om elektriciteit op te

wekken. Het water koelt af in een

gesloten circuit en de centrale in-

jecteert het vervolgens opnieuw

in de ondergrond.

Na-ijleffect
In die laatste fase situeert zich

de oorzaak van de beving. ‘Die is

het gevolg van een plotse ontla-

ding van spanning die zich heeft

opgebouwd in de ondergrond

door het terugpompen van het

water onder hoge druk’, zegt on-

trale al bijna drie dagen stil. Dat er

zich een beving voordeed terwijl

er geen injectie plaatsvond, wekte

verbazing op. Maar dat is niet

abnormaal, blijkt uit vergelijkin-

gen met andere projecten. ‘Vanaf

het stoppen van de injectie zien

we dat de frequentie van aard-

bevingen afneemt. Vlak na het

stoppen zijn er nog wel bevingen

mogelijk die 0,5 op de schaal van

Richter hoger kunnen liggen dan

de sterkste bevingen tijdens de in-

jectie. Dit fenomeen staat bekend

als het na-ijleffect’, zegt Laenen.

Nulrisico bestaat niet

Op basis van de eerste onder-

zoeksresultaten verwacht Laenen

dat het mogelijk moet zijn om de

centrale zo te runnen dat er geen

sterkere bevingen meer zullen

plaatsvinden. De data die Vito al

verzameld heeft, worden nu afge-

toetst aan andere modellen. Half

september zou er meer duidelijk-

heid over moeten zijn.

‘Op basis van die inzichten

gaan we ons waarschuwingssys-

teem bijstellen, zodat we de kans

op een beving hoger dan 2,1 op de

schaal van Richter kunnen terug-

dringen. Helemaal uitsluiten kun-

nen we dat niet.’

Prof. Manuel Sintubin, geoloog

aan de KU Leuven, waarschuwde

eerder in deze krant dat de pauze-

knop ingedrukt moest worden,

zodat er een grondig onderzoek

kan gebeuren. ‘De kracht van de

aardbeving geeft aan dat het

terugpompen breuken in de

ondergrond activeert die miljoe-

nen jaren niet bewogen hebben.

Als je dat blijft doen, weet je nooit

waar het eindigt’, zei hij vorige

maand.

Nog geen duidelijkheid wanneer centrale in Mol weer opstart

Beving door 
‘plotse ontlading 
van spanning’

Op het moment van de beving op 23 juni lag de geothermiecentrale in Mol al bijna drie dagen stil. © Bert De Deken

Het moet, volgens het

Vito, mogelijk zijn om

de geothermiecentrale

in Mol opnieuw op te

starten zonder grote 

aardbevingen.

derzoeksleider Ben Laenen.

Volgens Laenen heeft een vlak

van ongeveer 1.600 vierkante me-

ter zich gemiddeld één tot ander-

halve centimeter verplaatst in de

ondergrond. ‘Het lijkt vooral een

laterale verplaatsing te zijn ge-

weest langs een noordnoordwes-

telijke en zuidzuidoostelijke lijn’,

zegt hij.

Dat er amper een maand zat

tussen de oplevering van de cen-

trale en de beving, resulteerde in

voorpaginaverhalen en verontrus-

te vragen van buurtbewoners. Ze-

ker omdat er twee bevingen aan

vooraf waren gegaan.

Laenen: ‘Sinds we gestart zijn

met het rondpompen van water,

begin december, hebben zich al

265 “events” voorgedaan met

soortgelijke parameters. Zo uit-

zonderlijk was het voorval dus

niet.’ Al die andere incidenten wa-

ren wel minder tot veel minder

zwaar en werden niet gevoeld.

Op het moment van de beving

eind juni lag de geothermiecen-

‘Sinds we gestart 
zijn met het 
rondpompen van 
water, deden zich 
al 265 “events” 
voor. Zo uitzon-
derlijk was het 
voorval dus niet’
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