
In haar energie- en klimaatplan re-
kent de Vlaamse regering nog al-
tijd op diepe geothermie voor de
productie van groene warmte, zelfs
na alle perikelen waarmee het geo-
thermieproject van het onder-

zoekscentrum VITO in Mol geconfronteerd
wordt. De prognose is dat in 2030 een
twaalftal geothermiecentrales operatio-
neel zouden zijn met een totale groene
warmteproductie van bijna 600 gigawat-
tuur (GWh), op een totaal van bijna 9.700
GWh groene warmteproductie (dus 6%).
‘Deze prognose blijft behouden in afwach-
ting van de in het regeerakkoord voorzie-
ne evaluatie van de twee lopende projec-
ten’, leert ons het Vlaamse energie- en kli-
maatplan.

Wat zijn nu die twee lopende projec-
ten? Er is het project van Janssen Pharma-
ceutica, dat zijn campus in Beerse van
aardwarmte wil voorzien. Op 5 december

gaf Vlaams minister-president Jan Jambon
(N-VA) het symbolische startschot van de
eerste van twee diepboringen. Op 
2,4 kilometer diepte hoopt Janssen 
Pharmaceutica nu de watervoerende kalk-
steenlaag te vinden. Van daaruit kan het
bedrijf dan heet pekelwater met een tem-
peratuur van minstens 85°C oppompen.
Vervolgens wordt de warmte via een
warmtenet voor diverse doeleinden ver-
deeld over de campus.

Dit project zit dus eigenlijk nog maar in
zijn prille aanvangsfase. Of het succesvol
wordt, blijft koffiedik kijken. De diepe on-
dergrond heeft altijd wel wat verrassingen
in petto.

Daarvan kunnen ze meepraten in dat
andere lopende geothermieproject waar-
naar in het Vlaamse regeerakkoord wordt
verwezen, het Balmatt-project van onder-
zoekscentrum VITO in Mol-Donk. Sinds
eind juni ligt de geothermiecentrale op-
nieuw stil na én een stroompanne én een
aardbeving. Tot nader order is de geother-
miecentrale nog niet heropgestart, hoewel
minister van Omgeving en Energie Zuhal
Demir (N-VA) op 23 oktober aankondigde
dat de heropstart gepland was voor 9 de-
cember.

Tot op heden zijn drie van de vijf ge-
plande diepboringen gerealiseerd in het
Balmatt-project. Dezelfde watervoerende
kalksteenlaag wordt aangeboord als in het
project van Janssen Pharmaceutica in Beer-
se, maar dan wel op een diepte van meer
dan 3,5 kilometer onder Mol en Dessel. Het
opgepompte pekelwater heeft een tempe-
ratuur van ongeveer 120°C.
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Bij het testen van de derde diepboring
stootte men op de eerste geologische ver-
rassing. Die bleek ‘droog’ te staan, waar-
door het verhoopte vermogen niet kon
worden geleverd. Het ambitieuze plan om
via een 30 kilometer lang warmtenet dui-
zenden gebouwen in Mol en Dessel van
warmte te voorzien, werd stevig terug-
geschroefd.

De tweede verrassing bleek de onver-
wacht hoge magnitude van de aardbevin-
gen die de diepboringen opwekten bij het
injecteren van het pekelwater in de diepe
kalksteenlaag. Op 23 juni veroorzaakte dat
dus een aardbeving met een magnitude
van 2,1 op de schaal van Richter, die meer-
dere Desselaars voelden.

Die nauwelijks te voorspellen aard-
bevingsdreiging kan wel eens de dood-
steek betekenen voor het Balmatt-project,
of toch als operationele geothermiecen-
trale. Niemand kan met enige zekerheid
beweren dat de aardbevingsactiviteit, die
ontstaat door de injectie van het pekelwa-
ter in de kalksteenlaag, door een meet- en
regelprotocol volledig onder controle kan
worden gehouden. Ik durf een aardbeving,
die mogelijk niet alleen voelbaar is maar
ook schade kan veroorzaken, niet volledig
uit te sluiten.

Heeft het Balmatt-project dan nog een
toekomst? Misschien niet als operationele
geothermiecentrale. Misschien is het wel
tijd die ambitie definitief op te bergen en
een nieuwe bestemming te zoeken voor de
twee (misschien drie) diepboringen van
het Balmatt-project. Een instelling als het
VITO kan dan teruggaan naar zijn kern:
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Niemand kan voorspellen of geother-
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onderzoek. Naar analogie van buitenland-
se voorbeelden, zoals het San Andreas
Fault Observatory at Depth (SAFOD) in Ca-
lifornië, of het Deep Fault Drilling Project
(DFDP) in Nieuw-Zeeland, kan Balmatt
worden omgetoverd tot een ‘ondergronds
observatorium’. Daar kunnen we dan aan
de hand van allerlei proefopstellingen de
diepe Kempense ondergrond proberen te
doorgronden.

Specifieker zouden we via injectieproe-
ven meer te weten kunnen komen over on-
der meer de spanningstoestand in de die-
pe ondergrond, de spanningstoestand van
de ‘oude’ breuken en de vloeistofbewegin-
gen in de diepe ondergrond. Zo zouden
we uiteindelijk het aardbevingsgevaar dat
door geothermie ontstaat in de Kempense
ondergrond beter kunnen inschatten. Bal-
matt zou de toekomstige ontplooiing van
geothermie in Vlaanderen zo een grote
dienst kunnen bewijzen.

Of geothermie tegen 2030 de belofte
nakomt waarop de Vlaamse regering re-
kent, kan niemand voorspellen. Gelukkig
gaat het maar over 6 procent van de totale
voorziene groene warmteproductie in
2030. Alle hoop is nu gesteld op het pro-
ject van Janssen Pharmaceutica in Beerse.
Fingers crossed.
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