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AARDBEVING

Geothermiecentrale 
ligt nog weken plat

Vito onderzoekt hoe de beving in Mol zondagavond is ontstaan

WATER 120°C  

Heet water
wordt vanop
een diepte
van 4.000 m
opgepompt

De warmte
gebruikt men
om gebouwen
        te verwar-
         men en
elektriciteit op
te wekken.

Via een tweede put
wordt het tot 50 °C
afgekoelde water
weer naar beneden
gepompt.

Dat temperatuur-
verschil zorgt voor
een thermische schok.
 Ook de druk die
   uitgeoefend wordt
     om het water terug
       te pompen, kan
         trillingen
            veroorzaken.

GEVOLG: aardbevingen die doorgaans enkel voelbaar zijn 
voor gespecialiseerde apparatuur.
De beving zondag had een kracht van 2,1 op de schaal van 
Richter: net voelbaar, maar zonder schade tot gevolg.
Eerder werden al bevingen van 0,9 en 1,2 op de schaal van 
Richter geregistreerd in Mol.
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Zondagavond werden de bewoners
van het gehucht Donk in de gemeente
Mol opgeschrikt door een kleine aard-
beving met een kracht van 2,1 op de
schaal van Richter. Het was al de der-
de aardbeving sinds de geothermie-
centrale in mei werd opgestart. 

Wat doet die centrale?
Ze haalt sinds mei warmte uit de

grond. De centrale pompt water van
121 graden Celsius uit de grond.
Daarmee worden de gebouwen van
Vito en enkele andere onderzoeksin-

stellingen in Mol verwarmd. Daar-
na wordt het afgekoelde water van
50 à 60 graden Celsius terug in
de grond gepompt. 

Het doel is om over enkele jaren
minstens tienduizenden bedrij-
ven en huishoudens van energie

te voorzien. Geothermie is duur-
zaam – er wordt geen CO2 uitgesto-

ten – en is dus een aanvulling op
wind- en zonne-energie. Wind en zon
zijn er niet altijd, aardwarmte wel. 

Wat loopt er fout?
Dat weet Vito ook niet. Meer zelfs:

de beving gebeurde zondag, maar de
geothermiecentrale lag al sinds vrij-
dag stil. Er was vrijdag een externe

storing op het elektriciteitsnetwerk,
waardoor er een alarm afging en de
pompen van de centrale automatisch
werden stilgelegd. 

“We wisten dat er na de stillegging
nog een beving kon optreden, maar
we hadden niet verwacht dat de be-
ving zo zwaar zou zijn”, zegt Ben Lae-
nen, onderzoeksleider van Vito. “We
analyseren nu wat er is gebeurd. De
centrale zal voor weken of zelfs maan-
den stilliggen.”

Is geothermie gevaarlijk?
Er zijn minstens twee voorbeelden

bekend waarbij een geothermiepro-
ject fout liep. In 2006 veroorzaakten
boringen naar aardwarmte enkele
aardbevingen in de stad Bazel in
Zwitserland. Eén beving had een
zwaarte van 3,4 op de schaal van
Richter. In november 2017 was er een
beving van 5,5 op de schaal van Rich-
ter in de stad Pohang in Zuid-Korea.
Er vielen twintig gewonden. Volgens
verscheidene wetenschappers was die
beving het gevolg van boringen naar
aardwarmte. 

“Als Vito nu zou voortdoen alsof er
niets is gebeurd, speelt het blind met
vuur”, zegt Manuel Sintubin, geoloog
aan de KU Leuven. “Daarom zou de
geothermiecentrale een jaar moeten
worden stilgelegd, zodat onderzoe-
kers het water met verschillende druk
en aan een verschillend tempo terug
in de grond kunnen pompen. Zo kun-
nen we te weten komen hoe de bevin-
gen worden veroorzaakt.”

Wat is het antwoord van Vito op de kri-
tiek?

“Er zijn 280 geothermieprojecten in
Europa die goed lopen”, zegt Ben Lae-
nen. “In Bazel en Pohang is het inder-
daad fout gegaan, maar dat komt om-
dat daar geen water in het gesteente
zat. Daardoor moest er veel meer
druk worden gezet. Het gesteente in
Mol heeft van nature water, waardoor
er al een netwerk van spleetjes en hol-
tes inzit en er dus niet zo’n hoge druk
moet worden gezet.”

Wat gebeurt er als mijn huis schade op-
loopt bij zo’n beving?

“Wij zijn daarvoor verzekerd”, zegt
Kristine Verheyden, woordvoerder
van Vito. “Die schade wordt dus te-
rugbetaald. Maar tot hiertoe hebben
onze boringen nog geen schade ver-
oorzaakt.”

Wat betekent de beving van zondag 
voor verdere investeringen in geother-
mie?

Voorlopig heeft de beving daar geen
invloed op. Enkele weken geleden
kondigden enkele ondernemers aan
dat ze met het bedrijf Hita 3,8 miljoen
euro zullen investeren in de bouw van
een tiental geothermiecentrales. “Wij
gaan ervan uit dat de kinderziektes
worden opgelost”, zegt Geert De Mey-
er, algemeen directeur van Hita. “In
2022 willen we de eerste boringen
doen.”

De geothermiecentrale in Mol, die 
warmte uit de ondergrond moet ha-
len, ligt minstens wekenlang stil na 
de aardbeving van zondagavond. Het 
Vlaamse onderzoeksinstituut Vito 
gaat na wat er precies fout is gegaan. 


