
Twee mini-aardbevingen
met een magnitude van 0,9 en
1,2 op de schaal van Richter
verontrustten half december
Dessel. De bevingen zouden
het gevolg zijn van de geo-
thermie-experimenten van de
Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek
(Vito) in Mol-Donk. Het Vito,
Fluvius en de gemeentebestu-
ren hebben nu beslist om hun
ambitieuze plannen met de
allereerste Vlaamse geother-
miecentrale voor onbepaalde
tijd in de koelkast te stoppen.

Over drie jaar moet het
warm grondwater dat de cen-
trale oppompt, tweeduizend
appartementen, scholen, be-
drijven, instellingen en wo-
ningen in Dessel en Mol voor-
zien van verwarming en
warm water. Dat zou ter plek-
ke worden gebracht via een
geothermisch netwerk van
zo’n dertig kilometer aan on-
dergrondse buizen. 
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Het Vito deed twee succes-
volle grondboringen op de
site in Donk: telkens werd
warm water opgepompt van
drie à vier kilometer diep.
“Door deze bron van duurza-
me energie draaien onze ei-
gen gebouwen vandaag al
CO2-neutraal”, zegt Geert De
Meyer, projectleider Diepe
Geothermie van Vito. Maar

bij de derde grondboring 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 mis-
gelopen. Maar er is onvol-
doende watercapaciteit om
het vermogen van het net-
werk naar de gemeentes te
voeden.”
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 De tijdelijke stopzetting wil
niet zeggen dat geothermie
niet naar behoren werkt, zegt
De Meyer. “De ‘droogboring’
is een hindernis die we moe-
ten overwinnen. Ons eind-
doel, de Kempen voorzien van
een geothermisch warmtenet,
blijft overeind”, aldus De
Meyer.

 Nadat het warm grondwater
via de warmtewisselaars is
afgekoeld, wordt het een kilo-
meter verderop opnieuw in
de grond geïnjecteerd. “Op
die manier warmt het water
diep in de ondergrond op-
nieuw vanzelf op”, zegt De
Meyer.

Maar behalve de onvoorzie-
ne ‘droogboring’ zijn er dus

nog de mini-aardbevingen.
Als koud water weer naar de-
zelfde diepe waterlagen geïn-
jecteerd wordt, heeft dat een
thermoshock tot gevolg, die
aardbevingen kan veroorza-
ken.  De inwoners van Dessel
zijn ongerust over die trillin-
gen of mini-aardbevingen en
vrezen gelijkaardige tafere-
len, zoals bij de gaswinning in
Groningen.

“Voor mij is het licht op
oranje gesprongen”, zegt pro-
fessor Manuel Sintubin van
de afdeling geologie aan de
KU Leuven. “Zodra er koud
water wordt geïnjecteerd en
breuken onder het aardop-
pervlak kritisch gespannen
staan, is er eigenlijk maar een
klein stootje nodig om bewe-
gingen te veroorzaken. Dat
heeft wel wat weg van spelen
met vuur. We weten niet
exact wat er zich op drie kilo-
meter en dieper afspeelt.
Voorzichtigheid is dan ook
geboden.”

Vito had dergelijke mini-
aardbevingen zien aanko-
men. “Ze horen bij een geo-
thermiecentrale”, zegt De

Meyer. “Maar we houden dit
uiteraard in het oog.” 
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Via seismometers verzamelt
Vito data. “Die geven informa-
tie over de breuklijnen en de 
beweging van waterstromingen
en laten toe om de geothermie-
centrale efficiënt uit te baten. 
We verwachten niet dat de in-
woners die trillingen ervaren. 
Zodra ze voelbaar zijn aan het 
aardoppervlak, leggen we de 
centrale preventief stil.”

Dat de situatie niet vergelijk-
baar is met die van Groningen, 
beaamt burgemeester Kris Van 
Dijck (N-VA) van Dessel. Maar 
hij deelt de bekommernis van 
zijn inwoners. “Het is belang-
rijk dat er open wordt gecom-
municeerd en dat er een onaf-
hankelijk orgaan komt. Vito is 
is exploitant én controleur. Dat 
is niet gezond. In Nederland 
bestaat een onafhankelijk or-
gaan dat regulerend optreedt 
voor alles wat te maken heeft 
met ondergrond.” 

Van Dijck pleit voor een ge-
lijkaardig orgaan bij ons.

Het plan om Dessel en 
Mol van geothermische 
energie te voorzien, wordt 
voor onbepaalde tijd op de 
lange baan geschoven. 
“Er is onvoldoende warm 
water om het netwerk te 
voeden.”
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