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De Nederlandse energiekoers
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Over EBN
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• EBN zet zich in voor een betrouwbare en 
toekomstbestendige energievoorziening door 
middel van kennisdeling en ontwikkeling en de 
financiële participatie in kapitaalintensieve 
energie projecten

• EBN investeert voor 40% in bijna 200 
samenwerkingsverbanden. Daarmee levert 
EBN een significante bijdrage aan de 
staatsinkomsten (2017: € 1,6 mld)

• Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling 
van nieuwe toepassingen van de Nederlandse 
ondergrond zoals de opslag van energie en 
CO2 en de winning van warmte
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EBN realiseert economische en 

maatschappelijke waarde 

uit geologische energiebronnen 

in de Nederlands bodem.

Onze missie



Our Dutch Gas

Return to Nature 

Strategische pijlers

New Energy



EBN ontwikkelt 

samenwerkingsverbanden 

om aardwarmte, CCS en 

energieopslag efficiënt te 

benutten.

New Energy



EBN werkt samen met verschillende  

partners aan een klimaatneutrale

energievoorziening.

Energising the transition
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Een complex systeem in één oogopslag

Ondergrond biedt kansen om CO2

uitstoot terug te dringen

Seizoensvraag warmte vraagt om 

“moleculen” oplossing

energieinnederland.nl Hoewerktaardwarmte.nl
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Aanzienlijke warmtevraag
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Potentieel Geothermie

30 UDG doubletten

100 doubletten

170 doubletten

17 doubletten

• Totale warmtevraag in 2050: 820 PJ

• Voorzichtige inschatting: 110 PJ geothermie, cf. 
concept beleidsbrief EZK

300 doubletten
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Hoe werkt aardwarmte?
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Hoe werkt 

aardwarmte?
• Geothermie = aardwarmte.

• Een geothermiesysteem zoals dat in 

Nederland wordt toegepast bestaat uit 

ten minste twee putten.

• Heet water wordt opgepompt uit de 

productieput.

• Afgekoeld water wordt teruggepompt in 

de injectieput.

• Gesloten systeem.

• Meer info: http://www.hoewerktaardwarmte.nl/

Temperatuur 
neemt met de 
diepte met ±30 °C 
per km toe.

2 km: ± 70 °C

3 km: ± 100 °C 

http://www.hoewerktaardwarmte.nl/
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Aardwarmte: diepte-indeling en geologische plays

16

Klei 
(zand)

Klei 
(zand) Dinantien

Trias

Rotliegend

Jura/Krijt

Tot plm. 200 – 300 m: 
waterwinning:

Tot 500 m: bodemenergie. 
Is geen geothermie!

500 – 1250 m: ondiepe
geothermie

1250 – 4000 m: diepe
geothermie

Vanaf 4000 m: ultradiepe
geothermie (UDG)

6 km

4 km

2 km

Diepe geothermie: 16 gerealiseerde 
projecten 

UDG: haalbaarheid wordt onderzocht 
in green deal

Ondiepe geothermie: 1 project in 
uitvoering
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Waarop is kennis van de ondergrond gebaseerd?

• Seismiek

• Gegevens uit boringen (putdata)

• En heel veel studiewerk
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Seismiek

geluidsbron geofoons

seismische golf

weerkaatsend
oppervlak

registratie-
apparatuur

ρ1 , v1

Een deel van de geluidsgolf 
weerkaatst bij verandering gesteente-
eigenschappen.

ρ2 , v2

Geofoons aan aardoppervlak vangen 
weerkaatste golven op.

Aan aardoppervlak wordt een 
geluidsbron geplaatst. Geluidsgolven 
gaan ondergrond in.

Dit geeft een beeld van de opbouw 
van de ondergrond.
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Seismiek (2)

Seismische acquisitie Voorbeeld seismische sectie
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Boringen
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• 6456 boorgaten in 
(TNO’s) nationale 

database

• 4354 hiervan op land, 2102 

op zee

• Deze aantallen zijn 

inclusief zgn. side-tracks

• Boorgatgegevens 

toegankelijk via 

http://www.nlog.nl/

Bron: www.nlog.nl

Maaiveld

Verticaal Gedevieerd

Tot ±5 km
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http://www.nlog.nl/
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Boringen (2)
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Logdata Gesteentekern
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500 m

Seismiek + Boringen + Kennis  3D-ondergrondmodel

Ondergrondmodel, 

opgebouwd uit:

- Breuken

- Diepte aquifer

- Begrenzing aquifer

- Porositeit

- Permeabiliteit

- Druk

- Temperatuur

25

Seismiek

Boringen
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Nederland, 260 

miljoen jaar geleden
(Rotliegend, Upper Slochteren)

Bron: Fryberger et al., 2011

Cadiz Dry Lake, California
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Bron: Fryberger et al., 2011

Z. Groningen

Waddeneilanden
Noordzee

Noord-Holland
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“Kans op meer dan 5 MW kleiner dan 30%”

De kansinschatting hangt samen met de hoeveelheid beschikbare gegevens
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Onzeker Zeker

Slechte aquifer, 
weet ik zeker

Goede aquifer, 
Weet ik zeker

Goede aquifer, 
Weet ik niet zeker

Slechte aquifer, 
weet ik niet zeker

Weinig gegevens Veel gegevens
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Waar is het aardwarmte-

potentieel onzeker?
• Veel ondergrondgegevens in 

gebieden met historische olie- en 

gaswinning.

• Daarbuiten: weinig gegevens.

Wit: weinig gegevens.
Donkergroen: veel gegevens

Voor diepe geothermie
(kaart is dus niet relevant 

voor ondiep, ultradiep).
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Kans minder dan 30%, 
weinig gegevens.
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Vergroten kennis ondergrond

Om de projectontwikkeling te stimuleren is het noodzakelijk op meer plekken gedetailleerde seismiek te 
verzamelen, bestaande data met de kennis en techniek van nu opnieuw te bewerken en (proef)boringen te doen. 
Naar verwachting zullen marktpartijen daar niet vanzelf geothermie opsporen en dus geen regionaal seismisch 
onderzoek doen, omdat het risico groot is dat er geen winbaar heet water of geen economisch winbaar heet water 
zit. Om die reden ben ik voornemens om hier vanuit de overheid regie op voeren. Ik heb EBN gevraagd hiervoor 
een plan uit te werken. Het streven is om in 2018 met de uitvoering hiervan te beginnen.

Uit: Beleidsbrief geothermie, 08-02-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/08/kamerbrief-over-geothermie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/08/kamerbrief-over-geothermie
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Masterplan Aardwarmte

Samen naar 50 PJ in 2030, 200+ PJ in 2050

o Masterplan samenwerking DAGO, SPG, WNW, EBN, EZK, BZK

o Resultaat gezamenlijke routekaart naar grootschalige geothermie als duurzame warmtebron

o Inbreng Klimaat- en Energieakkoord

Slimme integratie onderdelen geothermie

1. Ondergrond- en technologieontwikkeling

2. Uitbredingsmogelijkheden warmtenetwerken

3. Organiseren warmtevraagportfolio’s
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Om de Nederlandse emissie doelstellingen te halen moeten we het gebruik van aardgas voor 

warmte vervangen met een mix van verschillende duurzame warmtebronnen

We verwachten dat 40% van de totale warmtevraag via warmtenetten geleverd zal worden, 

waar binnen aardwarmte een significante rol zal spelen als basislast

We hebben de ambitie om 50 PJ aardwarmte in 2030 te leveren en 200+ in 2050 t.o.v. 3 PJ

vandaag

Richting 2030 is het van belang om de glastuinbouw uit te breiden en in de gebouwde 

omgeving aan te sluiten op bestaande en nieuwe warmtenetten. Richting 2050 zullen we 

naast verdere uitbreiding in de glastuinbouw en opschaling in de gebouwde omgeving 

ook nog opschalen in de lichte industrie afhankelijk van resultaten van UDG pilots

De sector heeft hier duidelijk beleid, financiering en samenwerking nodig vanuit de 

Rijksoverheid en een beslissing in het Klimaat- en Energieakkoord hoe op wijkniveau de 

optimale warmtebron wordt gekozen

Om dit te realiseren is het belangrijk om vandaag acties te ondernemen om meer kennis over 

de ondergrond en bovengrondse warmtevraag te vergaren, kosten significant te 

reduceren en zorgen voor verantwoorde exploitatie

Daarom is de sector al begonnen met:

▪ het in kaart brengen van de ondergrond;

▪ gecoördineerd exploiteren om op te schalen;

▪ onderling delen en ontwikkelen van kennis en implementeren van industrie standaarden;

▪ en de dialoog versterken met (decentrale) overheden, warmtebedrijven en burgers
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Masterplan Aardwarmte

Zes thematische hoofddoelen

o Rendabele projecten

o Passende wet- en regelgeving, toezicht en beleid

o Veilige en effectieve operationele activiteiten

o Robuust maatschappelijk draagvlak

o Innovatie

o Aansluiting op warmtenetten

Vraag

Netten

Ondergrond
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Veilig en veranwoord
Aardbeving 

Zeerijp: code 

rood blijft heel 

2018 van kracht
Herman Damveld

4 februari 2018

Op maandag 8 

januari 2018 vond 

om 15.00 uur een 

aardbeving plaats 

bij Zeerijp. Het

Staatstoezicht op 

de Mijnen (SodM) 

gaf vervolgens op 

11 januari 2018 

code rood voor de

gaswinning uit het 

Groningen-veld. 

Code rood staat 

voor dreigend 

gevaar, bijvoorbeeld 

een

zware storm of 

https://www.bnr.nl/auteur/wesleyschouwenaars
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1. Risico’s 

identificeren

2. Risico’s 

beoordelen
Impact & waarschijnlijkheid

3. Beheersmaatregelen 

Risico

management
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Risico-
strategie

Aanvaarden

Beperken

Delen

Vermijden

Rest-
risico

4. Risico’s beheersen

5. Risico’s monitoren en 

rapporteren

Risico

management

1. Risico’s identificeren

2. Risico’s beoordelen
Impact & waarschijnlijkheid

3. Beheersmaatregelen in 

kaart brengen en toepassen 
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4. Risico’s beheersen

5. Risico’s monitoren en 

rapporteren

Risico

management

1. Risico’s identificeren

2. Risico’s beoordelen
Impact & waarschijnlijkheid

3. Beheersmaatregelen in 

kaart brengen en toepassen 

Onverwachte druk

Onverwachte samenstelling

Lekkages

Bevingen



Energising
the transition


