
Q&A’s Green Deal geothermie 

 

Q: Wat is geothermie? 

A: geothermie, ofwel aardwarmte, is een duurzame energiebron, die gebruik maakt van warmte, die 

van nature aanwezig is in de diepe (1500-4000m) ondergrond van de aarde.  

Q: Hoe krijg je het warme water naar boven bij aardwarmte? 

A: Er worden  twee bronnen in de aarde geboord. Via de ene bron komt het warme water omhoog. 

De warmte in het water wordt via een warmtewisselaar overgedragen aan het gebruikersnet. Het 

afgekoelde water gaat via de tweede bron weer terug de aarde in. Zo blijft het water in de aarde op 

peil. Het  gebruikersnet bestaat uit een leidingennet in de grond. Via dit leidingennet wordt de 

aardwarmte naar de gebruikers getransporteerd die op aardwarmte zijn aangesloten. 

Q: Putten we daarmee de aarde uit? 

A: Juist niet . Het is één van de meest duurzame energiebronnen. Bovendien wordt het water weer in 

dezelfde bodemlagen teruggebracht zodat er netto niets uit de bodem verdwijnt. 

Q: Is het wel veilig? 

A: Veilig gebruik van de ondergrond is het allerbelangrijkst; juist daarvoor willen we met deze Green 

Deal zorgen. In de Green Deal hebben de vijf partijen expliciet afgesproken dat ze alleen 

gebruikmaken van bestaande grondwaterreservoirs. Er wordt géén gebruik gemaakt van methoden 

als ‘fracken’, en er wordt niet geboord in de nabijheid van breuken in de ondergrond. Op deze 

manier vormt de warmtewinning geen bedreiging voor het grondwater, en wordt gewaarborgd dat 

de ontwikkelingen op een duurzame, veilige en gecontroleerde manier gebeuren.   

 

Q: Zijn er al aardwarmteprojecten in Nederland? 

A: Ja. Aardwarmte is een oude vorm van energie. Er zijn al veel voorbeelden bekend in de ons 

omringende landen. En ook in Nederland wordt aardwarmte steeds meer gangbaar. Zo zijn er in het 

Westland diverse tuinders die hun kassen verwarmen met aardwarmte (bijv. Greenwell Westland).  

Q: Waarom is er nog geen aardwarmteproject in N-Brabant? 

A: De ontwikkeling van aardwarmte in de provincie Noord-Brabant is nog in een prille fase. Daarom 

hebben we als partijen gezamenlijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en risico’s van 

aardwarmte in onze provincie. De ondertekening van de Green Deal is een eerste stap om 

geothermie-projecten in Noord-Brabant te faciliteren 

Q: Wat is het doel van deze Green Deal? 

A: Met de Green Deal willen de vijf partijen op een gestructureerde wijze ontwikkelingen stimuleren 

en initiatieven ondersteunen. De samenwerking is belangrijk, omdat er zo het beste voor gezorgd kan 

worden dat de ontwikkeling van geothermie op een duurzame, veilige en betrouwbare manier 

gebeurt. Bovendien levert de samenwerking voordelen op in tijd, kennisoverdracht en kosten. 

 


