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1 Introductie 
De gemeente Bergen werkt middels het programma VerduurSAMEN2030 aan het doel om tot een 

energieonafhankelijke gemeente te komen in 2030. Een van deze programmalijnen is een 

gebiedsontwikkeling van ca. 450 ha. genaamd Energielandgoed Wells Meer. Hier wordt een plek 

gegeven aan de ontwikkeling van verschillende vormen van duurzame energie, waaronder mogelijk 

geothermie. Middels deze quickscan is er een globale geologische inventarisatie uitgevoerd die 

noodzakelijk is voor het bepalen van het geothermisch potentieel voor de locatie Wells Meer 

(Bijlage 1).  

1.1 WAT IS GEOTHERMIE 

Geothermie of aardwarmte is warmte uit diepere aardlagen. Met aardwarmte is het mogelijk om 

huizen, kantoren of kassen te verwarmen. Figuur 1.1 presenteert het principe van warmtelevering 

met geothermie. Om een warmtevoorziening voor de bovengronds afnemers te creëren wordt warm 

grondwater uit een waterhoudende aardlaag middels een productieput (producer) onttrokken. De 

warmte wordt via een warmtewisselaar, die in een energiecentrale staat opgesteld, overgedragen 

aan een zogenaamd warmtenet, dat de warmte uiteindelijk transporteert naar de afnemers. Het 

afgekoelde grondwater wordt weer in een injectieput (injector) geïnfiltreerd. Een productieput en 

een injectieput worden samen een doublet genoemd. 

 

Figuur 1.1  |  Basisprincipes geothermie (niet op schaal). 

Kenmerken 

De aardwarmte komt vrij bij radioactieve reacties in de kern van de aarde op een diepte van 5.000 

tot 6.500 km (Figuur 1.2). De temperatuur van de kern bedraagt 5.000 tot 6.000°C. Deze warmte 

wordt naar het aardoppervlak getransporteerd via convectiestroming in de vloeibare mantel en 

geleiding in de korst. Door de materiaaleigenschappen van de korst neemt de temperatuur af 

richting het aardoppervlak. De korst van de aarde is opgebouwd uit verschillende afzettingen 

(formaties), die bestaan uit verschillende materialen. Deze materialen zijn afgezet gedurende 

verschillende tijdsperioden.  
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Figuur 1.2  |  Opbouw van de aarde 

Sommige formaties zijn doorlatend en bevatten water. Dit water heeft dezelfde temperatuur als 

het omringende materiaal. Door putten te maken in de doorlatende delen kan dit water onttrokken 

worden. De onttrokken warmte kan worden gebruikt voor verwarming en het afgekoelde water 

wordt weer geïnfiltreerd in de formatie waaraan het onttrokken is. Niet alle formaties zijn geschikt 

voor het onttrekken van aardwarmte. Allereerst moet er voldoende water aanwezig zijn. Hierbij 

speelt de dikte, en porositeit (verhouding poriën/vast gesteente) een grote rol (Figuur 1.1). Poriën 

kunnen van nature aanwezig zijn tussen de zandkorrels in een zandsteen. Wanneer de holtes in de 

steen ook met elkaar in verbinding staan spreekt men over de permeabiliteit van een gesteente 

(Figuur 1.3). In kalksteen kan karstvorming plaatsvinden, dit proces komt voor in periodes wanneer 

het gesteente zich dicht bij het oppervlak boven de waterspiegel bevond. Door oplossing van de 

kalk door zuur grond- en regenwater kunnen er holtes ontstaan in het gesteente (Figuur 1.4), welke 

de secundaire porositeit en permeabiliteit van het gesteente kunnen bevorderen.  

In de ondergrond kunnen discontinuïteiten ontstaan, langs vlakvormige breukstructuren kunnen op 

grote schaal gesteentemassa’s bewegen, welke vaak gepaard gaan door de vorming van barsten en 

scheuren op kleine schaal (Figuur 1.5). Ook deze microscheuren kunnen de secundaire porositeit en 

permeabiliteit verhogen. De doorlatendheid (permeabiliteit) moet hoog genoeg zijn om het 

grondwater aan de formatie te onttrekken. Tenslotte dient de temperatuur van het water in het 

gesteente voldoende hoog te zijn (Figuur 1.6), dit is afhankelijk van de diepte en de locatie van de 

gesteentelaag. Voor een overzicht van de geologische randvoorwaardes nodig voor geothermie kan 

het TNO rapport Regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg (1) gebruikt worden.  
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Figuur 1.3  |  Doorlatendheid van een reservoir weergegeven middels Scanning Electron Microscope. De zandsteen boven heeft 

veel ruimtes tussen de korrels (randvoorwaarde porositeit) die ook met elkaar in verbinding staan (randvoorwaarde 

permeabiliteit. De zandsteen onder is onderhevig aan cementvorming waardoor de zandkorrels aan elkaar verkit zijn, dit 

proces zorgt voor minder holtes en minder verbindingen tussen de holtes, resulterend in een verlaagde porositeit en 

permeabiliteit (1). 

 

Figuur 1.4  |  Karstvorming in de ondergrond. Kalksteen is vatbaar voor oplossing wanneer het in contact komt met zuur 

grondwater. Dit proces kan oplossingsgaten (of zelfs grotten) vormen in de kalksteen, waardoor er vervolgens porositeit en 

permeabiliteit gevormd kan worden (secundaire porositeit). 
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Figuur 1.5  |  Boven: Waterstroming door een breuk. Rondom een breukvlak kan een gebarsten zone ontstaan welke de 

doorlatendheid van het gesteente lokaal kan bevorderen (1). Onder: Schematische weergeven van een geothermische doublet 

waar in een breuk water geproduceerd wordt en verder op in het reservoir geïnjecteerd wordt (1). Injecteren op een breukvlak 

kan verhoogde spanning in de ondergrond veroorzaken.  
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Figuur 1.6  | Gemodelleerde temperatuurkaarten van Nederland op verschillende dieptes van 1000-6000 m (2).  
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Vormen van geothermie 

Geothermie kan in verschillende vormen worden toegepast in Nederland: diepe geothermie (GT), 

ultra diepe geothermie (UDG) en ondiepe geothermie (OGT). 

 

Welke kansen bieden diepe (1500 – 4000 m) en ultra diepe geothermie (>4000 m)? 

Met diepe geothermie zijn energiebesparingen van meer dan 50% ten opzichte van een 

conventionele techniek mogelijk. Het ontwikkelen van geothermie is echter alleen kostenefficiënt 

voor grootschalige projecten. In de woningbouwsector is bijvoorbeeld de minimale schaalgrootte 

circa 1.500 woningen. Een collectieve energievoorziening op basis van geothermie kan 

gekarakteriseerd worden door relatief hoge investeringskosten en lage energie- en 

onderhoudskosten. Het boren van de geothermische putten en de aanleg van een warmtenet is 

duur. Daar staat tegenover dat er maar heel weinig pompenergie gebruikt wordt om de warmte uit 

de bodem te onttrekken. Ook is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een diep 

geothermisch project, de “Stimulering Duurzame Energie” (SDE). De rendabiliteit van geothermie is 

niet of nauwelijks afhankelijk van de ontwikkeling van energieprijzen, maar is wel gevoelig voor 

stijgingen in de kapitaalkosten. Ultra diepe geothermie maakt gebruik van aardlagen op een diepte 

van >4000 m. Op deze diepe kan het grondwater temperaturen van >120 graden Celsius bereiken, 

waardoor naast het genereren van aardwarmte ook de productie van elektriciteit mogelijk is. 

Berekeningen laten zien dat in potentie 30% van het warmtegebruik in de Nederlandse industrie 

geleverd kan worden door het gebruik van ultra diepe geothermie. Ultra diepe geothermie wordt 

op dit moment nog niet toegepast in Nederland. De voornaamste reden is dat er weinig kennis is 

over de aardlagen op >4000 km. Er zijn 45 boringen uitgevoerd dieper dan vier kilometer, ter 

vergelijking zijn er tussen de 1-3 kilometer ca. 4.000 boringen op het land uitgevoerd. Vanwege het 

grote potentieel in de hoge temperatuur aardwarmte voorziening wordt UDG op dit moment 

ontwikkeld binnen het kennisprogramma Green Deal Ultradiepe Geothermie 

(https://www.greendeals.nl/green-deals/ultradiepe-geothermie). 

 

Welke kansen biedt ondiepe geothermie (500 - 1500 m)? 

Ondiepe geothermie werkt volgens hetzelfde principe als diepe geothermie, maar omdat de 

temperaturen relatief laag zijn (<45oC) dient deze methode gebruikt te worden in combinatie met 

een warmtepomp die eventueel van energie voorzien kan worden door een groene energiebron, 

zoals zonnecollectoren. Dit maakt de kosten hoger, maar daar staat tegenover dat boren juist een 

stuk goedkoper is. Daarbij zijn de onderhoudskosten ook relatief laag, omdat het opgepompte 

water een stuk minder zout is dan het water dat bij diepe geothermie opgepompt wordt.  

Huidige stand van zaken 

Het eerste diepe geothermieproject in Nederland is in 2007 gerealiseerd en betreft de 

warmtevoorziening van tomatenkwekerij van den Bosch in Bleiswijk. Ondertussen zijn meer dan 24 

projecten gerealiseerd en zijn er lopende initiatieven voor geothermie in Friesland, Groningen, 

Flevoland, Brabant, Limburg. Daarnaast zijn er lopende initiatieven - in een onderzoeksfase - voor 

diepe geothermie in vrijwel alle provincies in Nederland. Specifieke informatie over enige van deze 

activiteiten is te vinden op de website van de Stichting Platform Geothermie (www.geothermie.nl). 
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2 Geologische inventarisatie  
 

Ter bepaling van de mogelijkheden van de toepassing van geothermie voor het Wells Meer, is de 

ondergrond in de omgeving van de projectlocatie in beeld gebracht aan de hand van NLOG-

gegevens van TNO, geologisch kaartmateriaal en literatuur. Hierbij is inzichtelijk gemaakt of op de 

locatie geschikte watervoerende reservoirs aanwezig zijn en of de grondwatertemperatuur in deze 

reservoirs voldoende hoog is voor toepassing van geothermie. De resultaten zijn in onderstaande 

paragrafen gepresenteerd.  

 

Er moet opgemerkt worden dat de gebruikte modellen uit gaan van de ondergrond van Nederland. 

De geologie is echter niet verbonden aan landsgrenzen, in een later stadium zal het raadzaam zijn 

de noordoostelijke geologische elementen rond het onderzoeksgebied in kaart te brengen die 

vallen binnen de Duitse landsgrens.  

2.1 REGIONALE GEOLOGIE 

Tijdens de vorming van het Caledonische gebergte ( de Caledonische Orogenese 520-395 Ma) is het 

micro-continent Avalonië gedeformeerd waardoor er een anticlinale NW-ZO georiënteerde 

structuur ontstond die het Londen-Brabantmassief word genoemd. In de tijdsperiode die hierna 

kwam lag Nederland  ten noorden van het Londen-Brabantmassief, waar zich bekkenstructuren 

ontwikkelde. Door de warme temperaturen konden er in deze bekkens tijdens het Carboon 

carbonaat platformen ontstaan in een ondiepe mariene setting. Deze platformen zijn gevormd op 

horst-structuren. Tijdens de hieropvolgende vorming van het Hercynische orogeen (gebergte)werd 

het bekken gesloten waardoor het hoger kwam te liggen, en vond er erosie plaats (Base Permian 

Unconformity), waarna vervolgens tijdens het Perm continentale en mariene afzettingen gevormd 

werden. In het Trias zijn in het bekken continentale en fluviatiele sedimenten afgezet als erosief 

materiaal van het Hercyninisch orogeen. Een fase van extensie in het bekken zorgde voor de 

vorming van slenken, waaronder NW-ZO georiënteerde Roerdalslenk. Dit ging gepaard met 

eenbijgaande erosie fase (3). 

 

De Roerdalslenk wordt begrensd door hoger gelegen structurele elementen: ten noorden het Peel-

Venlo blok en ten zuiden het Zuid-Limburg blok. Het studiegebied is gepositioneerd ten oosten van 

de NW-ZO georiënteerde Roerdalslenk (Figuur 2.1). Tijdens de ontwikkeling van de Roerdalslenk 

ontstond er daling in het centrum van de slenk, waardoor diepe pakketten sedimenten zijn 

geaccumuleerd. Op de hoger gelegen blokken (Peel-Venlo blok en Zuid Limburg Blok) zijn door het 

verschil in reliëf en de effecten van erosie minder sedimenten afgezet (Figuur 2.2). De 

breukstructuren die de NW-ZO oriëntatie volgen conform de Roerdalslenk structuur zijn 

kenmerkend voor de structuur van het gebied. 
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Figuur 2.1  |  Structurele setting van het studiegebied binnen de Roerdalslenk (Roer Valley Graben), de dominante 

breukstructuren volgen een NW-ZE trend. De zwarte lijn is indicatief voor de oriëntatie van het ZW-NE transect op de figuur. 

De rode stippellijn geeft het studiegebied aan (1). 
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Figuur 2.2  |  Stratigrafische kolom van Limburg, onderverdeeld in drie structurele elementen conform de slenk-structuur: het 

Zuid-Limburg Blok, de Roerdal Slenk en het Peel-Venlo Blok (2). 

2.2 LOKALE GEOLOGIE 

De regionale geologische ontwikkeling zoals hierboven beschreven heeft consequenties voor de 

karakteristieken van de potentiele aquifers in het gebied. Tektonische fases en veranderingen in 

depositionele milieus hebben geresulteerd in lokale variaties in de dikte van sedimenten of zelfs de 

complete afwezigheid van afzettingen. Een andere belangrijke consequentie van de verschillende 

tektonische fases is dat sedimenten origineel op diepere posities gelegen hebben dan de huidige 

diepte. Dit kan implicaties hebben voor de diepte-afhankelijke aquifer eigenschappen zoals 

porositeit en permeabiliteit. Dit is voornamelijk belangrijk voor de afzettingen in het Carboon, 
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Perm en Trias. De geologische doorsnedes laten de laterale variaties zien, alsmede de verschillen in 

de diktes van afzettingen. Het Perm heeft lokaal een duidelijk geringe dikte in vergelijking tot de 

afzettingen in het Carboon en Trias (Figuur 2.3 en Figuur 2.4).  

 

In het studiegebied (Figuur 2.3, Figuur 2.4 en Figuur 2.5) zijn er complete afzetting van het 

Carboon te vinden (tot de Base Permian Unconformity). De belangrijke reservoirs binnen het Perm, 

de Onder- en Boven-Rotliegend groepen zijn in gelimiteerde mate afgezet in studiegebied. Het 

Trias registreert een vergelijkbare wisselende mate van volledigheid afhankelijk van lokale 

accommodatie ruimte voor sedimentatie en erosie.  

 

Figuur 2.3  |  Zuid (links) - Noord (rechts) doorsnede van het studiegebied. Voor de locatie van het profiel zie Figuur 2.5. 
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Figuur 2.4  |  West (links) - Oost (rechts) doorsnede van het studiegebied. Voor de locatie van het profiel zie Figuur 2.5. 

 

Figuur 2.5  |  Overzicht transecten door Wells meer. 
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3 Potentiele aquifers 
 

Er zijn verschillende potentiele aquifers voor geothermie in Nederland. De aanwezigheid en 

reservoireigenschappen van deze aquifers zijn geëvalueerd voor het onderzoeksgebied. Voor deze 

beoordeling is Thermogis 2.1 (https://www.thermogis.nl/mapviewer) en DGM Deep V.4 

(https://www.dinoloket.nl/en/subsurface-models) gebruikt . Indien beschikbaar zijn middels deze 

software diepte kaarten, dikte kaarten, temperatuur kaarten en permeabiliteit kaarten 

gegenereerd. Daarnaast zijn eerder uitgevoerde studies in de regio gebruikt om de potentiele 

aquifers te bestuderen in het onderzoeksgebied.  

 

De bestudeerde aquifers zijn vaak onderdeel van formaties en/of groepen die ook sedimenten 

bevatten die niet geschikt zijn als aquifers, waardoor absolute diktes (gross, G) niet gelijk zijn aan 

de dikte van het aquifer (net, N). Hierdoor is gebruik gemaakt van globale net/gross (N/G) en 

permeabiliteitsdata gebaseerd op beschikbare data in de onderstaande delen. De karakterisatie 

betreft een algemeen overzicht en in een later stadium zal voor het specifieke onderzoeksgebied 

de aquifer eigenschappen gedetailleerd bestudeerd worden.  

 

Er moet opgemerkt worden dat de beschikbare putdata gelimiteerd is rond het onderzoeksgebied. 

Koolwaterstofexploitatie is gelimiteerd toegepast in het gebied waardoor er meer onzekerheid is in 

de ondergrond. Lokale putten zijn geïnventariseerd en weergegeven op Figuur 4.3 , dit betreft ook 

gedateerde steenkoolexploratie putten, waar de stratigrafie is beschreven, maar geen moderne 

loggegevens beschikbaar zijn. De gegevens van recentelijk in 2016 geboorde aardwarmte-

exploitatie putten CAL-GT-05 en CAL-GT-04 zijn nog niet openbaar beschikbaar. Het wordt 

aangeraden dat deze data in een later stadium gebruikt, nadat deze na de wettelijk vastgelegde 

periode van 5 jaar openbaar wordt. Daarnaast zijn er ook boorgegevens ten oosten van het 

onderzoeksgebied beschikbaar in Duitsland, well log data is over het algemeen niet publiekelijk 

beschikbaar in Duitsland (4). Echter is dit wel een mogelijk optie om deze in een later stadium te 

verkrijgen om zo meer inzicht te krijgen in de lokale ondergrond.  

 

De potentiele aquifers zijn beschreven van jong naar oud. 

3.1 PALEOGEEN 

De Noordzee-supergroep in Nederland, onderverdeeld in de Boven-Noordzee Groep, de Midden-

Noordzee Groep en de Onder-Noordzee Groep, bestaat uit verschillende formaties van Tertiaire en 

Kwartair ouderdom. Kenmerkend voor deze supergroep is de compositie van zanden, zandstenen, 

mergels, silten, kleien en lokale grind- en veen afzettingen (5). Van de Midden North Sea Groep 

zijn de Someren Member (Mb.), de Voort Mb. de Steensel Mb. en de Vessem Mb. geëvalueerd als 

potentiele aquifers voor geothermie. Echter zijn er gelimiteerde verspreidingen van afzettingen 

binnen het onderzoeksgebied in combinatie met lage diepte voor de Someren Member (Mb.), de 

Voort Mb. en de Steensel Mb geobserveerd. Hierdoor is alleen de Vessem Mb. beschreven in de 

aquifer karakterisatie. Binnen de Onder-Noordzee Groep zijn is de Zand van Brussel Mb., de Basale 

Zand van Dongen Mb., de Reusel Mb. en de Heers Mb. geëvalueerd als potentiele aquifers voor 

geothermie. Alleen de Basale Zand van Dongen Mb. en de Heers Mb. zijn afgezet over het gehele 

onderzoeksgebied met voldoende diepte en dikte om meegenomen te worden in de aquifer 

karakterisatie.  

https://www.thermogis.nl/mapviewer
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Diktes van de Midden-Noordzee Groep en de Onder-Noordzee Groep kunnen lokaal variëren tussen 

de 500 m (zuidelijk) en 700 m (noordelijk), de top base diepte is op ca. 600m. Deze diepte en dikte 

trends zijn gegenereerd vanuit DGM Deep V.4. en zijn indicatief van de dikte als groep, maar niet 

van de individuele aquifers.  

Vessem Member 

De Vessem Member is onderdeel van de Rupel Formatie en bestaat uit voornamelijk siltige en 

kleiige zanden met lokale intercalaties van kleilagen, gesitueerd op dieptes van 510-540 m rond het 

onderzoeksgebied. Lokaal heeft het diktes van 20-25 m (TVD), de N/G ratio is ongeveer 0.7, wat  

resulteert in netto diktes tot de 18 m. De indicatieve permeabiliteit varieert tussen 450 en 550 mD. 

Inschattingen van de temperatuur vallen tussen de 29-30 oC. 

Basale Zand van Dongen Member 

De Basale Zand van Dongen Member is onderdeel van de Dongen Formatie en bestaat voornamelijk 

uit lichtgroen-grijze glauconietrijke zanden met kleiige- en gecementeerde intervallen. De dikte 

varieert tussen de 15 en 20 meter (TVD), de de N/G ratio is ongeveer 0.7, wat resulteert in netto 

diktes tot de 15 meter. Het is gesitueerd op dieptes tuseen de 450 en 500 m, met temperaturen 

tussen de 27-30 oC en een indicatieve permeabiliteit van 450-570 mD.   

Heers Member 

De Heers member is onderdeel van de Landen Formatie en bestaat voornamelijk uit zeer 

fijnkorrelig, licht- tot donkergroen-grijs en glauconietrijk zand. De lagen kunnen intervallen 

bevatten van kalkrijke zanden, intercalaties van kleien en schelprijke sequenties. Het is gesitueerd 

op een diepte lokaal tussen de 540-600 m met diktes tussen de 20-30 m (TVD). Dit resulteert met 

een N/G van ongeveer 0.7 in een netto dikte van ca. 20 m. De indicatieve permeabiliteit valt 

tussen de 440-480 mD en temperaturen tussen de 30-33 oC.  

 

De Vessem Member, de Basale Zand van Dongen Member en de Heers Member bieden potentie voor 

ondiepe geothermische exploitatie. Het huidige aantal beschikbare putten is laag waardoor er wel 

onzekerheid is in de gepresenteerde diktes. Een gedetailleerde studie middels correlatie van de 

beschikbare Nederlandse en Duitse putten kan meer inzicht geven in de werkelijke diktes van de 

bovengenoemde potentiele aquifers.   

3.2 KRIJT 

Verschillende zandsteen members binnen de Rijnland Groep vormen excellente kandidaten voor 

geothermisch aquifers. Deze sedimenten zijn voornamelijk afgezet met gunstige 

reservoireigenschappen binnen het West Netherlands Basin en het Central Netherlands Basin. 

Lokale boorgegevens geven aan dat deze lagen afwezig zijn binnen het systeem van de 

Roerdalslenk.  

3.3 JURA 

De Delft Zandsteen Mmber en de Alblasserdam Member vormen op verschillende locaties in het 

West Netherlands Basin in Nederland belangrijke aquifers voor de exploitatie van aardwarmte. 

Deze ontbreekt echter binnen het systeem van de Roerdalslenk waardoor deze laag niet 

beschikbaar is binnen het onderzoeksgebied.  
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3.4 TRIAS 

De Boven-Germaanse Trias Groep en de Onder Germaanse Trias Groep vormen potentiele 

belangrijke reservoirs binnen het West Netherlands Basin en het Roerdalslenk-systeem, waaronder: 

de Röt Randzansteen Member, de Basale Solling Zandsteen Member, de Hardegsen Formatie, de 

Boven-Detfurth Zandsteen Member, de Onder-Dethfurt Zandsteen Member, de Boven-Volpriehausen 

Zandsteen Member, de Onder-Volpriehausen Zandsteen Member en de Nederweert Zandsteen 

Member. Rond het Peel-Venlo blok zijn de Basale Solling Zandsteen Member, de Onder-

Volpriehausen Zandsteen Member en de Nederweert Zandsteen Member aanwezig. Diktes van 

enkele meters maken de Basale Solling Zandsteen en de Volpriehausen Zandsteen Member 

ongeschikte kandidaten voor geothermische exploratie.  

 

De Boven-Germaanse Trias Groep en de Onder Germaanse Trias Groep zijn gesitueerd op dieptes 

tussen 700-1200 m (TVD). De Nederweert Zandsteen Member wordt gekenmerkt als een massief 

pakket van lichtgekleurde zandsteen. Kenmerkend is de hoge mate kalkcementatie door het gehele 

pakket en de klei intercalaties aan de basis (6). Het heeft een lokale dikte tussen de 140-160 m 

(TVD) (Figuur 3.2), op een diepte tussen de 880-970 m (Figuur 3.1). De N/G van ongeveer 0.8 zorgt 

voor netto diktes van 110-130 m. Lokale indicatieve permeabiliteit varieert tussen de 800-1250 mD 

(Figuur 3.4) met temperaturen tussen de 44-50 oC (Figuur 3.3). Deze combinatie van 

reservoireigenschappen maken de Nederweert Zandsteen Member tot een potentiele aquifer voor 

geothermie. Opmerkelijk is het contrast in de gemodelleerde permeabiliteit van de Nederweert 

Zandsteen Member, die relatief hoog is op het Peel-Venlo blok (onderzoeksgebied) en zeer laag in 

<10 mD binnen de Roerdalslenk. Dit zou mogelijk te relateren zijn aan een diepere begraving van 

het Trias binnen de Roerdalslenk, waardoor een hogere mate van cementatie en compactie de 

primaire permeabiliteit zou hebben verlaagd.  
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Figuur 3.1  |  Diepte (m) van de top van de Nederweert Zandsteen Member (ThermoGIS 2.1).  
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Figuur 3.2  |  Dikte (gross m TVD) van de Nederweert Zandsteen Member (ThermoGIS 2.1).  
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Figuur 3.3  |  Temperatuur (oC) van de top van de Nederweert Zandsteen Member (ThermoGIS 2.1). 
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Figuur 3.4  |  Permeabiliteit (mD) van de Nederweert Zandsteen Member (ThermoGIS 2.1).  

3.5 PERM 

Lokale diktes van afzettingen uit het Perm zijn <50 m, op een diepte van 1000-1200 m (TVD). De 

Slochteren Formatie uit het Perm vormt een belangrijk koolwaterstof reservoir en potentieel 

geothermisch reservoir in Nederland. De formatie is mogelijk niet aanwezig in het gehele 

onderzoeksgebied. Diktes van het reservoir variëren tussen 20-30 m, de N/G ratio van ongeveer 0.9 

geeft een netto dikte van 25 m. Indicatieve permeabiliteit is erg laag met 10 mD, temperaturen 

vallen tussen de 47-52 oC. De geringe dikte en lage permeabiliteit van de Slochteren Formatie 

zorgen voor een beperkte potentie als geothermisch aquifer.  

3.6 CARBOON 

De Zeeland Formatie (Vroeg-Carboon) en de Limburg Groep (Laat-Carboon), ook wel de kolenkalk 

genoemd, worden binnen Nederland gezien als de belangrijkste kandidaat voor ultra diepe 

geothermie (7). In het zuiden van Nederland komt dit gesteente op lagere dieptes naar boven, rond 

het onderzoeksgebied rond de 900-1900 m (TVD) (Figuur 3.5). Vijf geothermische boringen in 

Noord-Limburg hebben deze kalksteen aangeboord. Dit gesteente wordt gekenmerkt door lage 

primaire porositeit en permeabiliteit (8), echter is voornamelijk secundaire porositeit in de vorm 

van karstvorming en micro-fractures wat dit gesteente tot een potentiaal aquifer maakt. 
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Californië projecten 

Op dit moment is er een producerende geothermische opstelling in Horst (Limburg), (Californië 

Lipzig Gielen) die de kalkstenen uit het Carboon op een diepte van 1400-2600 m aanboort. Deze 

opstelling maakt gebruik van een breukvlak waarbij er twee putten produceren in een permeabele 

breukzone en een injectorput verder gelegen van de breuk. De productietesten geven een 

temperatuur van 80 oC en een maximale productie van 375 m3 per uur (geothermie.nl). Daarnaast is 

er in het nabijgelegen Grubbenvorst een geothermische project (Californië Wijnen Geothermie) 

middels een doublet die produceert uit de kolenkalk op een diepte van 2600m, met een 

temperatuur van 74 oC (geothermie.nl).  

 

 

Figuur 3.5  |  Diepte (m) van de top van de Zeeland Formatie (ThermoGIS 2.1).  

3.7 CONCLUSIES 

De resultaten van de inventarisatie voor de potentiele aquifers in het Wells Meer onderzoeksgebied 

zijn samengevat in Tabel 3.1.  

 

De Nederweert Zandsteen Member is een potentieel geschikte kandidaat voor lage temperatuur 

geothermische exploratie (<55°C). De dikte en in mindere mate de diepte van het reservoir zijn 

relatief constant voor dit aquifer. De permeabiliteit uit ThermoGIS 2.1 is zeer positief voor de 

Nederweert Zandsteen Mb, echter is een navolgend gedetailleerd geologisch onderzoek nodig om 

deze indicatieve permeabiliteit beter te benaderen.  
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De Zeeland Formatie is een potentiele kandidaat voor diepe geothermische exploratie. 

Recentelijke lokale ontwikkelingen (Californië, Limburg) op het gebied van boringen en productie 

hebben positieve aquifer eigenschappen getoond. Echter is er een gedetailleerd vervolgonderzoek 

nodig om de kalksteenaquifers en de bijbehorende eigenschappen binnen het onderzoek in kaart te 

brengen. 

 

De ondiepe Paleogene afzettingen (Vessem Mb., Basale Zand van Dongen Mb. en Heers Mb.) hebben 

volgens de huidige inventarisatie een dikte rond de 15-30 m waardoor het potentieel voor 

conventionele geothermische exploratie middels een verticale put laag wordt beoordeeld. Echter is 

het wel mogelijk middels het boren van een horizontale put voldoende debiet te genereren, dit is 

een gebruikelijke techniek in de petroleumindustrie die nu ook recentelijk wordt toegepast binnen 

de geothermie (9). 

 

De Slochteren Formatie en de Boven Slochteren Member kunnen zeer goede aquifer eigenschappen 

bevatten. Echter zijn lokaal de geringe dikte en de zeer lage permeabiliteit onvoldoende om 

voldoende potentie te hebben voor diepe geothermische exploratie.  

Tabel 3.1  |  Samenvatting inventarisatie aquifers, *inschatting gebaseerd op gerealiseerde temperaturen Californië Lipzig 

Giele project en Californië Wijnen Geothermie project. 

Aquifers Diepte 

 [m] 

Dikte  

[m] 

Permeabiliteit 

[mD] 

Temperatuur 

55 °C 

Vessem Mb. 510-540 20-25 450-550 29-30 

Basale Zand van Dongen Mb. 450-500 15-20 450-570 27-30 

Heers Mb. 540-600 20-30 440-480 30-33 

Nederweert Zandsteen Mb. 880-970 140-160 800-1250 44-50 

Slochteren Fm. & Boven Slochteren Mb. 1040-1180 22-28 10 47-52 

Zeeland Fm. 900-1900 >100 - 50-80* 
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4 Risico’s 

4.1 SEISMICITEIT 

De potentie voor het induceren van seismiciteit is een belangrijke parameter die geëvalueerd dient 

te worden tijdens geothermische exploratie. De Roerdalslenk structuur is geologisch actief (Figuur 

4.1), waarbij het grootste deel van de natuurlijke seismiciteit zich concentreer langs de randen van 

grote breuken binnen en rond de Roerdalslenk. Bevingen vallen voornamelijk binnen de 0-3 

magnitudes op de schaal van Richter (zeer licht-licht voelbaar) (1). Door het onderzoeksgebied 

lopen ook breuken behorend tot de NW-ZO georiënteerde Roerdalslenk structuur (Figuur 4.2). In 

een later stadium zal de potentie voor het induceren van seismiciteit beoordeeld moeten worden in 

de vorm van een “Seismic Risk Assessment” (SRA). 

 

 

Figuur 4.1  |  Overzicht regionale seismiciteit en grootschalige breukstructuren. 
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Figuur 4.2  |  Overzicht lokale breukstructuren. 

4.2 KOOLWATERSTOF EN GEOTHERMIE EXPLOITATIE 

Er zijn geen nabijgelegen olie- of gasvelden rond het veldwerkgebied. De gasvelden te Waalwijk en 

Tilburg (WWN, SPG, LOZ, LOZ-S), zijn onderdeel van het West Netherlands Basin, wat geologisch 

distinctief is van het Roerdankslenksysteem. Daarnaast zijn er ten zuiden van het gebied meerdere 

gedateerde steenkoolexploratieputten. Lokaal zijn er ten zuiden en ten noorden van het 

onderzoeksgebied enkele geothermische exploratieputten geboord. 
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Figuur 4.3  |  Regionaal overzicht geboorde putten en olie- en gasvelden.  

4.3 OVERIG 

De huidige staat van opsporings- en winningsvergunningen op regionaal niveau is weergeven in 

Figuur 4.4. Ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn de opsporingslicentieblokken CALIFORNIË VI 

(Grondexploitatiemaatschappij Californie B.V.), VELDEN (Ekowarmte B.V.) en VENLO (Gipmans 

Verhuur B.V.) gesitueerd. Gelegen ten zuidwesten van het onderzoeksgebied zijn de 

opsporingslicentieblokken PEEL EN MAAS (Geothermie De Kievit B.V.) en HELMOND 2 (Hydreco 

GeoMEC B.V.). De huidige winningsvergunning zijn gesitueerd binnen het CALIFORNIË VI 

opsporingslicentieblok, respectievelijk CALIFORNIE IV (Californië Wijnen Geothermie B.V., GeoWeb 

B.V) en  CALIFORNIE V (Californië Lipzig Gielen Geothermie B.V.). Grondwaterbeschermingszones 

zijn gebieden waarin het verboden is te boren in de ondergrond, deze gebieden zijn weergegeven 

op Figuur 4.5. Deze zones vallen buiten het Wells Meer. 
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Figuur 4.4  |  Regionaal overzicht opsporings- en winningsvergunningen voor geothermie (NLOG).  

 

 
 

Figuur 4.5  |  Regionaal overzicht grondwaterbeschermingszones (RIVM).  
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5 Conclusies 
Een geologische inventarisatie is uitgevoerd voor het Wells Meer om het geothermische potentieel 

van aquifers in de ondergrond te evalueren. Er zijn meerdere potentiele reservoirs geïdentificeerd: 

1)  voor ondiepe geothermie de Nederweert Zandsteen Member en 2) voor diepe geothermie de 

Zeeland Formatie. Voor de Nederweert Zandsteen Member zijn initiële positieve 

reservoireigenschappen geconstateerd, waar de dikte, de plaatselijke temperatuur en de 

permeabiliteit een hoog potentieel vormen voor ondiepe geothermische exploratie. De Zeeland 

Formatie is aanwezig binnen het onderzoeksgebied op een diepte van 900-1900 m. Twee lokale 

projecten ten zuiden van Wells Meer (Californië Lipzig Gielen, Californië Wijnen Geothermie) 

produceren op dit moment aardwarmte uit dit aquifer. 

 

Daarnaast bieden de ondiepe aquifers in het Paleogeen, respectievelijk de Heers Member,  

de Basale Zand van Dongen Member en de Heers Member, potentie voor ondiepe geothermie. De 

dikte van de pakketten vereist wel een horizontale put in tegenstelling tot een conventionele 

verticale put. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de potentie voor geothermie is navolgend op deze quickscan een 

gedetailleerd geologisch onderzoek nodig waarin het aquifer middels seismiek, petrofysica en 

reservoir modeleren in kaart wordt gebracht. Vervolgens kan in situ temperatuur en het potentiele  

debiet het potentiele geothermische vermogen geraamd worden. Daarnaast vereisen de lokale 

breukstructuren in de ondergrond aandacht middels een seismic risk assessment. 

 

De gemeente Nijmegen heeft momenteel plannen voor het ontwikkelen van geothermie voor de 

stad, waarvoor ze aanvullend seismische onderzoek willen laten uitvoeren. In dit onderzoek ligt de 

focus op de Zeeland Formatie (ook wel Kolenkalk genoemd), de zelfde aardlaag die potentie biedt 

in de omgeving van de gemeente Bergen. Het zou interessant zijn om deel te nemen aan deze 

studie om het inzicht in de diepe ondergrond in de gemeente Bergen te vergroten. Echter door de 

grote afstand (~30 km) is het de vraag op dit een realistisch plan is. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1  | Locatie onderzoeksgebied Wells Meer. 
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