
22/10/2019 - Diepe geothermie in de Kempen: what’s next?

• De heer Ben Laenen (Research Coordinator VITO)
over het project en de centrale

• De heer Geert De Meyer (Co-founder en CEO Hita)
over de uitrol in de regio en bij bedrijven

• De heer Toon Van Ingelghem (Senior Investment Manager PMV)
over de investment case

• Q&A



DIEPE GEOTHERMIE IN DE KEMPEN
Over het project en de Balmatt centrale
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WINNING VAN AARDWARMTE
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Geothermal greenhouse heating – Bleiswijk (NL) Geothermal electricity generation – San-Martino
Sartori (IT) ©ENEL GP



TYPES GEOTHERMISCHE SYSTEMEN
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Ondiepe geothermie

• < 500 m
• < 20°C
• Warmtepompen
• 10 – 1000 kW
• Open en gesloten systemen
• Thermische energieopslag
• Koeling

Diepe geothermie

• > 1000 m
• > 40°C
• Directe verwarming
• > 4000 kW (thermisch)
• Open systemen
• Hoge temperatuur

energieopslag
• Koeling (> 80°C)
• Elektriciteit (> 115°C)

Intermediaire geothermie

• 500 – 1000 m
• 20 - 40°C
• Directe verwarming of

warmtepompen
• 500 - 4000 kW
• Open en gesloten systemen
• Intermediaire temperatuur

energieopslag (ook
gesloten systemen)



DIEPE GEOTHERMIE IN EUROPA
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Elektriciteitsproductie
• 127 operationele centrales
• 34 centrales in opbouw
• 3,1 GW geïnstalleerde productiecapaciteit
• 10 landen

Geothermische warmtenetten
• 304 operationele centrales
• 212 centrales gepland of in opbouw
• 5 GW geïnstalleerde productiecapaciteit
• 11,4 TWh warmte en koude geleverd in 2018
• 24 landen

Bron: EGEC’s 2018 Market Report
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DIEPE GEOTHERMIE IN 2030 EN LATER
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Warmte- (en koude)netten in Europa
• 12.000+ warmtenetten
• Ca. 10% van de totale warmtevraag
• 2,2 EJ (610 TWh) geleverde warmte
• €27-32 miljard omzet

Geothermische warmtenetten in Europa
• Kunnen in alle landen ontwikkeld worden
• Kunnen 25% van de EU-bevolking voorzien
• Ca. 14,5 TWh warmte geleverd in 2016
• Tot 111 TWh warmte geleverd in 2050
Bronnen:
• GEODH 2015 - Developing Geothermal District Heating In Europe
• DCH+ 2012 - Heat Roadmap Europe Pre-study 1
• Minewater BV 2015 - classification of district heating and cooling networks and

control strategies
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DIEPE GEOTHERMIE IN 2030 EN LATER
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Minimale LCoE (EUR/MWh) 2030 2050

Bron: GEOELEC 2013 - A prospective study on the geothermal potential in the EU
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POTENTIEEL VOOR DIEPE GEOTHERMIE IN VLAANDEREN
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Aquifer Exploitable heat (GJ)
Berckmans & Vandenberghe GEOHEAT.App

Chalk Group 1,77 x 109 0,46 x 109

Trias sandstones 5,08 x 109 1,18 x 109

Neeroeteren sandstone 0,12 x 109 4,42 x 109

Carboniferous limestone 4,45 x 109 13,02 x 109

Total 11,42 x 109 19,07 x 109
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UITDAGINGEN VOOR DIEPE GEOTHERMIE
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• Mol – Donk (site Balmatt industries)
• Diepte van de watervoerende laag: 2.800 -

3.800 m
• Productietemperatuur: 120 - 124°C
• Tot vijf boringen
• Maximaal debiet: 130 – 165 kg/s
• Elektriciteitsproductie door middel van een

binair system (organische rankine cyclus)
• Warmtelevering op hoge (>80°C) en lage

(< 65°C) temperatuur

* Based on the feasibility study carried out in 2010 - 2011

Balmatt geothermieproject *
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UITDAGINGEN VOOR DIEPE GEOTHERMIE
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Corrosie en neerslagen
• Materiaalkeuze
• Preventiemaatregelen
• Monitoring

Emissies
• Zout water
• Opgeloste gassen
• Natuurlijke radionucliden

Seismiciteit
• Voorzorgsmaatregelen
• Monitoring
• ‘Trafic light’ systemen



HUIDIGE STATUS BALMATT CENTRALE
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• 3 boringen uitgevoerd en getest
• Reservoir 3200 – 3600 m
• Doorlatendheid sleten en breuken in het

gesteente
• Productietemperatuur: 121 – 126°C
• Debiet: 70 – 150 m3/h
• Vermogen: 4.500 – 10.000 kW

• Connectie met bestaand warmtenet
• Temperatuurbereik: 95 – 70°C
• Warmtevraag: 23.000 GWh/jaar

• Elektriciteitsproductie
• Prototype flexibele ORC voor integratie

met warmtenetten (AC)



HUIDIGE STATUS BALMATT CENTRALE
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§ 26/11/2018 – 14/05/2019 - Tesfase
§ Testen van de installaties
§ Productie- en injectiestesten
§ Aanpassingen operationele condities
§ 14/05/2019 – Oplevering
§ 14/05/2019 – 21/06/2019
§ 4 productiecycli
§ 380 h full load
§ Productietemperatuur: 121°C
§ Injectietemperatuur: 55 – 65°C
§ Vermogen: 4500 kW heating
§ 23/06/2019 – nu:
§ Opschroting operaties omwille van

aardbeving op 23/06/2019



TRANSITIE NAAR EEN NIEUW ENERGIELANDSCHAP
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Van Acker M. et al. (2017) Kempenatlas. Van terra incognita tot hotspot. De Kempen in kaart gebracht formaat: 27 × 37 cm /
pagina’s: 240 / afwerking: hardcover - isbn: 9789491789168 / uitgever: Public Space – https://centrum.ar-tur.be/kempenatlas/

ENERGIE
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Van Acker M. et al. (2017) Kempenatlas. Van terra incognita tot hotspot. De Kempen in kaart gebracht formaat: 27 × 37 cm /
pagina’s: 240 / afwerking: hardcover - isbn: 9789491789168 / uitgever: Public Space – https://centrum.ar-tur.be/kempenatlas/



VRAGEN?
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“Changing the
world is too big
an effort for one
man. Only by
working together
in respect and
confidence we
can create a new
world where it is
good to lo live for
all.”



[A tot Z ontwikkelaar van diepe 
geothermieprojecten ]

HITA nv

[Financieel Forum Kempen - 22/10/2019 – Diepe geothermie in de Kempen]



WAT IS DIEPE GEOTHERMIE?

[Bron : www.vito.be]



POTENTIEEL VAN DIEPE GEOTHERMIE?

[Bron : www.vito.be]



VITO – DE PIONIER IN VLAANDEREN

[Bron : Groep Van Roey]



‘VALLEY OF DEATH’

Overtuigen van jezelf

Overtuigen van je familie & vrienden

Overtuigen van je collega’s

Overtuigen van VITO

Overtuigen van de investeerders

Overtuigen van de buitenwereld

[Bron : www.researchgat.net]

SPIN-OFF



‘VALLEY OF DEATH’

[Bron : www.researchgat.net]

SPIN-OFF



TOP 5 – SUCCESFACTOREN 

1.Timing

2.Team / Execution

3.Idea

4.Business model

5.Funding

Bron : Bill Gross (2014)



EN ONS BUSINESS MODEL?

Totale doorlooptijd van 5 tot 6 jaar

3,8 mio €
€

€

€



WIE IS HITA - INVESTEERDERS?

VIC SWERTS PAUL LAUWERS JAN TORMANS



WIE IS HITA - TEAM?

GEERT DE MEYER
CEO & Business Development

STIJN BOS
COO & Project Geoloog

LISA TIPS
Junior Project Ingenieur

…



WAT ZIT ER IN VOOR ONZE KLANTEN?

GEFASEERDE INSTAP MOGELIJK DANKZIJ ‘DE-RISK’ 
MODEL

[Bron : www.geoelec.eu]



WAT ZIT ER IN VOOR ONZE KLANTEN?

GROEIENDE & DUURZAME MARKT

[Bron : Masterplan diepe geothermie 

Nederland - 2018]

[Bron : EGEC Geothermal Market

Report 2018]



WAT ZIT ER IN VOOR ONZE KLANTEN?

GEGARANDEERDE RETURN MET MARK-UP 
MOGELIJKHEDEN

[Eigen bron : Gerekend met een Feed-in-Premium €65/MWh]

project IRR (20 jaar) 10,55%

Hoge CAPEX / stabiele OPEX

Cascadeverkoop E → Q(HT) → Q(LT)

Slimme warmtenetten

Slimme opslag

Innovatieve technologieën

…



WAAR ZITTEN DE RISICO’S ? 

▪ Ondergrond

▪ Bovengrond

▪ Politiek

▪ Operationeel



WAT IS DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN? 

▪ #24 potentiële projecten in portfolio 
waarvan twee in operationele fase

▪ vanaf 2020 : 2 extra projecten 
opstarten per jaar

▪ Ambitie : # 10 operationele 
geothermiecentrales tegen 2030

600.000 MWh 

groene warmte

2020-
2030

Bedrijf     
x, y, z, …

Gemeente 
a, b, c, …



STRATEGISCHE
PARTNERS?



BEDANKT!



Toon Van Ingelghem – Senior Investment Manager 

Diepe Geothermie



PMV

PMV geeft de toekomst van de Vlaamse economie vorm.

Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering.

Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten 
die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

PMV steunt haar missie op de overtuiging dat:

Ondernemerschap cruciaal is voor Vlaanderen

Elk beloftevol ondernemersproject financiering moet vinden  

Elke onderneming winstgevend moet zijn wil ze duurzaam zijn

MISSIE



DE TWEE PIJLERS VAN PMV

1

FINANCIERING VOOR ONDERNEMERS

2

INVESTERINGEN EN INFRASTRUCTUUR,  
VASTGOED EN DUURZAME ENERGIE

❶ ❷



PMF Infrastructure Fund

Eerste infrastructuur fonds opgericht 
door PMV 

Er werd circa €100 miljoen in kapitaal 
opgehaald bij verscheidene 
institutionele beleggers.   

Uitgeïnvesteerd in 2016 

50/50 hernieuwbare energie en 
infrastructuurprojecten 

Projecten in België, Nederland en 
Ierland

PMV Energie en Infrastructuur

EPICo

Opgericht in Maart 2017 in 
samenwerking met RebelGroup 

fondsgrootte circa €125 miljoen

Closed-end fund (max. 37 years) met 
een investeringsperiode van 6 jaar

EPICo legt zich toe op publiek-private 
partnerschapsprojecten, energie en 
andere infrastructuurprojecten in de 
Benelux of elders in Europa. 

EPICo investeert in de bouw- en 
operationele fase van projecten

Het PMV Energie en Infrastructuur team investeert aandelenkapitaal of via mezzanine in beloftvolle
projecten vanuit de PMV balans of via een gemanaged infrastructuur fonds

PMV

Circa €100 miljoen investeringen in 
Energie en Infrastructuur Projecten

Energie efficiëntie fonds van €20 
miljoen met focus op KMO’s

Belang van maatschappelijke 
meerwaarde voor Vlaanderen bij 
investeringsbeslissing: 

Strategische projecten

Internationale groei Vlaamse bedrijven

Ondersteuning van Innovatie in het 
infrastructuur en energie landschap o.a. 
door investeringen in technologie 
ventures 



Overzicht van enkele investeringen in onze portfolio

Wattso
n

Storm 
Holding

Eefde lockA16 
road

Rebo 
terminal

Laminaria

High Wind 



PMV ALS PARTNER VOOR DE UITROL VAN WARMTENETWERKEN EN DIEPE 
GEOTHERMIE IN VLAANDEREN 

Missie PMV

“PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse 
economie vormgeeft. 
Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en 
met de groei en internationalisering. 
Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten 
die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.
Onze missie wordt gedragen door de overtuiging dat elk beloftevol 
ondernemersproject in Vlaanderen financiering moet vinden.”

Nieuw Vlaams regeerakkoord

“Ook in groene warmte hanteren we een kostenefficiënte aanpak. 
We evalueren op korte termijn daarom de resultaten van de twee 
diepe geothermieprojecten. Het toekennen van ondersteuning aan 
nieuwe diepe geothermieprojecten wordt afgewogen op basis van 
deze evaluatie.”

Vanuit PMV willen we de energietransitie faciliteren inclusief de 
doelstellingen op vlak van Warmte 

• Adviesrol bij uitwerken van de garantieregeling voor diepe 
geothermie afgerond 

• Actief op zoek naar projecten en partners: 

• PMV wil een hefboom zijn voor private financiering

• Daarvoor hebben we partners nodig, want PMV is 
"maar" een faciliterende investeerder.

• Belang om vroeg in het ontwikkelingsproject 
betrokken te worden omwille van risicobeheersing en 
partnerkeuze in functie van financierbaarheid. 

• Actieve dialoog met verschillende marktspelers 



INSPIRATIE VAN BIJ ONZE NOORDERBUREN: REFERENTIEPROJECT DIEPE 
GEOTHERMIE UIT SDE+ REGELING 

Referentie Installatie Geothermie  

• Referentie-installaties (Opex / Capex) op basis van 

• Diepte 

• Basislast vs stadsverwarming 

• Vollasturen 6,000 – 7,000 per jaar / 3,500 voor 
stadsverwarming 

• Hoogte  exploitatie subsidie afhankelijk van type 
referentie installatie 

• WACC 5,8% nominaal / 4,2% rëeel

• eigen vermogen  / vreemd vermogen:  30 /70

• Rendementsverwachting EV : 12% - 15%

• Rente marge  VV: 2.5% – 3%

• Terugverdientijd 8 jaar 

• Geen economisch restwaarde na 15 jaar: “maar 
ervaring uit het buitenland leert dat 
geothermiebronnen veelal langer kunnen blijven 
produceren”

Wat is de SDE+ regeling? 
• SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en is een 

Nederlandse exploitatiesubsidie voor groene energie 
• SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame 

energie en de marktwaarde van de geleverde energie: de 
onrendabele top.



Diepe Geo Push 
Ontwikkeling van diepe geo en 
warmtenetwerk op basis van 

indicatieve warmte-vraag en ramp-up

Afwegingen
• Combinatie van ontwikkelingsrisico

diepe geo met onzekerheid over 
warmte afname

• Snelheid uitrol en ervaring (data 
ondergrond in Kempen)

• Vanaf dag 1 groene warmte bij
succesvolle boring

• Haalbaarheid strategie
elektriciteitsproductie als
tussenstap voor warmtevraag? 

• Risico profiel vs potentieel
rendement

Industriële Geo
Parallelle ontwikkeling van warmtenetwerk 
en diepe geo op basis van (grote) gekende 

warmtevraag

Voorbeeld
Janssens Pharma

Afwegingen
• Hoe ervoor zorgen dat potentieel 

ondergrond volledig benut wordt?
• Warmte productie - diepte 

ondergrond / inpassen van 
doubletten in groter geheel 

• Warmte afname – hoe maximaal 
aantal gebruikers inkoppelen 
naast industriële afnemer(s) of 
tuinbouwers

• Aantal potentiële cases in Vlaanderen 
beperkt (?) 

Warmtenetwerk push 
Eerst aanleg van warmtenetwerken. 

Inkoppeling van diepe geo in een latere fase

Voorbeeld
stad Turnhout 

Afwegingen
• Onzekerheid over warmte-afname wordt 

weggenomen
• Geen groene warmte op dag 1
• Keuze overgangswarmtebron is niet 

evident (EPB, minimum aandeel groene 
energie, overgang naar niet fossiele bron)  

• Risico op technische uitdagingen bij 
inkoppeling diepe geo in warmtenetwerk 
in latere fase

11

MOGELIJKE STRATEGIEËN VOOR UITROL DIEPE GEOTHERMIE IN DE KEMPEN 

22 33

Lager risico profiel Hoog  risico profiel 



Enkele specifieke risico’s diepe geo projecten 

Boorrisico 

• Trillingen en aardbevingen

• Vastgelopen boor / Instorten putwand

Geologisch risico 

Milieu-verontreiniging

• Contaminatie laag radioactieve deeltjes 

• grondwaterverontreiniging – lekken van de 
ene aardlaag naar de andere 

Technische operationele risico’s 

• Onverwachte slijtage door corrosie 

• Blokkage door prop 

SPECIFIEKE BOUW- EN OPERATIONELE RISICO’S: HOE KUNNEN 
KAPITAALVERSCHAFFERS HIER VERTROUWD MEE RAKEN?  

Hoe gaan investeerders hier mee om?  

Wie neemt het risico? 

• Aannemer / Boormaatschappij / onderhoudspartij

• Verzekeringsmaatschappij 

• Project vennootschap

Kunnen risico’s gekwantificeerd en gemitigeerd worden? 

• Wat is verwachte vertraging?  

• Wat is kostprijs van boren sidetrack? 

• Relevante ervaring buitenland 

• Back-up installatie als oplossing? 

Impact op verwacht rendement / kapitalisatie 
projectvennootschap  

Leercurve bij ontwikkelaars en 
kapitaalverschaffers  zoals bij andere 

hernieuwbare technologieën 



HOE DEKT DE GARANTIEREGELING HET GEOLOGISCHE RISICO?  

Verzekering indien gerealiseerd vermogen lager uitvalt dan het verwacht vermogen 
• “alleen het geologisch risico dat samenhangt met de werkelijke waarde van specifieke 

aquifer-parameters”
• Vermogen functie van Temperatuur en debiet 
• Concreet: dekking indien werkelijk vermogen op basis van puttesten lager is dan verwacht 

vermogen”  (P90-waarde)

Wat dekt de garantieregeling niet?
• Technische complicaties tijdens het boren, 
• Het mee produceren van olie of gas (cfr. Nederland)  
• Risico op seismiciteit

Wat is verzekeringspremie en gedekt bedrag? 
• Premie van 7 % op het gewaarborgd bedrag.
• Gewaarborgd bedrag bedraagt 85% van de aanvaarde kosten
• Maximaal 18.700.000 euro per onderneming per investeringsproject



In de zomer is de warmtevraag bijna uitsluitend 
gerelateerd aan sanitair warm water (SWW)

In de Nederlandse subsidie regeling wordt er uitgegaan 
tussen de 2500-3500 vollasturen voor 
stadsverwarmingsprojecten (theoretisch 8760 vollasturen 
per jaar) 

WARMTEVRAAG RISICO: GROOTSTE UITDAGING - RENTABILITEIT PROJECTEN MET 
RESIDENTIËLE WARMTEAFNEMERS

Bij residentiële afname zijn er maar een beperkt aantal 
vollasturen….

Significante investering in warmtenetwerk Ramp-up naar voldoende gebruikers zijn een aandachtspunt  

Schatting is dat een warmte netwerk circa EUR 1 miljoen 
per lopende kilometer kost, maar effectieve kostprijs is 
project afhankelijk

Voor residentiële afname is een geconcentreerde 
warmtevraag nodig (o.a. hoogbouw) om de lengte van 
het netwerk zo kort mogelijk te houden

1

2

3

Voor zowel greenfield als brownfield projecten moet er 
voldoende aandacht zijn naar de ontwikkeling van de 
warmtevraag rond het warmte netwerk in de tijd

Onvoldoende toename of te trage toename in aantal warmte 
klanten kan een project in financiële moeilijkheden brengen.

Quod ORC? 
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OVERWEGINGEN PRIJSZETTING WARMTE-CONTRACTEN

Hoe ziet kostenbasis eruit?  

- Afschrijvingen

• Investering in Doublet 

• [warmtenet] 

- Kosten gepland onderhoud plus buffer onverwacht onderhoud

- Personeelskosten  

- Elektriciteitsconsumptie pompen 

- Aankoop aardgas piek en back-up installatie

- …..

Verbruiksvergoeding gelinkt aan aardgasprijs (?)

- Niet meer dan anders principe 

- Nood aan aardgascentrale voor piek vraag in winter 

- Aardgascentrale als back-up bij operationele problemen

Jaarlijkse investerings- en of capaciteitsvergoeding (?)

- Gelinkt aan een kostenindex

- Indekken tegen inflatie risico

- Betaling voor capaciteit

Eenmalige Aansluitingsvergoeding – autofinanciering deel capex (?)

Hoe winstmarge en rentabiliteit vrijwaren doorheen de waardeketen? 

Creëren van natuurlijke hedges waar mogelijk 



Werner Decrem
Group Manager 
Infrastructure & Real Estate

+32 2 274 64 39
Werner.Decrem@pmv.eu

Mark Hillewaere
Fund Manager

+32 2 274 64 43 
Mark.Hillewaere@pmv.eu

Frank Gerard
Senior Investment Manager 

Frank.Gerard@pmv.eu

PMV Infrastructure

Infrastructure team

Energy

General

Infrastructure

Funds

Wouter Everaert
Business Manager Infrastructure

+32 2 274 64 41
Wouter.Everaert@pmv.eu

Tom Mortier
Business Manager Energy

+32 2 274 64 48
Tom.Mortier@pmv.eu

Team

Johan Reynaert
Senior Investment Manager 

Johan.Reynaert@pmv.eu

Pieter Sablon
Senior Investment Manager 

Pieter.Sablon@pmv.eu

Tom De Bosschere
Senior Investment Manager

Tom.DeBosschere@pmv.eu

Toon Van Ingelghem
Senior Investment Manager 

Toon.VanIngelghem@pmv.eu

Vincent Vingerhoedt
Investment Manager 

Vincent.Vingerhoedt@pmv.eu



Oude Graanmarkt 63
1000 Brussels

T +32 2 229 52 30
info@pmv.eu
www.pmv.eu


