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Betrokken partijen 
• Tuinders (Frank van Lipzig, Roland Gielen, Thomas en Jordan van Leeuwen)

• Gebiedsontwikkelaar (team Californie BV) 

• VITO (geologie en welltest)

• CWG (Joint Venture Californië en Wijnen)

• WEP (Mijnbouwkundig advies)

• KCA Deutag (boorbedrijf met T49)

• Huisman Well Technology (ECI- casing boren)

• Diverse services companies

• Green April, Koenen en Co, Radboud Vorage, etc.

• Alliander en DCGV



Doelstelling van het project
• Realisatie van een geothermie bron (doublet)

• Productie van 220 m³ per uur, temp 80 graden, 11 MW, COP 25

• Duurzame warmte voor 3 bestaande tuinbouwbedrijven (26,5 ha) en 1 lege kavel 
(15 ha)

• Levering van warmte: 245.500 GJ/jaar (P90)

• Besparing 7,8 miljoen kuub aardgas op tuinbouwbedrijven

• Reductie van emissie CO2 met ca. 14 miljoen kg per jaar

• Duurzame warmte voor nieuwe bedrijven

• Kennis voor verdere geo-gebiedsontwikkeling

• Start warmtelevering september 2016

• Ca. 30 jaar gebruik van geothermische bron



Geothermisch doublet

• Warmwater voerende grondlaag (aquifer)

• Productieput met ESP die het warmte water omhoog brengt

• Injectieput die het afgekoelde water weer terug brengt

• Warmteverdeelstation (met warmtewisselaars) en warmtenet



Ontwerp boorlocatie
• Voldoende ruimte voor T49 (43 bij 73,5 meter)

• Vloeistofdichte vloer en opstaande rand

• Rondgaande weg i.v.m. logistiek

• Elektra aansluiting voor toren 3,2 MW



Aanleg conductor buizen



Foto’s van aanleg boorlocatie



Waar boren we naar toe?

• Productieput – 2600 meter diep

• Doel- Tegelen breuk

• Reservoir Kolenkalk

• Injectieput 2400 meter diep

• Doel – kasten en breuken

• Reservoir Kolenkalk



Opsporingsgebied



Putontwerp van CAL-GT-04



Putontwerp van CAL-GT-05



Boortoren KCA Deutag T49



Gebruikte beitels



Enhanced Casing
Installation (ECI)



Welltest

• Productie maximaal 375 m³ per uur

• Temperatuur 79 graden

• 15 MW mogelijk



Warmtenet

• Aansluiten 3 tuinbouwbedrijven

• Op termijn meer tuinders en doorontwikkeling

• Samenwerking met Alliander DGO



Kerstboom, hoe organiseer je het doelmatig !!!



Uitdagingen

• Kennis van de ondergrond niet eenvoudig voorhanden

• Inkoop van kennis en verkrijgen van concessies kostbare zaak

• Veel aandacht voor documenten en veiligheid

• CLG Geothermie BV is een mijnbouw operator en wordt dus ook zo behandeld door 
Staatstoezicht op de Mijnen

• Aansturing serviceproviders ligt op schouders van operator. 24/7 verantwoordelijkheid. 
Strakke planning en continue monitoren.

• Veel verschillende vakgebieden bij een boring, organiseer goede en eenvoudige/directe 
samenwerking in je projectteam

• Aardwarmte doe je er niet zo maar even bij als tuinder.



Conclusie

• Tuinder heeft ‘goud in handen’ door afzetpotentie, maak (een deel van) je 
energiebehoefte onafhankelijk van fossiel.

• Zoek partnerships en ga het niet zelf doen met slechts adviseurs

• Eerst delen, dan vermenigvuldigen  ben bereid om deel koek af te staan in ruil voor 
snelheid en vraag partners niet om facturen maar om participatie

• Nog veel meer te halen uit “fossiel-vrij product”. We zitten nu echt op een kantelpunt!

• Energierapport 2016: we zullen wel moeten kijken naar andere energiebronnen

• Geothermie is Must Have !!

• Gezamenlijk verder kennis ontwikkelen voor optimale benutting geothermie (DAGO)!



Planning

• Afronden boring CAL-GT-o5; maart/april

• Aanleg warmtecentrale; juni-september

• Inrichten warmtecentrale; oktober-december

• Aanleg warmtenet; augustus-november

• Proefdraaien en schoon-produceren; begin 2017

• Start levering aardwarmte; begin 2017



Heeft u nog vragen?

Lodewijk Burghout

Directeur CLG BV, CWG BV, Californië BV

l.burghout@californie.nl

Radboud Vorage

Project manager

geo-venlo@hotmail.com

06-51431301
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