
Als het gaat om het 
opwekken van energie 
en de beperking van 

CO2-uitstoot, denkt men in eerste instantie 
aan windmolens en zonnepanelen. Joop 
Boesjes, technisch directeur van ‘Ultra Deep 
Geothermal Technology’ InnoGroup B.V. 
tevens duurzaamheidsadviseur en regisseur, 
is echter van mening dat deze manier van 
energie opwekken omslachtig en kostbaar 
is en bovendien relatief weinig efficiënt is. 
Zeker als men beziet dat er een beter alter-
natief bestaat voor deze zaken: Ultra Diepe 
Geothermie (UDG).

Hij legt uit wat dit precies is en hoe dat in 
de praktijk werkt. ,,Alle energieverbruik is 
momenteel gerelateerd aan emissie (CO2) 
uitstoot”, laat hij weten. ,,Nu is iedereen druk 
bezig om zelf op een alternatieve manier 
CO2 neutraal energie op te wekken met zon-
nepanelen en windmolens. Elke gemeente, 
provincie en bedrijf moet in 2030 30% CO2 
gereduceerd hebben. In feite staan we bo-
venop onze energiebehoefte als je rekent dat 
99% van de aarde warmer is dan 1000 graden 
Celsius. En om die energie te benutten, moet 
je de diepte in. We spreken dan over een 
facet dat nog bij weinig mensen bekend is: 
Ultra Diepe Geothermie. Het unieke van 
onze techniek is dat men een boring verricht 
in de aardkorst om vervolgens via ‘een ge-
sloten systeem’ naar 8.000-10.000 meter een 

vloeistof te laten circuleren die een aantal 
malen meer warmte opneemt als water. Als 
deze verwarmde vloeistof naar boven komt 
is het ongeveer 320 graden en vervolgens 
wordt deze warmte in en tweede gesloten 
systeem omgezet in elektriciteit door middel 
van stoomturbines. De restwarmte kan dan 
bijvoorbeeld afgevoerd worden naar een 
warmtenet en gebruikt worden om woningen 
en gebouwen te verwarmen. De overcapaci-
teit kan benut worden om warmte te buffe-
ren (op te slaan) voor de piekuren. Warmte 
opslaan of bufferen is 10 keer makkelijker en 
goedkoper als accu opslag. De UDG Centrale 
is multifunctioneel inzetbaar en kan ook 
schoon drinkwater produceren. Een derge-
lijk systeem draait al sinds 1995 (25 jaar lang) 
zonder problemen in Duitsland. Het gaat 
dan om een boring van 2.800 meter waarbij 
in een gesloten systeem warmte naar boven 
wordt gehaald met een temperatuur van 110 
graden. Het mag duidelijk zijn dat je meer 
warmte kunt genereren naarmate je dieper 
boort; gemiddeld 30 graden per 1.000 meter”, 
licht Boesjes toe.

,,De laatste jaren zijn er verschillende studie-
projecten gestart variërend van 2.000-3.000 
meter waarmee er water naar beneden 
gepompt wordt en deze na opwarming weer 
via een andere leiding ‘zelf’ de weg naar 
boven terug moet vinden. Deze methode is 
niet efficiënt genoeg want het water komt 
maar met 60-120 graden retour. Met ons 

‘gesloten systeem’ naar 10 kilometer kan er 
‘naar behoefte’ lokaal een UDG-Centrale ge-
maakt worden want er is maar een 2 hectare 
ruimte nodig. Bij een huidige kolencentrale 
of vuilverbranding kan de schoorsteen en 
de kachel eraf en kun je nu CO2 neutraal 
energie maken.”

OPBRENGST Hij berekent de opbrengst van 
een UDG Centrale die afhankelijk van het 
aantal productiepijpen naar deze diepte 
minimaal een 30 Mega Watt (30.000 kW) per 
uur opbrengst kunnen genereren 24 uur per 
dag 50 jaar lang. ,,Je spreekt dan over een 
hoeveelheid energie waarmee je tussen de 
50.000 en 70.000 woningen van stroom kunt 
voorzien die gemiddeld 5.000 kilowatt per 
jaar verbruiken. Met één centrale kan de 
gehele Utrechtse Heuvelrug CO2 neutraal 
worden.”
Waarom heeft dit procédé nog geen op-
gang gemaakt? Boesjes: ,,Je kunt daar twee 
redenen voor noemen. In de eerste plaats 
is deze vorm van Geothermie nog redelijk 
onbekend en in de tweede plaats bestaat toch 
wel de indruk dat één en ander bepaalde 
belangen in de weg zit. Ik zelf heb 17 jaar 
in de gasboring op de Noordzee gewerkt en 
je merkt gewoon dat er zeer weinig exper-
tise is binnen de ministeries om dergelijke 
technologie zo snel mogelijk deel uit te laten 
maken van de klimaatdoelstellingen en deze 
te implementeren. Elke gemeente kan nu 
eigenaar worden van zijn eigen ‘CO2 Emis-
siereductietool’ UDG Centrale. We zijn al een 
tijdje bezig om een proefboring te realiseren 
tot 10.000 meter maar de bureaucratie maakt 
dat dit een langdurig proces is voordat je 
daar een vergunning voor krijgt. We zijn 
nu in gesprek met de Inspecteur Generaal 
Staatstoezicht op de Mijnen om te proberen 
de procedures te verkorten zodat we echt een 
keer aan de slag kunnen met deze aanpak 
om zo het profijt aan te tonen.”
Een ander voordeel van Geothermie uit zich 
in een praktisch aspect. ,,Kijk, Nederland 
is nu is 30 zones verdeeld, (RES) Regionale 
Energie Strategie. Hierin zijn alle gemeentes 
nu strategieën aan het ontwikkelen om in 
2025 overal honderden hectaren zonnepar-
ken te gaan plaatsen en dit te combineren 
met windmolens om groene energie op te 
wekken. Maar dat is ook maar betrekkelijk 
en technieken die ‘niet continu’ energie kun-
nen produceren. Wil je eigenlijk wel honder-
den hectaren aan landbouwgrond opofferen 
en half Nederland vol zetten hiervoor? 
Geothermie levert 24/7 en is multifunctio-
neel inzetbaar. De opbrengst van de 30MW 
UDG-Centrale staat gelijk aan een 40 stuks 
2MW windmolens van het Princes Amalia 
windpark op de Noordzee.”

Als ‘kers op de taart’ geeft Boesjes aan dat 
de 30MW UDG Centrale per jaar een 140.000 
certificaten als vermeden emissierechten- en 
Garantie van Oorsprong (GvO) vertegen-
woordigt en die zijn weer te gelde te maken. 
Over kerncentrales laat hij weten: ,,Dat wordt 
ook gezien als een optie, maar daar heb je 
weer te maken met veel milieuaspecten en 
wat een hoop mensen niet weten, is dat het 
zeker 15 jaar duurt voordat deze gebouwd is 
en werkt. We hebben steeds meer energie 
nodig, in 2050 is dat 50% meer; met de hui-
dige technieken gaan we daar vroeg of laat 
in vastlopen terwijl je dat probleem kunt on-
dervangen door overal in Nederland lokaal 
Geothermie-projecten te realiseren.”

TESLA Hij merkt op dat dit concept al in 1931 
was uitgedacht door Nicolai Tesla. Dat het 
toen niet van de grond kon komen, heeft vol-
gens Boesjes verschillende oorzaken: ,,In de 
eerste plaats waren toen boringen op grote 
diepte niet mogelijk, maar wellicht zag men 
het toen als een utopie, zuiver doordat de 
juistheid van deze techniek niet aangetoond 
kon worden. Maar nu kunnen we dit concept 
daadwerkelijk realiseren en er zijn al borin-
gen gedaan naar 12.500 meter. En er zal er 
wellicht koudwatervrees bestaan vanwege 
het feit dat al die faciliteiten, die we altijd 
als de ideale oplossing hebben beschouwd, 
ineens achterhaald blijken te zijn, maar je 
kunt de vooruitgang nou eenmaal niet te-
genhouden. We moeten met een andere kijk 
en een hernieuwde visie onze doelstellingen 
nu echt gaan realiseren en niet de verkeerde 
beslissingen gaan nemen voor de toekomst 
van onze kinderen.”

w www.UDGenergy.com

‘Techniek Tesla uitkomst 
voor energieprobleem’

‘Met één centrale gehele Utrechtse 
Heuvelrug CO2 neutraal’

 p Joop Boesjes: ,,We staan bovenop onze energievoorziening.”

Energie, althans de 
opwekking daarvan, 
vormt een groeiend 
probleem. Niet alleen 
hebben we daar steeds 
meer van nodig, maar 
ook dient zich de 
noodzaak aan dat dit zo 
schoon mogelijk moet 
gaan gebeuren. Een 
gesprek met Joop Boesjes 
die daar de oplossing 
voor heeft: ‘Ultra Diepe 
Geothermie’. Een 
techniek die door Nicolai 
Tesla in 1931 is bedacht.

John Beringen
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