
Milieu-uitdagingen
aanpakken om in te
zetten op geothermische
energie in Europa



Diepe geothermie heeft een groot potentieel in 
veel Europese landen. De voordelen van het gebruik 
van deze technologie voor energieproductie en 
verwarming en koeling zijn echter onvoldoende 
bekend.

Recent werd de productie van diepe geothermische 
energie in sommige regio's geconfronteerd met een 
negatieve perceptie, vooral in termen van 
milieuprestaties. Dit zou de opname van diepe 
geothermie door de markt kunnen belemmeren.

Het GEOENVI-project komt tegemoet aan deze 
bezorgdheid, zodat aardwarmte een cruciale rol kan 
spelen in de toekomstige energietransitie.

Het project, dat wordt gecoördineerd door EGEC, is 
in november 2018 van start gegaan voor een duur van 
30 maanden (tot april 2021).
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Het GEOENVI-project richt zich op 
zes belangrijke landen met variërend 
diep geothermisch potentieel, 
marktrijpheid en geologische 
setting: Frankrijk, Italië, België, 
IJsland, Turkije en Hongarije.

Deze landen zijn geselecteerd omdat 
ze een potentieel hebben voor diepe 
geothermie en er reeds 
geothermische projecten 
operationeel of in ontwikkeling zijn.

De casestudies in deze landen 
hebben kenmerken waardoor ze in 
heel Europa kunnen worden 
nagevolgd.



Hoe

Het GEOENVI-project toont de duurzaamheid van 
diepe geothermische energie aan door:

Beoordeling van de milieue�ecten en -risico's van 
geothermische projecten die in Europa in uitvoering of 
in ontwikkeling zijn;

Het uitwerken van nieuwe vereenvoudigde 
LCA-modellen voor projectontwikkelaars om  
milieue�ecten te beoordelen;

Aanbevelingen doen aan de besluitvormers over 
geharmoniseerde Europese milieuvoorschriften;

Op een alomvattende en objectieve manier 
communiceren over de milieuaspecten van 
aardwarmte, mede dankzij de #ThisWeeksGoodNews 
mediacampagne
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LCA

Milieu-bezorgdheden vormen een belangrijke 
hinderpaal voor de ontwikkeling van de diepe 
geothermische markt. Levenscyclusanalyse (LCA) is 
het beste antwoord om de potentiële milieue�ecten te 
beoordelen. Maar de methoden om een LCA uit te 
voeren kunnen sterk uiteenlopen, vergen veel tijd en 
zijn niet op maat gemaakt voor energiesystemen.

Het GEOENVI-onderzoeksproject stelt richtlijnen voor 
om de huidige LCA-praktijken te harmoniseren die 
worden toegepast op geothermische installaties in 
verschillende geologische settings gedurende hun 
gehele levensduur. GEOENVI heeft ook nieuw 
geïntegreerde vereenvoudigde modellen ontwikkeld 
voor niet-LCA-deskundigen om de potentiële 
milieue�ecten van geothermische energiesystemen te 
beoordelen. 

Bezoek https://www.geoenvi.eu/lca-for-geothermal/ 
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Volg onze hashtags #GEOENVI #ThisWeeksGoodNews om te vernemen hoe geothermische energie
en haar technologische doorbraken bijdragen aan een schoner milieu en een betere samenleving.



partners



Het GEOENVI-project heeft �nanciering
ontvangen van het onderzoeks- en
innovatieprogramma Horizon 2020 van de
Europese Unie in het kader van 
subsidieovereenkomst nr. 818242

NEEM CONTACT OP EN BLIJF OP DE HOOGTE!

communication@geoenvi.eu

www.geoenvi.eu

@EGEC Geothermal

@EGECgeothermal

@EGEC Geothermal

@EGEC_geothermal


