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Amersfoort heeft primeur
van warmte uit ultradiepte
In Nederland is voor het eerst
toestemming verleend om op
zeer grote schaal aardwarmte
op een diepte van 5 tot 7 kilome-
ter te winnen. Met het project
worden 160.000 huishoudens
en bedrijven in de regio Amers-
foort op aardwarmte aangeslo-
ten.

Johan Hardeman
Amersfoort 

En daar blijft het naar alle waar-
schijnlijkheid niet bij. Het Amers-
foortse bedrijf heeft plannen klaar-
liggen om ook de Gooi-en Vecht-
streek op aardwarmte aan te slui-
ten. Nog eens een traject van bijna
2 miljard euro om op duurzame
manier warmte en elektriciteit op
te wekken. ,,Dit zijn twee duur-
zame projecten van voor Neder-
landse begrippen ongekende om-
vang’’, zegt Johan Herman de Groot
van Larderel Energy. 

Twaalf aardwarmtestations moe-
ten in de toekomst warmte en elek-
triciteit gaan leveren aan woningen
en bedrijven.  Daarmee levert het
consortium een belangrijk aandeel
in het behalen van de klimaatdoe-
len in beide regio‘s. ,,Als alle huis-
houdens en bedrijven zijn aange-
sloten op aardwarmte, hebben we
in één klap geen nieuwe windmo-
lens en zonnevelden meer nodig.
Wat mij betreft is aardwarmte dé
manier om Nederland van het gas
te helpen en de CO2-reductie op
een slimme manier tot stand te
brengen.’’

Goedkoper
Huizenbezitters en huurcoöpera-
ties zijn ook goedkoper uit met een
warmtenet, zegt Herman de Groot.
,,Een aansluiting op ons warmtenet
kost straks 2000 tot 2500 euro. Vele
malen minder dan het verduurza-
men van je woning. Een warmte-
pomp, zonnepanelen en isolatie
kosten samen al gauw tienduizen-
den euro’s. ’’

In Nederland wordt aardwarmte
nog niet op grote schaal toegepast
voor de verwarming van dorpen en

steden, al worden er wel steeds
meer plannen voor gemaakt. De ge-
meente Den Haag liet eerder weten
hier op in te zetten en ook in de re-
gio Rotterdam, Utrecht en Gelder-
land liggen al vergaande plannen
klaar voor het gebruik van aard-
warmte voor het verwarmen van
woningen.

Elders in Europa gebeurt dit al op

grote schaal. Zo worden in Mün-
chen nu al verschillende stadswij-
ken verwarmd door aardwarmte en
zijn er uitbreidingsplannen. Het
warmtenet in Eemland kan volgens
Larderel over tien tot vijftien jaar
operationeel zijn. Het consortium
hoop over enkele maanden te horen
of het ook de regio Gooi & Vecht-
streek met 90.000 huishoudens en
bedrijven kan aansluiten op het
warmtenet.

Gigantische investering
De investeringen in een warmtenet
voor Eemland en Gooi & Vecht-
streek bedragen samen 5,7 miljard
euro. Herman de Groot verwacht
de komende periode een aantal
grote investeerders binnen te halen.
,,We hebben contact met banken,
verzekeringsbedrijven en pensi-
oenfondsen. Zij investeren graag in
betrouwbare, duurzame projecten.
We zijn ook in gesprek met Energie
Beheer Nederland (EBN), dat na-
mens de staat investeert in duur-
zame energieprojecten.’’

Het consortium wil geen mono-
polist worden van de nieuwe
warmte- en elektriciteitsmarkt,
maar samenwerken met bestaande
leveranciers zoals Vattenfall of 
Essent. Zo houden consumenten
de mogelijkheid om over te stap-
pen.

Proefboring
Larderel begint binnen anderhalf
jaar met proefboringen naar ge-
schikte plekken om aardwarmte te
winnen. Voor een warmwatersys-
teem is boren naar een diepte van 3
kilometer voldoende. Maar voor het
opwekken van elektriciteit is boren
tot 5 tot 7 kilometer diepte vereist.
,,Dat is best spannend, want zo diep
wordt er in de regio Eemland bijna
nooit geboord. De kans op verzak-
kingen is hier echter minimaal. In
Limburg is de ondergrond minder
geschikt en heb je extra kans op
aardbevingen.’’

In de centrale bovengronds
wordt de warmte onttrokken uit
het water, dat vervolgens weer de
diepte ingaat. Op een soortgelijke
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� Johan Herman de Groot van
Larderel Energy: ,,In één klap
hebben we geen windmolens en
zonnevelden meer nodig.’’ 
Onder: Een schets van een
energiestation voor aard-
warmte. FOTO RUUD VOEST; LLUSTRATIE 
LARDEREL ENERGY

Advocaat wil onderzoek naar aanhouding Khalid J. in Dubai
De rechtbank moet onderzoek
doen naar de aanhouding van de
Amsterdamse crimineel Khalid
J. in Dubai eerder dit jaar. Dat
heeft zijn advocaat Leon van
Kleef gisteren gevraagd. Khalid
J. is een van de hoofdrolspelers
in de affaire rond het schadu-
wen van advocaten.

Yelle Tieleman
Amsterdam

De 35-jarige Khalid J. werd in 
januari van dit jaar in Dubai aange-
houden en overdragen aan Neder-
land. Hij staat terecht op verden-
king van betrokkenheid bij een 
liquidatie in het Amsterdamse 
criminele milieu. Volgens zijn 
advocaat Leon van Kleef heeft het

Openbaar Ministerie echter ten on-
rechte aan Dubai medegedeeld dat
zijn cliënt zou behoren tot de orga-
nisatie van Ridouan Taghi.

De aanhouding van Khalid J.
kwam enkele weken geleden in een
ander daglicht te staan, nadat deze
krant onthulde dat Van Kleef en
zijn kantoorgenoot Meijering in
juni 2019 zijn geschaduwd op een
reis naar Dubai. Dat gebeurde nadat
de politie een tip kreeg dat Meij-
ering mogelijk een ontmoeting zou
hebben met de toen nog voort-
vluchtige Taghi. Lokale recher-
cheurs in Dubai zagen echter geen
ontmoeting met Taghi, maar obser-
veerden de advocaten terwijl zij een
gesprek hadden met hun cliënt
Khalid J.

Van Kleef stelde gisteren in de

beveiligde rechtbank op Schiphol
zeker te weten dat de Nederlandse
autoriteiten aan Dubai hebben la-
ten weten dat Khalid J. hen moge-
lijk tot Taghi zou kunnen brengen.
Dat zou dan ook de reden zijn dat J.
pas is aangehouden nadat Taghi al
was opgepakt en naar Nederland
was overgebracht. ,,Ze hadden dat
op elk moment kunnen doen. Hij
woonde op zijn eigen naam in een

woning die hij zelf had gehuurd. Op
elk moment had men hem kunnen
arresteren.’’

Van Kleef wees erop dat in het
najaar van 2019 verschillende fami-
lieleden van J. zijn afgeluisterd door
de politie. Dat gebeurde volgens het
OM omdat op deze manier de mo-
gelijke verblijfplaats van J. in beeld
zou komen. Dat is volgens Van
Kleef onzin, omdat het al sinds de
vastgelegde ontmoeting in Dubai
duidelijk moet zijn geweest.

Uiteindelijk werd J. in januari
aangehouden. ,,Op het moment dat
wordt geplugd dat mijn cliënt lid is
van een terroristische groepering
die aanslagen en moorden pleegt
onder dekking van de Iraanse ge-
heime dienst. Dan kan dat tot ge-
volg hebben gehad: deze hete aard-

appel moet hier weg’’, aldus Van
Kleef, die verwees naar de banden
die Taghi volgens de politie zou
hebben met Iran.

Van Kleef wil dat de rechtbank
onderzoek doet naar de beslissing
om Meijering en hemzelf te laten
volgen. ,,Welke belangen zijn er af-
gewogen? Is de veiligheid afgewo-
gen? Wie waren er bij de voorberei-
ding betrokken? Die gang van za-
ken moet direct gevolgen hebben
voor dit proces.’’ 

Ook advocaat Inez Weski deed
gisteren soortgelijke verzoeken. In
het Marengoproces tegen de ver-
meende liquidatiebende van Taghi
zijn ook zulke onderzoekswensen
ingediend. De rechtbank heeft daar
nog geen beslissingen over geno-
men.

manier wordt ook elektriciteit op-
gewekt. De aardwarmtecentrales
zijn straks verbonden door water-
leidingen. De grootste uitdaging
wordt om het water bij mensen
thuis te krijgen. ,,Daarvoor moeten
we een nieuw buizenstelsel met
vertakkingen door alle wijken aan-
leggen.’’

Welke belangen 
zijn er afgewogen?
Is de veiligheid
afgewogen? 
—Leon van Kleef, advocaat 


