
 

Projecten Kennisagenda Aardwarmte 
 

 # uitvoerder onderwerp 

1 E15016 Gonzales Energetische TVT geothermieprojecten 

2 E15014 Green Well Westland verstopping in geothermische productieputten  

3 20027 IF Technology  overzicht van stimulatie technieken geothermische 
putten 

4 20028 TU Delft soft stimulation technieken in Trias-zandsteen 

5 20032 TU Delft   verbeterd Hoog-Resolutie geologisch model 

6 20031 Geofluid  definitie van ESP ontwerp 

7 20030 IF Technology  framework voor seismiciteit analyse bij 
geothermieprojecten 

8 20039 Intetech  onderzoek naar put integriteit / well integrity in 
Nederland  

9 E16016 Spidron optimale keuze bebuizing aardwarmte 

10 E16015 IF Technology  reductie kosten en impact van testwater bij aardwarmte 
boringen  

11 E16021 IF Technology  toepassing van boorgatmetingen bij geothermische 
projecten (well logging) 

12 E16022 WG Intetech asset management for geothermal energy systems in the 
Netherlands  

13 E16023 IF Technology  specificaties geologisch onderzoek  

14 20046 PanTerra verbetering aardwarmteprojecten door gebruik van 
bestaande brongegevens 

15 20045 Weisenborn contract management geothermie  

16 20044 IF Technology  aardwarmtesystemen met een boorgat (one hole 
geothermal systems) 

17 20059 Microbial Analysis  microbiologie in geothermische putten  

18 20057 Buik/Veeger/VITO/Panterra verbetering putspecificaties ivm RNES regeling 

19 20058 InImpact RDS  laboratoriumtest radial jetting  

20 20060 TU Delft / ECW  regionale veldontwikkeling aardwarmte  

21 20062 T&A survey 
Bodemonderzoek BV 

temperatuurgradient aardwarmte bij geologische 
breauksystemen  

22 20061 Newell BV exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren  

23 20071 W+B   onderzoek (milieu)impact inhibatoren aardwarmte  

24 20108 Jongerius Consult  Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen door 
operators in de geothermie 

25 20070 RHDHV verwerking van testwater vrijkomend bij de ontwikkeling 
van geothermie putten  

26 20105 AABnl  Residual geo-gas in surface installations, impact on safety 
and system integrity 

27 20106 W+B/KWR Grondwatermonitoring bij  geothermiesystemen; 
ontwerp, kosten en haalbaarheid in praktijk 

28 20107 Ekwadraat Geothermal heat from caverns (CAVTHERM) 

29 20104 IF Technology  Toepasbaarheid van kennis uit olie- en gasindustrie voor 
aanleg van putten in fijne zandige formaties  

 

https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/e15016_energetische_tvt_lca_mkba_tbv_kennisverspreiding_en_communicatie/
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/e15014_verstoppingen_in_geothermische_productieputten
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20027_overzicht_van_stimulatie_technieken_geothermische_putten
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20027_overzicht_van_stimulatie_technieken_geothermische_putten
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20028_soft_stimulation_technieken_in_trias_zandsteen
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20032_verbeterd_hoog_resolutie_geologisch_model
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20031-definitie-van-esp-ontwerp
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20030_framework_voor_seismiciteit_analyse_bij_geothermieprojecten
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20030_framework_voor_seismiciteit_analyse_bij_geothermieprojecten
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20039_onderzoek_naar_put_integriteit_well_integrity_in_nederland
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20039_onderzoek_naar_put_integriteit_well_integrity_in_nederland
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/e16016_optimale_keuze_bebuizing_aardwarmte/
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/e16015_reductie_kosten_en_impact_van_testwater_bij_aardwarmte_boringen
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/e16015_reductie_kosten_en_impact_van_testwater_bij_aardwarmte_boringen
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/e16021_toepassing_van_boorgatmetingen_bij_geothermische_projecten_well_logging
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/e16021_toepassing_van_boorgatmetingen_bij_geothermische_projecten_well_logging
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/e16022-asset-management-for-geothermal-energy-systems-in-the-netherlands
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/e16022-asset-management-for-geothermal-energy-systems-in-the-netherlands
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/e16023_specificaties_geologisch_onderzoek
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20046-verbetering-aardwarmteprojecten-door-gebruik-van-bestaande-brongegevens
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20046-verbetering-aardwarmteprojecten-door-gebruik-van-bestaande-brongegevens
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20045_contract_management_geothermie
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20044-aardwarmtesysteem-met-een-boorgat-one-hole-geothermal-systems
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20044-aardwarmtesysteem-met-een-boorgat-one-hole-geothermal-systems
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20059-microbiologie-in-geothermische-putten
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20057-verbetering-putspecificaties-ivm-rnes-regeling/
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20058-laboratoriumtest-radial-jetting
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20060-regionale-veldontwikkeling-aardwarmte/
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20062-temperatuurgradient-aardwarmte-bij-geologische-breuksystemen/
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20062-temperatuurgradient-aardwarmte-bij-geologische-breuksystemen/
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20061-exploratie-aardwarmte-met-slim-hole-boren/
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20071-onderzoek-milieuimpact-inhibatoren-aardwarmte/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20108-verantwoord-gebruik-van-mijnbouwhulpstoffen/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20108-verantwoord-gebruik-van-mijnbouwhulpstoffen/
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20070-onderzoek-verwerking-testwater-geothermie/
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/aardwarmte/ik-heb-al-een-bron/kennisagenda-aardwarmte/onderzoek/20070-onderzoek-verwerking-testwater-geothermie/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20105-restgas-in-bovengrondse-installaties-aardwarmte/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20105-restgas-in-bovengrondse-installaties-aardwarmte/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20106-grondwatermonitoring-geothermiesystemen/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20106-grondwatermonitoring-geothermiesystemen/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20107-geothermie-in-zoutcavernes/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20104-aanleg-van-aardwarmteputten-in-fijnzandige-formaties/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20104-aanleg-van-aardwarmteputten-in-fijnzandige-formaties/

