
   Van gegevens naar oplossingen in de diepe ondergrond 

Geothermische energie is kostenbesparend, 

betrouwbaar, duurzaam en milieuvriendelijk. Deze 

eigenschappen hebben, samen met recente 

technologische doorbraken, de laatste jaren geleid 

tot een snel stijgende interesse in aardwarmte als 

energiebron, en tot explosieve groei van het aantal 

geothermische projecten in Nederland.

Hoewel op het eerste gezicht paradoxaal, is de 

overeenkomst tussen de geologische en technische 

evaluatie voor “traditionele” olie & gas winning 

en “groene” geothermische water productie zeer 

groot. Aangezien de meeste van onze experts meer 

dan 25 jaar ervaring in de olie industrie hebben 

opgedaan, bevindt PanTerra zich in een unieke 

positie topkwaliteit evaluaties en technisch advies 

omtrent de diepe ondergrond te kunnen aanbieden. 

Dit geldt in het bijzonder voor het nauwkeurig 

vaststellen van de ondergrondse (geologische) 

onzekerheden betreffende geothermische 

projecten, hetgeen vervolgens leidt tot sterke 

vermindering van de zakelijke risico’s die per 

definitie aan alle geothermische investeringen zijn 

verbonden.

Geothermische Energie
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Geothermisch doublet

Geothermische diensten en producten:

• Geologisch vooronderzoek:

    • Korte studies die een algemeen idee 

geven omtrent de ondergrond en haar 

geschiktheid voor geothermische 

exploitatie

• Gedetaillerd geologisch onderzoek:

   • Nauwkeurige kartering van de 

ondergrond

 • Beschrijving en kwantificering van het 

ondergronds aquifer

 • Opstelling reservoir model en 

bestudering van vloeistof bewegingen

 • Berekening warm-water debiet en 

energetische opbrengst

 • Vaststelling geologische onzekerheden; 

risico analyse

•   Boortraject onderzoek

•  Praktische assistentie tijdens boren 

geothermische putten

•  Praktische assistentie na het boren

 • Puttest ontwerp

 • Puttest interpretatie

 • Monstering van geproduceerd   

water

 • Bepaling van de gas-water ratio

 • Bepaling van de samenstelling van   

het water en het (opgeloste) gas

 • Bepaling van de water saturatie   

druk

Waarom PanTerra?

• Beste kwaliteit analyse van de 

ondergrond, uitgevoerd door deskundige 

en ervaren medewerkers

• Nauwkeurige voorspelling van kritische 

geologische factoren

• Duidelijke formulering geologische 

onzekerheden en daaruit voortvloeiende 

risico’s

• Pragmatische en gedegen rapportage stijl

• Klantvriendelijke houding

• 5 succesvolle geothermische doubletten

• Geassisteerd bij vier andere 

geothermische doubletten

Diepte en temperatuur model van ondergronds aquifer 


