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Peter van der Gaag  

 Sympathiek en duurzaam project 

 Al lang geleden gewaarschuwd voor scaling van exotische zouten 

 Bleek later ook voor problemen te zorgen: aanslag, lood, radioactief 

 Tot voor kort speelde in Groningen zoutgehalte ondergeschikte rol 

 Toen situatie Koekoekspolder 

 Vooral uitkijken bij rotliegendes, hoog zoutgehalte 

 Geothermie in Zernike riskant 

o Kans op gasbijvangst door nabijheid gasvelden 

o Zoutgehalte 

o Aardbevingen, ook in aquifer 

o Boringen in bodemdalingsschotel, daardoor meer kans op rek en lek > breuken 

 Gas in water > extra snel naar boven, maar als het eruit is krijg je het er moeilijker weer in 

 Als je zoutgehalte wilt verminderen, kun je koud zoet water toevoegen, maar dan krijg je die 

hoeveelheid er helemaal niet meer in 

 Re-injectie kan eigenlijk alleen onder verhoogde druk, dan uitkijken dat je niet gaat fracken 

 Er zijn aardbevingen geweest op plaatsen waar tot dan toe nooit aardbevingen waren, 

onbekend waardoor 

 Te weinig bekend over effect dat afkoeling kan hebben 

 Panterra: mogelijkheid dat er veel water ondergronds naar gasveld is gestroomd 

(aquiferwerking); NAM ontkent, zou je bodemdaling moeten hebben kunnen constateren 

 Advies: goed kijken wat er aan de hand is, anders ben je straks bezig met gaswinning 

 Vestigt aandacht op opvallende aardbeving Peizermade 2006, niemand weet waardoor; 

belangrijk om wel te weten; je moet uitkijken met boren in grond waarin aardbevingen 

plaatsvinden die men tot nu toe niet heeft kunnen verklaren 

 Maakt nogal wat uit op wat voor grond huizen staan. Grond onder Zernike  (knipklei) leidt tot 

meer schade bij beving. 

 Belangrijk om te monitoren d.m.v. tiltmeters 

 Als er drukdepletie is geweest, en het gas stroomt naar Groningenveld, dan is zout 

neergeslagen in aquifer en dat is weer van invloed op permeabiliteit en krijg je er veel minder 

uit, en het kost vanwege drukvermindering veel meer moeite om het omhoog te krijgen 

 Laatste advies: worst case scenario (150bar depletie) doorrekenen, incl. geochemische 

implicaties; als het stroop wordt onder het reservoir, moet je rekening houden (liefst 

sowieso) met twee injectieputten; als het je die risico’s waard is, ga ermee door, anders evt. 

naar andere plaatsen in Groningen uitwijken. 

 



Jan Diederik van Wees 
 Spanningsvariaties t.g.v. drukdaling en compactie blijft heel erg beperkt tot reservoir zelf en 

niet naar hogere niveaus; aan de randen van de kom kun je nog wel op het reservoirniveau 

spanningsveranderingen verwachten maar verder weg is dat onwaarschijnlijk 

 Geeft Van der Gaag gelijk m.b.t. zorgpunten chemische samenstelling van het water en wat 

daar precies mee gebeurt: zoutgehalte en ontgassing, kan problemen geven in de installatie 

(loodneerslag, vgl. koekoekspolder); ontgassingsinstallatie, als daar CO2 uit het gas gehaald 

wordt, kan dat leiden tot verstopping in injectieput; voor methaan weten we dat nog niet zo 

goed 

 Gegevens inzake zoutgehalte en doorlatendheid moet je halen uit omringende putten, dat 

krijg je waarschijnlijk ook niet beter door meer studie. T.a.v. de druk die er heerst kunnen we 

nog wel veel baat hebben bij goede studie op basis van bodemdaling die we zien en op basis 

van de meest actuele reservoirmodellen van de NAM; wel verstandig om dat te doen, omdat 

je daardoor meer grip erop krijgt en het heel gevoelig is; als er daadwerkelijk 150 bar 

drukdaling is geweest, dan verwacht je dat echt te kunnen zien aan de bodemdaling. 

 In Panterra-rapport is geen rekening gehouden met de extra druk die je nodig hebt om die 

kolom water naar boven te krijgen, en dus klopt die analyse niet1 

 Geothermie -zoals voorgesteld in Groningen- zorgt normaal gesproken niet voor 

aardbevingen (zie bestaande doubletten in Nederland en Frankrijk); nabijheid van 

Groningerveld geeft aparte onzekerheid in dezen, verstandig om daar met zorg naar te kijken 

vanwege businesscase en technische problemen die daaruit kunnen voortkomen. 

Thermische inklinking door geothermie op zich vele malen kleiner dan bij drukonttrekking in 

gasreservoir. 

 Adviseert met klem om te onderzoeken hoe het hier zit met de druksituatie, gezien risico op 

voorhand om project realiseerbaar te maken 

 Laatste advies: drukdaling toch essentieel om te begrijpen, duidelijk dat het gezien eerdere 

studies moeilijk is om daar grip op te krijgen; sinds laatste keer dat er naar gekeken is (2014) 

nieuwe technieken, moeite waard om toch even onder de loep te nemen  

Rien Herber 
 Als je uit het niet verklaard zijn van aardbeving Peizermade extrapoleert dat er aan de 

randen van het Groningerveld aardbevingen kunnen zijn, dan zou je dat aan alle uiteinden 

moeten hebben, en dat is niet het geval 

 Eens met gevaar van CO2: Groninger gas bevat ongeveer 2% CO2, dus is risico 

 Wat betreft de druk: Van der Gaag liet zien dat Bedum gedepleteerd was (ontledigd) maar 

Sauwerd (dichtbij t.o.v. Zernike) is geboord in 1998 en dat was hydrostatisch (originele druk), 

idem Rodewolt (ook in nabijheid). Je kunt niet uitsluiten dat het hier gedepleteerd is. 

                                                           
1
Doubletcalc (de TNO rekentool voor de analyse van de technische performance van een doublet)  kan niet 

zonder meer gebruikt worden voor een gedepleteerd reservoir met veel lagere druk dan oorspronkelijk, als er 
sprake is van separatie van water en gas uit de productiestroom. Hierdoor verlies je een deel van het trekken 
van het zware injectiewater aan het productiewater, waardoor er meer pompenergie nodig is dan 
aangenomen. Hierdoor wordt de businesscase slechter (COP gaat omlaag).  Daarnaast wordt in de business 
case een zeer hoge injectiedruk ten opzichte van de huidige reservoirdruk opgelegd, die risico’s op 
aardbevingen kan versterken. Bovendien is de druk onder de productiepomp betrekkelijk laag, zodat mogelijk 
risico is op ontgassing onder pomp. De meeste van deze aandachtspunten zijn benoemd in het rapport van 
Panterra. 



Depletie is risico, niet zozeer voor veiligheid als wel voor economisch welvaren van het 

doublet; als druk lager is dan bij hydrostatisch, moet je pomp veel lager zetten, want dan 

komt water er niet vanzelf naar boven. Daardoor veel meer eisen aan pomp, dus duurder. 

Zet vraagtekens daarom vooral bij haalbaarheid project. Stroomsnelheid van het water ook 

bepaald door scaling (neerslaan van zouten), niet alleen boven in warmtewisselaar, maar ook 

in de diepte waar injectieput water weer in formatie probeert te krijgen, als daar de 

permeabiliteit (doorlatendheid) lager wordt omdat de zouten daar neerslaan,  dan moet je 

nog veel harder pompen waardoor je risico krijgt dat het kan breken (fracking), maar ook 

economisch risico, dat je niet een stroom krijgt die hoog genoeg is. Performance van doublet 

wordt bepaald door temperatuur van het water, en de hoeveelheid water per uur die je er 

doorheen krijgt; temperatuur is geen risico, weten we genoeg van, maar doorlatendheid van 

gesteente is niet bepaald geweldig, dus je moet hard pompen en je krijgt dus vrij hoge druk 

 Probleem met geothermie: gebeurt allemaal op projectbasis. Elk project moet het gewoon 

doen. In olie-industrie is dat anders, zelfde risico’s, maar werk je met portfolio van projecten, 

dan kan een project het een keer niet doen, omdat elders één het wel doet. Hier slechts één 

project, kritische parameters kun je alleen maar bepalen aan de hand van de omringende 

putten (bijv. Sauwerd), maar er blijft een onzekerheid; kun je niet wegnemen door maar veel 

geld te steken in studies, enige wat je kunt doen is: die put boren. 

 Risico niet alleen aquifer door gaswinning in verleden, maar ook door gaswinning in 

toekomst, druk blijft dalen 

 Het is waar dat er gas uit de oplossing zou kunnen komen,, maar dat zit niet in Zernike, want 

dan zou je daar mogelijk gasveld moeten kunnen krijgen, en dat gebeurt niet, al het gas wat 

evt in Zernike e.o. uit het water komt stroomt naar Groningerveld, daardoor is dat wat het is 

 PGA’s (versnellingen die optreden door bevingen, effect van bovenste laag): maakt 

inderdaad verschil of je op veen of op klei staat; maar jongste PGA-kaarten bevatten het 

opslingereffect, geen mooie nette contouren meer, maar heel grillig omdat samenstelling 

bovenste 50 meter van de bodem is meegenomen in versnellingsmodel 

 Wil je dit project? – dat is uiteindelijk de vraag. Geothermie is prima middel om semi-

duurzaam warmte te krijgen. Niet helemaal duurzaam, put raakt leeg na ong. 50 jaar, daarna 

moet hij ongeveer 100 jaar dicht. Dus je moet er een aantal hebben, als je doorlopend 

warmte wilt hebben. Is dit project op de juiste plek, en zijn de risico’s (m.n. economisch) de 

moeite waard? Als je gewoon duurzaam project wilt doen moet je economische haalbaarheid 

vergeten.  

 Veel onzekerheid t.a.v. wat er gebeurt (ook over langere tijd) als je afgekoeld water 

teruginjecteert in heet gesteente. 

 Je kunt risico spreiden door eerst injectieput te boren, te meten wat voor druk je hebt, en 

dan pas te besluiten of je productieput wilt boren en hoe die er dan uit moet zien. 

 Als je put naar 3 km diepte boort volgens de regels is risico op bodemvervuiling praktisch nul, 

geen verschil met ander soort putten 

 Laatste advies: denk na of je gezien een aantal niet reduceerbare risico’s (qua veiligheid en 

businesscase) dit project ziet als pilotproject om te laten zien dat het werkt – is je dat de 

risico’s waard – of dat je ook wilt dat het rendement heeft en iets bijdraagt – dan overwegen 

om het ergens anders te doen. 



Henk Smedes 
 In Panterra-rapport gesproken over COP (Coefficient of Performance). Performance hier ligt 

op 7, in andere situaties veel hoger. COP geeft aan hoe efficiënt het systeem is. In dit geval 

heb je om het water op te pompen 1 megawatt aan stroom nodig om 7 megawatt aan 

thermische warmte te creëren. In andere geothermieprojecten ligt COP rond de 17  en in één 

geval op 100. Als andere gegevens t.a.v. het rapport tegenvallen gaat deze performance nog 

verder omlaag, en dan kom je in de buurt van WKO-systemen (liggen rond de 5, maar wel 

heel wat lagere investeringskosten en risico’s) 

 T.a.v. nieuwe woningen ga je uit van duurzame bouw, waardoor warmtevraag nihil zal zijn 

 Laatste advies: kijk goed naar economische haalbaarheid. Bij nieuwbouw is trend toch 

decentralisatie ipv centralisatie qua energievoorziening; gasgestookt systeem als back-up is 

tegen deze trend in. Kijk goed naar rendement van systeem t.o.v. kleinschalige systemen. 

Reactie WarmteStad 
 Risicomanagement is integraal onderdeel van projectmanagement 

 Grootste punten van aandacht waren daarbij: 

o Drukdepletie: wat is de druk die we kunnen verwachten in waterhoudende laag 

(aquifer) 

o Geochemie: verwachte zoutgehalte, nog andere chemische reacties te verwachten? 

o Gasbijvangst 

o Seismiciteit  

 Drukdepletie: gezien locatie vanaf begin punt geweest van aandacht, moeten we vingers 

achter krijgen, december 2014 expertmeeting over geweest om te zien of daar consensus 

over mogelijk zou zijn; uitkomst: geen consensus over te verwachten drukken in  reservoir. 

Projectteam heeft toen worst case scenario genomen > 150bar laag, gaat onze businesscase 

dan nog draaien? En dat is (dus ook met hogere pompdrukken etc) het geval. 

 Geochemie: verwachting is inderdaad dat zoutgehalte vrij hoog is; bij afkoeling zouden dit 

soort gehaltes nog niet direct probleem met kristallisatie met zich meebrengen, maar er 

kunnen wel andere chemische reacties tijdens de productie naar voren komen; één van de 

punten is ontgassing door CO2; maatregel: de hele bovengrondse installatie wordt op 

bepaalde druk gehouden waardoor de CO2 in de oplossing blijft, daarmee chemische 

gedeelte op gebied van kristallisatie onder controle. Andere aspecten die daarbij naar voren 

komen hebben we laten onderzoeken door Duits ingenieursbureau, waarbij nog een aantal 

andere reacties naar voren kwamen. Om die te ondervangen is besloten in de productiebuis 

nog extra buis aan te brengen waarbij wij stoffen kunnen injecteren, waardoor o.a. 

loodneerslag voorkomen kan worden 

 Gasbijvangst: verwachting is dat wij methaan in productiewater tegen zullen komen, niet in 

de vorm van vrij gas, maar gas zoals in colafles. Op het moment dat we het volledig van de 

druk afhalen zou dit gas vrijkomen; bovengrondse installatie is daarop berekend, is in staat 

om CO2 in de oplossing te houden en het methaan eruit te halen; dat methaan kan evt. 

hergebruikt worden in installatie voor elektriciteitswinning.  

 Seismiciteit: Net als de experts verwachten wij dat het risico op seismiciteit zeer beperkt is. 

Echter gezien de omgevingsfactoren zijn wij  bezig om dit verder in diepte uit te zoeken, er is 

aandacht nodig t.a.v. gevoeligheid aan de kant van de injector, we zijn bezig met experts om 

daar onze vingers goed achter te krijgen, om te kijken of beperkte risico dat er evt. zou 



kunnen zijn verder gekwantificeerd zou moeten worden; er is nog onderzoek lopend, 

ondanks het gegeven dat het risico zeer beperkt is, toch noodzakelijk om gegevens 

vroegtijdig op tafel te krijgen. We kijken daarbij m.n. naar de breuken in de buurt van het 

reservoir (vgl. Van Wees). Het is niet de verwachting dat er door het injecteren nieuwe 

breuken ontstaan zodanig dat ze tot seismiciteit leiden. Onderzoek komt vrij voordat raad 

hierover moet besluiten. 


