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Onderwerp: Begeleidend schrijven bij rapport Methaanlekkage Groningen gasveld.

Referentie: Methaanlekkage 20180822

Aan:
Minister van Economische Zaken en Klimaat: Ir. E.D. Wiebes 
Staatstoezicht op de Mijnen: Inspecteur Generaal T. Kockelkoren 
Voorzitter Mijnraad:  
Voorzitter Technische Commissie Bodem Beweging
Directeur Nederlandse Aardolie Maatschappij: MSc J. Atema en/of Ir. G. Schotman 

Geachte heren,

Dit is een begeleidend schrijven bij het bijgevoegde rapport naar aanleiding van de studie 
die ik heb uitgevoerd naar de methaanlekkage uit het Groningen gasveld.

Ik dank de Nederlandse Aardolie Maatschappij voor het beschikbaar stellen van de cijfers en 
feiten op haar website, met name de winning- en drukgegevens. Zonder deze gegevens was 
het niet mogelijk geweest om de omvang van de methaanlekkage te bepalen.

Ik heb u aangeschreven omdat u allen een cruciale rol speelt in het proces van 
mijnbouwactiviteiten en de Minister van EZK adviseert in haar besluitvorming hierover. Ook 
voor toekomstige projecten spelen alle partijen een cruciale rol en zijn het deze experts, die 
de Minister van EZK ook voor toekomstige projecten adviseert.
Ik heb u ook aangeschreven omdat de Nederlandse Aardolie Maatschappij niet is ingegaan 
op mijn verzoek om een "peerreview" uit te voeren naar methaanlekkage.

Een van de conclusies uit het rapport is dat bij elke mijnbouwactiviteit mijnbouwschade 
optreedt op termijn. Dit geldt dus ook bij andere vormen van mijnbouwwerken zoals opslag 
van delfstoffen, injectie van gassen en vloeistoffen, zoutwinning en geothermie.

Voornamelijk de putafwerking en de boring en operationele processen geven aanleiding tot 
de delfstoffen of hulpstoffen lekkage. Door de putafwerking en de boring- en 
productieprocessen te veranderen kan mijnbouwschade op termijn worden voorkomen. Het 
is daarom belangrijk dat verder onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van deze lekkage 
voor het nemen van passende preventieve en correctieve maatregelen. Bij verschijnen van 
delfstoffen aan het maaiveld is methaan een vele malen sterker broeikasgas dan CO2. Ook 
kan vervuiling van drinkwater voorkomens ontstaan, waardoor drinkwaterbedrijven extra 
maatregelen moeten nemen om het water te zuiveren. Bij verschijnen van methaangas aan 
het maaiveld kunnen brand en explosies voor komen. De invloed van migratie van gas en 
vloeistof op de bodembeweging moet in kaart gebracht worden, zodat bewoners van de 
leefomgeving van mijnbouwactiviteiten, veilig in hun leefomgeving kunnen verblijven.
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De omvang van de methaanlekkage is zo groot, dat dit een enorme economische waarde 
heeft voor Nederland. De recente deal, die de Minister van EZK heeft gesloten met de Shell 
en Exxon Mobil, dient om reden van de enorme methaanlekkage, te worden herzien.

In het bijgevoegde rapport is het causale verband aangetoond tussen mijnbouwactiviteiten 
en mijnbouwschade. Deze wetenschappelijke onderbouwing is alleen mogelijk als de 
mijnbouwondernemingen verplicht worden bij wet om de gegevens, zoals winning en 
drukgegevens transparant en openbaar te maken. De bewijslast voor gedupeerden van 
mijnbouwschade is dan ook bij wet aantoonbaar aan de rechter en kan er direct begonnen 
worden met de schade afhandeling. Het bijgevoegde rapport zal ook in diverse 
jurisprudentie processen gebruikt worden om het causale verband te verduidelijken aan de 
rechter.

Mijnbouwschade is te voorkomen, door passende maatregelen te nemen. De aardbevingen 
nemen af, door het gasreservoir te vullen met water. Hierdoor wordt de heersende 
reservoirdruk gehandhaafd. Tevens wordt door het opvullen de compactievrijheid 
gereduceerd. De lekkage kan voorkomen worden door een betere afdichting tussen 
delfstoffen reservoir en de afsluitende geologische laag te realiseren.

Ik doe u hierbij een dringend verzoek om alle aanvragen voor boring- en 
winningsvergunningen voorlopig op te schorten en mee te werken aan de oplossingen ter 
voorkoming van mijnbouwschade.

Hoogachtend,
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Management Samenvatting

Sinds 1964 is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een conglomeraat van Shell en 
Exxon Mobil gestart met de commerciële winning uit het Groningen gasveld. Tot begin 2018 is 
uit het Groningen gasveld ruim 2.200 miljard nm3 geproduceerd. De huidige reservoirdruk is 
gemiddeld over het Groningen gasveld ca. 75 barg, terwijl in het begin van de winning de 
reservoirdruk ca 350 barg bedroeg.
Deze gaswinning heeft ervoor gezorgd dat er mijnbouwschade is ontstaan als gevolg van 
bodemdaling en aardbevingen. Deze bodemdaling en aardbevingen worden veroorzaakt door 
compactie van het reservoirgesteente en het gewicht van de boven het reservoir liggende 
geologische lagen. Bevingen en bodemdaling worden nog eens gestimuleerd door 
verschuiving en activering van breukvlakken.
Naast de compactie is er nog een mechanisme dat mijnbouwschade veroorzaakt, namelijk de 
gaslekkage langs de buitenkant van de putten. Door deze gaslekkage worden naast 
bodembeweging, de volgende mijnbouwschade effecten veroorzaakt, zoals brand en explosie 
en milieuverontreiniging. Het vrijkomen van methaangas aan het maaiveld heeft dan inmiddels 
de bodem aangetast met daarin voorkomende drinkwater aquifers. Bij vrijkomen aan het 
maaiveld veroorzaakt gas, met voornamelijk methaan, een broeikasgas, dat ongeveer 26x 
groter effect heeft op het klimaat, dan het verbrandingsproduct CO2, als broeikasgas. 
Gaslekkage langs de buitenkant van de put wordt, in tegenstelling tot compactie, niet 
veroorzaakt door compactie t.g.v. de gaswinning, maar door de afdichtingen van de putten, de 
reservoirdruk en de temperatuur effecten op de afdichting van de putten, tijdens de gaswinning. 
Mijnbouwschade t.g.v. deze gaslekkage heeft dus al effect, zodra er een put geboord is. Een 
put, die geboord is zonder ooit commercieel in productie te zijn gekomen, kan gaslekkage langs 
de buitenkant van deze put veroorzaken. Ook bij zoutwinning en geothermie kan het fenomeen 
van delfstoffen en/of hulpstoffen lekkage langs de buitenkant van de put voor komen. Spreken 
we bij aardgaswinning over voornamelijk aardgas als delfstof, bij de zoutwinning is dat zout en 
diesel als hulpstof en bij geothermie is dat voornamelijk het water wat terug geïnjecteerd wordt 
in het reservoir dat lekkage veroorzaakt.
In dit rapport wordt ingegaan op alleen het causale verband tussen de putten in het Groningen 
gasveld en de gaslekkage langs de buitenkant van de putten. De gaslekkage hoeveelheid kan 
bepaald worden aan de hand van de reservoirdruk gegevens en de winningsgegevens die de 
NAM openbaar heeft gemaakt op haar website.
Uit herleiding van de cijfers en de feiten is komen vast te staan, dat tussen de start van de 
commerciële winning en begin jaren 80, circa 150 miljard nm^ gas is weggelekt uit het 
Groningen gasveld. Deze hoeveelheid wordt in haar traject naar het maaiveld mogelijk verdund 
en opgeslagen In de boven de caprock liggende geologische lagen. Bij aanwezigheid van 
lekpaden naar het maaiveld zal de migratie van aardgas resulteren in migratie van grondwater 
richting gasreservoir door hydrologische werking van de bodem. De lekkage vennindert en 
stopt als de hydrostatische druk in het lekpad in balans is met de actuele reservoirdruk. 
Lekkage van grondwater naar het gasreservoir toe is ook mogelijk als het lekkagepad intact is 
gebleven en de reservoirdruk afneemt door de gaswinning. Door dit mechanisme zal er veel 
grondwater onttrokken worden in de depletiefase van het gasveld, wat een enorm effect heeft 
op bodembewegingen, waarbij de vorming van zinkgaten niet ondenkbaar is.
Mijnbouwschade t.g.v. aardgaslekkage moet dus niet alleen beschouwd worden binnen de 
contouren van het gasveld, maar ook in het traject van de putverbuizingen van de 
bovengrondse en ondergrondse oriëntatie van de putten. Een toetsingsafstand van enkele 
kilometers aan beide zijden van het puttraject dient in ogenschouw te worden genomen voor 
mijnbouwschade effecten. De toetsingsafstand m.b.t. het puttraject dient verder 
geconcretiseerd te worden door nader onderzoek, waarbij kennisinstituten zoals TNO en 
Deltares hun krachten bundelen.
Naast het feit dat de aardgaslekkage uit het Groningen gasveld een enorme economische 
waarde heeft, is het van belang dat er een gedagen plan komt voor correctieve en preventieve 
maatregelen, bij verschijnen van aardgas in de bodem kleiner dan 500 meter diepte en aan het 
maaiveld. Drinkwater aquifers en landbouwgronden kunnen vervuild worden door de 
gasmigratie.
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Ook voor de toepassing van toekomstige mijnbouwactiviteiten is het van belang, dat de 
boringactiviteit en de operationele bedrijfsvoering worden gewijzigd. Hierbij valt te denken aan 
het toepassen van andere boringtechnieken en verbeterde afdichtingen tussen delfstoffen 
reservoir en de daarboven liggende geologische lagen.
Een belangrijke stap in de vroege ontdekking van aardgaslekkage is continue monitoring van 
reservoirdruk en winningscijfers. Hierin ligt een belangrijke taak voor de overheid om de 
mijnbouwonderneming bij wet te dwingen om deze cijfers jaarlijks bekend te maken in de vorm 
van PZ-plots en P/Q-curves (putprofielen). Vooral de PZ-plots geven een belangrijke bijdrage 
voor de massabalans van het gasvoorkomen en zijn een maat voor de hoeveelheid 
aardgaslekkage. De PQ-curves geven een indruk van de drukverschillen, die gehanteerd 
worden en geven een indicatie voor de juistheid van de PZ-plots.
Aardgaslekkage langs de buitenkant van de put kan gevolgd worden door grondwaterlekkage 
naar het gasreservoir toe, door hetzelfde lekpad. Hierdoor treedt onzichtbare onttrekking van 
grondwater op, waardoor extra bodemdaling ontstaat door deze onttrekking.
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1 Inleiding

Na de ontdekking van het gasveld Groningen in de beginjaren 60 van de vorige eeuw nabij 
Slochteren is commerciële winning gestart uit dit veld in 1964. De energie transitie van kolen 
naar aardgas als voornaamste energiebron is daarna in minder dan tien jaren gerealiseerd. Na 
de ontwikkeling van het Groningen gasveld kwamen de overige gasvelden tot verdere 
ontwikkeling. Voornamelijk in de omgeving van Tubbergen, Coevorden en Schoonebeek werd 
al gas gewonnen, dat voornamelijk naar Duitsland geëxporteerd werd.
Niet alleen In Groningen werden nieuwe putten geslagen, maar ook In de overige velden 
werden putten geboord en zelfs offshore velden kwamen sterk in ontwikkeling.
De mijnbouwactiviteiten namen steeds sterker toe en Nederland werd een welvarend gasland, 
met veel export van aardgas naar andere Europese landen.
De boringen van putten zijn altijd op dezelfde wijze uitgevoerd, met een dubbele interne barrière 
waar het gaat om het voorkomen van delfstoffen lekkage via de binnenkant van de verhuizing. 
De externe verankering van de put wordt verzorgd door de cementatie van de put, maar vormt 
geen afdichting ter voorkoming van aardgaslekkage vanuit het gasreservoir langs de buitenkant 
van de put. De cementatie van putten is ook voor andere mijnbouwactiviteiten, zoals 
zoutwinning, gasopslag, oliewinning en geothermie van toepassing. Worden hoge drukken 
toegepast op de externe barrière (cement), dan heeft de lekkage van delfstoffen of hulpstoffen 
ook hun weerslag op activiteiten zoals waterflooding of stoominjectie bij de oliewinning, 
waterinjectie bij waterdisposal, hydraulische stimulatie en geothermie, gasinjectie bij gasopslag 
en ultimate recovery verbetering.
Om aardgaslekkage in beeld te brengen is het van belang dat reservoirdrukken en 
gaswinningen als data worden gebruikt om de hoeveelheid lekkage te bepalen. De cijfers en 
feiten die op de NAM-website worden vermeld en die openbaar zijn, zijn in dit onderzoek om 
die reden gebruikt. In dit onderzoek wordt alleen het gasveld Groningen in ogenschouw 
genomen, echter de monitoring van het gedrag van delfstoffen reservoirs is minstens zo 
belangrijk in de overige velden en bij alle mijnbouwactiviteiten.
In dit rapport wordt er uitleg gegeven van de bevindingen en de interpretatie van de cijfers en 
feiten van de NAM. Daarna volgt de bepaling van de hoeveelheid voorgekomen 
aardgaslekkage vanuit het gasveld Groningen. Als laatste zal ingegaan worden op het 
voorkomen van de aardgaslekkage en daarmee ook de delfstoffen lekkage bij andere 
mijnbouwactiviteiten. De delfstoffenlekkage heeft ook invloed op het abandonneren van de 
putten, als de winning is beëindigd.
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2 Cijfers en Feiten Groningen gasveld

NAM heeft de cijfers en feiten van het Groningen gasveld openbaar gemaakt op haar website. 
De cijfers en feiten bestaan uit reservoirdrukken en gaswinningscijfers. Andere cijfers over 
bodemdaling en aardbevingen worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten.

2.1 Reservoirdrukken Groningen gasveld

De reservoirdrukken van het Groningen gasveld zijn vanaf de beginjaren 60 van de vorige eeuw 
opgenomen. Dit wordt gedaan met zogenaamde wireline operaties, waarmee een 
meetinstrument (ammerada) naar de putmond wordt gebracht op een diepte bij de eerste 
perforaties van de put. Daarvoor is de put voor drukopbouw een aantal dagen ingesloten, 
waardoor de drukken actueel zijn voor de dan heersende actuele situatie. Deze drukopbouw 
zorgt voor een statische opname van de reservoirdrukken De cijfers zijn in grafieken van bijlage 
1 verwerkt. Uit de cijfers en de grafieken blijkt dat de initiële reservoirdruk van het Groningen 
gasveld 350 barg bedroeg en dat het veld bestond uit ongeveer 5 compartimenten. De putten 
van de zuidoostelijke clusters van het gasveld kwamen als eerste in productie, waarna de 
putten in de rest van het gasveld later werden geboord en in productie genomen.
Tot aan de beginjaren 80 zijn er grote reservoir drukverschillen in het gasveld Groningen 
waargenomen. Deze drukverschillen hebben niet geleid tot bodembeweging of aardbevingen. 
Pas in de beginjaren 80 zijn de drukken in het gasveld nagenoeg bij elkaar gekomen. Dit wordt 
enerzijds veroorzaakt door verbindingen tussen de verschillende compartimenten en de 
productiestrategie en drainage van het Groningen gasveld.
Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de reservoir drukverschillen in het Groningen gasveld 
nihil en de drainage van het gasveld is tot nu aangepast op dit drukregime.

2.2 Gaswinningcijfers Groningen gasveld

Het Groningen gasveld is met clusters en overslagen aangesloten op een ringleiding, waardoor 
elke uithoek van Nederland aangesloten werd voor verdere distributie van het Groningen gas. 
Het Groningen gas is zogenaamd laagcalorisch. Als hoogcalorisch wordt aangesloten op het 
Groningen gasdistributie net, wordt stikstof toegevoegd om het hoogcalorisch gas op dezelfde 
laagcalorische gaskwaliteit te brengen voor de consument. Ook wordt Groningen gas 
geëxporteerd naar andere landen in Europa.
Gasproductie wordt gemeten op de overslagen, middels meetstraten die voorzien zijn van 
meetschijven. Dit zijn zogenaamde fiscale metingen, waarmee uiterst nauwkeurig gasmetingen 
worden uitgevoerd. De winningscijfers zijn weergegeven in de volgende grafiek.
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Figuur 1: Gaswinning Groningen gasveld
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3 Bepaling P/Z-plot Groningen gasveld

Een P/Z-plot wordt bepaald uit de cijfers van de reservoirdrukken en de gaswinning van het 
Groningen gasveld. Tijdens de gaswinning daalt de reservoirdruk in het Groningen gasveld 
recht evenredig volgens de natuurwetmatigheid van Boyle-Gay-Lussac. Dit is weergegeven in 
de volgende formule:

Pi2sJ<V = C 
Tres

In deze formule is:
Pres : reservoirdruk (barg)
V : poriën volume van het gasreservoir (niet gecorrigeerd voor temperatuur) (nm^)
Tres : temperatuur van het gasreservoir (K)
C : constante

Omdat de temperatuur een constante factor in het gasreservoir is, kan de gradient (dV/dPres) 
bepaald worden. Met andere woorden wat is de hoeveelheid winning per bar drukval in het 
gasreservoir.

Van het gasveld Groningen zijn de volgende parameters bekend:
• Oorspronkelijke hoeveelheid aardgas: 2.975 miljard nm^
• Initiële reservoirdruk: 350 barg

Dit leidt tot een winning van: 8,5 miljard nm^ bij een drukval van 1 bar in het gasreservoir. De 
gaswinningscijfers zijn bekend en kan men downloaden van de website van de NAM.
Met behulp van de gradiënt (8,5 miljard nm%ar) kan men de te verwachten reservoirdruk 
uitzetten tegen de tijd (1964 tot heden).

Deze grafiek is weergegeven in de volgende figuur. Nu kan met behulp van deze grafiek de 
gemeten waarden voor de reservoirdrukken die opgenomen zijn in de putten van het Groningen 
gasveld vergeleken worden. Dit is dus het verwachtingsprofiel passend bij oorspronkelijke 
hoeveelheid aardgas van 2.975 miljard nm^ en een initiële reservoirdruk van 350 barg.

01/01/1960 08/01/1970 16/01/1980 23/01/1990 31/01/2000 07/02/2010

Figuur 2: Verwachtingsprofiel bij een GUP van 2.975 miljard nm3 en 350 barg initiële reservoirdruk
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De vergelijkingsgrafieken met de reservoirdrukken gemeten in de productieputten van het 
Groningen gasveld zijn weergegeven in bijlage 1.

3.1 Bepaling van de gaslekkage

Uit de grafieken van bijlage 3 blijkt het volgende:
• In het Groningen gasveld zijn ongeveer 6 verschillende compartimenten aanwezig met 

semi doorlatende breuken
• Reservoirdrukken van alle productieputten in het Groningen liggen ruim onder het 

verwachtings profiel
• Tot aan de beginjaren 80 van de vorige eeuw is de additionele drukdaling het sterkst 

in de beginperiode en daarna afnemend
• Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw volgt de drukgradiënt dezelfde waarde als de 

drukgradiënt voor het verwachtingsprofiel.
• Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de reservoirdrukken in het Groningen 

gasveld nagenoeg gestabiliseerd
• De verschildruk blijft ondanks de stabilisatie in het gasveld ca 17,5 bar afwijken van 

het verwachtingsprofiel

Uit deze vastgestelde feiten blijkt het volgende:
• Vanaf de commerciële start is gaslekkage opgetreden vanuit het Groningen gasveld
• Gaslekkage is gestopt rond de jaren 80 van de vorige eeuw
• Gaslekkage heeft ca 150 miljard nm3 bedragen

De hoeveelheid gaslekkage (150 miljard nm^) is te herleiden door het constante drukverlies 
van 17,5 bar te vermenigvuldigen met de gradiënt van het verwachtingsprofiel (8,5 miljard 
nm%ar).

3.2 Mechanismes voor ontstaan en stoppen gaslekkage

De afwerking van de put bestaat uit cement. Dit cement is aanwezig tussen de verhuizing en 
het oorspronkelijk boorgat. De cementatie is de enige externe barrière tussen het delfstoffen 
reservoir. Als deze bardere faalt, dan is er sprake van een lekpad langs de buitenkant van de 
put. In het standaard putdiagram van de volgende figuur is dit lekpad weergegeven. In het 
begin van de commerciële productie is de reservoirdruk het hoogst namelijk 350 barg. Tot aan 
de jaren 80 is deze reservoirdruk gezakt tot ca 200 barg.
Het temperatuur profiel in de put varieert van ca 110 °C tot 85 °C zijnde de temperaturen in het 
reservoir tot aan de X-mastree. Door dit temperatuur profiel zal de afwerking van de put ook 
worden beïnvloed. De verschillende materialen die zijn toegepast in de put (metaal en cement). 
Als een productieput wordt gestopt zal het temperatuurprofiel gaan afkoelen en is o.a. 
afhankelijk van de duur van stoppen van de put. De putafwerking van de put is daarom 
onderhavig aan sterk variërende temperaturen en uitzettingscoëfficiënten van het putmateriaal. 
Door deze werking is een lekpad onderhevig aan grootte, druk en temperatuur. Ook kan het 
cement breken, waardoor het lekpad groter wordt.
Tijdens de boring wordt een mudcake gebruikt om het boorgat stabiel te houden. Deze 
mudcake wordt na enige tijd instabiel en zal verdwijnen na de cementatie ontleden, waardoor 
een lekpad ontstaat tussen de boorwand en de cementatie. Onbekend is hoe dik de mudcake 
is en of deze mudcake helemaal wordt verwijderd alvorens te cementeren.
Samenvattend kan het volgende gezegd worden over het ontstaan van gaslekkage:

• Starten en stoppen van de put veroorzaakt lekpaden
• Aanwezigheid van mudcake en verdwijnen van mudcake veroorzaakt lekpaden

In de jaren 80 van de vorige eeuw is de reservoirdruk in het gasveld gezakt naar ongeveer 200 
barg. Doordat gaslekkage eerst is verminderd en daarna gestopt, is er een mechanisme nodig, 
die deze gaslekkage stopt. Het lekpad is in eerste instantie gevuld met gas en daarna door de 
afnemende reservoirdruk zal het lekpad gecompenseerd worden door de hydrostatische druk.
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De top van de caprock (Zechstein) bevindt zich op ca 2000 meter diepte. Hierdoor zal de 
hydrostatische druk de reservoirdruk pas uitbalanceren als de reservoirdruk minder dan 200 
barg gaat bedragen. Er is echter nog een fenomeen dat het stoppen van de gaslekkage 
bevordert namelijk het productieprofiel van de put. Tijdens de productie wordt een drukval 
gecreëerd van ca 60 bar nabij de putmond. Deze drukval zorgt voor een extra verlaging van de 
lokale reservoirdruk en daarmee de druk op het lekpad.
Een ander fenomeen dat meehelpt om het lekpad te dichten is het vloeien van de caprock. 
Deze zoutvloei van het Zechstein zorgt ervoor dat een lekpad als het ware wordt dicht gevloeid. 
Daarmee wordt het lekpad vaak definitief gedicht. Echter niet elk delfstoffen reservoir heeft een 
afdichtende zoutlaag, waardoor vaak aanwezige lekpaden blijvend aanwezig zullen zijn.
Blijft het lekpad aanwezig, dan zal grondwater het reservoir in lekken. Hierdoor treedt extra 
onttrekking van grondwater op. Het gasreservoir begint dan te werken als een soort 
vacuumpomp. Uit de cijfers en de feiten van de NAM-website is gebleken dat na het stoppen 
van de winning in sommige overige velden, de reservoirdruk in het gasveld weer is 
toegenomen. Het water is het reservoir ingestroomd en zorgt voor een drukverhoging in het 
gasveld. Het lekpad kan zowel door de gasstroom verder eroderen, maar erodeert sneller als 
het met grondwater is gevuld. Ook zal de hydrostatische druk in het lekpad gaan toenemen 
door het oplossend vermogen van zout in het grondwater. Hierdoor neemt de dichtheid van 
grondwater in het lekpad toe en zal de hydrostatische werking worden versterkt.

Gaslekkage is indirect afhankelijk van de winning en heeft alleen invloed op de vermindering 
van de reservoirdruk. De parameters die gaslekkage en de hoeveelheid gaslekkage bepalen 
zijn;

• Reservoirdruk
• Diameter lekpad
• Weerstand over het lekpad
• Hydrostatische tegendruk

3.3 Monitoring gaslekkage

Als de afwerking of een deel van de afwerking van de put is afgerond, wordt een zogenaamde 
Cement Bond Log (CBL) survey uitgevoerd over het traject van de laatste cementering. Ook 
worden druktesten uitgevoerd over de afwerking of een deel van de afwerking van de put, 
tijdens het boorproces. Door deze werkwijze wordt de kwaliteit van de afwerking van de put 
eenmalig gecontroleerd. De kwaliteit van de cementering wordt daarna niet meer gemonitord 
of getest gedurende de lifecycle van de put. De controle op de annulaire drukken is niet 
afdoende om gaslekkage langs de buitenkant van de put op te sporen. Een CBL wordt nooit 
herhaald. Voor kwaliteitscontrole van de integriteit van de put zou een zogenaamde USIT (ultra 
sone integrity test) uitgevoerd kunnen worden, maar die kan alleen de kwaliteit van de 
verhuizingen weergeven en wordt vaak alleen gebruikt voor tubing en production casing 
onderzoek.
De enige manier om gaslekkage op te sporen is een massabalans op te stellen met behulp van 
regelmatige SPG surveys en winning cijfers. Dit kan dan worden vergeleken met de 
oorspronkelijk berekende hoeveelheid gas aanwezig in het gasreservoir (GlIP-gas initially in 
place). Deze methode is erg langdurig omdat er veel data benodigd zijn om de massabalans 
te controleren. Wel zou de CITHP (closed in tubing head pressure) regelmatig opgenomen 
kunnen worden ter vervanging van de SPG-survey waarden.
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4 Schade effecten van aardgaslekkage

De aardgaslekkage langs de buitenkant van de put, zal eerst een traject afleggen via het lekpad 
door de caprock. Voor Groningen is de Zechstein formatie de afsluitende laag van het 
Groningen gasveld. In de Zechstein formatie bevinden zich over het algemeen geen breuken 
waardoor het aardgas zou kunnen migreren. De boven de caprock liggende geologische lagen 
kunnen de aardgaslekkage verder opslaan of verder migreren naar het maaiveld. Ook is het 
mogelijk dat het aardgas in het grondwater wordt opgenomen.
Migratie van aardgas door de bodem zal ook een tegenstroom van grondwater veroorzaken. 
Deze migraties zorgen voor het oplossen van mineralen (zouten), waardoor holtes worden 
gevormd, waarin het gas zich kan verzamelen. Dit proces van stromingen zal bodemerosie 
veroorzaken totdat het gas zich gaat openbaren aan het maaiveld. De stromingen veroorzaken 
ook verplaatsing van zand door deze stromingen en desallinatie van de bodem. Door 
hydrologische werking van de bodem zullen ook variërende drukpatronen in de bodem gaan 
voorkomen.
Door aardgaslekkage kunnen derhalve de volgende schade effecten gaan optreden;

• Bodembeweging in de vorm van bodemdaling en zinkgaten
• Brand en explosie bij ontsteking van vrijkomend aardgas
• Bodemverontreiniging door koolwaterstoffen en hulpstoffen
• Luchtverontreiniging door vrijkomend niet ontstoken aardgas

In de opsomming van de schade effecten is bodemdaling een additionele bodemdaling, die 
bovenop de bodemdaling komt door compactie. Als de aardgaslekkage is gestopt kan 
grondwater teruglekken in het gasreservoir, waardoor extra onttrekking van grondwater 
ontstaat. Deze extra onttrekking van grondwater veroorzaakt o.a. inclinatie van de ondiepe 
bodem en daarmee in sommige veengebieden voor veenoxidatie. Ook dit schade affect zorgt 
voor additionele bodemdaling bovenop de compactie effecten.
Bodemverontreiniging door koolwaterstoffen en hulpstoffen kunnen in sommige gebieden 
leiden tot vervuiling van drinkwater aquifers.
Bij het vrijkomen van aardgas in de atmosfeer zal aardgas een 26x groter broeikasgas effect 
hebben dan CO2.
Om schade effecten te reduceren is het belangrijk dat er zowel preventieve maatregelen als 
correctieve maatregelen worden genomen.

4.1 Preventieve maatregelen ter voorkoming schade effecten

In de boringfase van de put wordt er gezorgd voor de afwerking van de put. De cementering 
vormt al meer dan een eeuw voor de vermeende afdichting van het aardgasreservoir. In deze 
boringfase kunnen de volgende preventieve maatregelen worden genomen ter voorkoming van 
aardgaslekkage langs de buitenkant van de put. Over het traject van de caprock dienen 
packersystemen te worden geplaatst tussen de laatste verhuizing en de boorwand. Deze 
packersystemen dienen zo te worden uitgerust dat lekkage monitoring kan worden toegepast. 
Tijdens de boorfase dient “underbalanced” te worden geboord, dat wil zeggen dat de brine 
balans nagenoeg 0 is t.o.v. formatiedruk. Bij nagenoeg alle boringen wordt “overbalanced” 
geboord ter voorkoming van cave-in en daarmee vastlopen van de boorpijpen in het boorgat. 
Overbalanced boren veroorzaakt veelal “washouts”, waardoor het heel moeilijk is om het 
boorgat te herstellen met behulp van de opbouw van een mudcake. Mudcake is een extra wand 
tegen het boorgat om cave-ins te voorkomen tijdens het boorproces.
In winningsplannen van mijnbouwondernemingen dient extra aandacht te worden gegeven aan 
de preventieve maatregelen die de onderneming heeft genomen ter voorkoming van schade 
effecten door aardgaslekkage, door:

• Monitoring en rapportage van SPG-surveys en winningscijfers
• Toepassen van underbalanced boringtechnieken
• Toepassen van packer systeem afdichtingen over de caprock, zonder cement

Ook is het belangrijk dat het boringproces geïntegreerd wordt in het winningsplan. Hierdoor 
wordt voorkomen dat fouten die gemaakt worden tijdens het boorproces later niet meer aan de
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orde komen in het winningsplan. De boringvergunning is nu een onderdeel van de 
omgevingsvergunning geworden, maar vele putten met name in Groningen zijn geboord onder 
de BARMM (Besluit Algemene Regels Milieu Mijnbouw). De BARMM is een formaliteit om 
boringen toe te staan, waarbij effecten op langere termijn niet worden meegenomen in het 
besluitvorming proces.

4.2 Correctieve maatregelen ter voorkoming schade effecten

Om correctieve maatregelen te nemen is het belangrijk dat aardgaslekkage in kaart wordt 
gebracht. Hoeveel aardgas is er reeds vrijgekomen in de atmosfeer? Hoeveel wordt elders 
opgeslagen in de bodem?
De schade effecten, die direct opvallen, zijn de extreme bodembewegingen zoals zinkgaten. 
Wanneer er sprake is van variërende drukpatronen in de bodem, kan er zelfs sprake zijn van 
lokale bodemstijging in plaats van bodemdaling. Bij branden zonder duidelijke oorzaak moet 
de veiligheidsregio Groningen op de hoogte gebracht worden van de noodplannen hoe om te 
gaan met vrijkomen van aardgas aan het maaiveld of in kelderruimtes of kruipruimtes van 
woningen.
De mijnbouwonderneming dient over faciliteiten te beschikken voor het opsporen en aflaten 
van opgehoopt aardgas.
Drinkwater winningsbedrijven dien op de hoogte gebracht te worden van mogelijke vervuiling 
van hun drinkwater aquifers.
Voor de mijnbouwonderneming en de overheden is het belangrijk dat ze serieus ingaan op 
meldingen van de bewoners van leefomgevingen waar mijnbouwactiviteiten zijn of worden 
uitgevoerd. Zij zijn namelijk de ogen en oren van de mijnbouwonderneming of de overheid. 
Wanneer de veiligheidsregio goed op de hoogte is van noodplannen t.a.v. deze meldingen, 
dan kan eventueel evacuatie gepleegd worden als het gaat om ernstige zinkgaten of grote 
branden.
Om aardgas en grondwater lekkage verder te voorkomen dienen alle putten te worden voorzien 
van packersystemen over de caprock zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven.
Wanneer preventieve maatregelen zijn genomen door de mijnbouwondememing om 
aardgaslekkage te voorkomen en monitoring faciliteiten zijn aangebracht, hoeven in de 
toekomst geen correctieve maatregelen te worden genomen.

4.3 Externe veiligheid en toetsingsafstand

Onder externe veiligheid wordt verstaan de veiligheid voor de leefomgeving buiten de 
mijnbouwwerken. Omdat de aardgaslekkage in de bodem zowel in het horizontale als het 
verticale vlak kan migreren, dient het gehele traject van de put in ogenschouw te worden 
genomen.
De toetsingsafstand is de afstand vanaf het mijnbouwwerk of het traject van het mijnbouwwerk. 
Er zijn mijnbouwschade effecten in het buitenland bekend waarbij fatale ongevallen zijn 
geeffectueerd op een afstand van meer dan 10 kilometer van het mijnbouwwerk.
De bovengrondse area voor mijnbouwschade effecten is dus niet alleen beperkt tot de 
contouren van het gasveld, gemarkeerd door het gas/water contact in het gasveld, maar ook 
door het puttraject en transportleidingen traject. Voor transportleidingen geldt al een wettelijke 
toetsingsafstand, echter de dispersie van aardgas lekkage is gering door de “ondiep” liggende 
leidingen. De puttraject toetsingsafstand dient groter te zijn, want de migratie gaat over vele 
kilometers, door de “diepe” ligging van de bron van de aardgaslekkage.
Binnen wettelijke toetsingsafstanden mogen geen woningen worden gebouwd en drinkwater 
aquifers worden aangelegd. In het ernstigste geval mogen geen boringen naar delfstoffen 
gepleegd te worden als niet aan de toetsingsafstand wordt voldaan.

4.4 Abandonnement van gasveld Groningen

Na de winningsperlode zal abandonnement van de putten en installaties moeten worden 
uitgevoerd. Als er geen preventieve maatregelen worden genomen zal ook de abandonnement 
van putten extra aandacht nodig hebben. De huidige abandonnement maatregelen zijn niet
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afdoende om de integriteit van de geabandonneerde putten te waarborgen. Door lekkage van 
grondwater naar het gasreservoir kan op termijn de druk in het gasveld weer gaan toenemen. 
Dit zien we ook al in de overige velden, waar putten niet meer produceren of gesuspendeerd 
zijn. Er zal dan een constante migratie van vloeistof en gas gas plaatsvinden, waarbij lekpaden 
in de caprock langs de putten nog eens groter worden door desallinatie.
Voor gasvelden geldt dat alle velden moeten worden gevuld met water ter voorkoming van 
mijnbouwschade door compactie en aardgas/vloeistof lekkage. Het vullen van het gasreservoir 
met bijvoorbeeld zeewater is een belangrijke stap in de energie transitie. Op deze wijze kan op 
een verantwoorde manier grijs gas omgezet worden in groene elektriciteit.
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5 Economische waarde aardgaslekkage

De aardgaslekkage hoeveelheid van 150 miljard nm^ heeft een aanzienlijke economische 
waarde, die afgeschreven moet worden als deze hoeveelheid niet winbaar blijkt. Daarnaast is 
er een aanzienlijk bedrag in financiële middelen nodig om de veiligheid in de leefomgevingen 
van mijnbouwwerken te garanderen.
Van de oorspronkelijke hoeveelheid aardgas (2.975 miljard nm=') is inmiddels 2.200 miljard nm^ 
aardgas gewonnen. De resterende hoeveelheid aardgas is derhalve 775 miljard nm^. Deze 
hoeveelheid is inclusief de aardgaslekkage van 150 miljard nm^. De “deal” van de Minister van 
EZK met de mijnbouwondernemingen is recent niet bekend gemaakt. Onbekend is daarmee 
ook of de aardgaslekkage bij de mijnbouwondernemingen en overheden bekend is. Omdat het 
Groningen gas op korte termijn alleen geschikt is voor de binnenlandse markt, is de 
economische waarde € 0,30 per nm^ na belastingcompensatie. Dat betekent dat de 
economische waarde voor de aardgaslekkage € 45 miljard bedraagt.
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6 Andere mijnbouwactiviteiten en delfstoffen lekkage

In Nederland is sprake van de volgende mijnbouwwerken:
• Olie- en gaswinning
• Zoutwinning
• Geothermie

Daarnaast is er sprake van opslag en injectie van vloeistoffen en gassen. In Nederland kunnen 
de volgende mijnbouwactiviteiten worden geidentificeerd:

Waterinjectie in lege gasvelden (Twenthe)
Gasopslag in gasvelden (Grijpskerk, Langeloo en Bergermeer)
Stikstof injectie in lege gasvelden (de Wijk)
Gasopslag in zoutcavernes (Zuidwending, Heiligerlee)
Hydraulische en zuurstimulatie van putten (diverse locaties)

In alle gevallen hebben we te maken met putten, die op dezelfde manier zijn afgewerkt. De 
cementering van al deze mijnbouwwerken is ongeschikt gebleken om te dienen als afdichting 
van een delfstoffenreservoir of zoutcaverne.
Bij Geothermie is er sprake van heet water als delfstof, die na uitwisseling van warmte-energie 
weer wordt geïnjecteerd in hetzelfde reservoir.
Omdat de integriteit van de putten in het geding is moeten voor alle mijnbouwwerken andere 
operationele en boring technieken gebruikt worden om te voorkomen dat mijnbouwschade voor 
komt. Bij al deze technieken, dient in de beoordeling van winningsplannen rekening gehouden 
te worden met de aanwezigheid van lekpaden langs de buitenkant van de putten.
De preventieve maatregelen ter voorkoming van mijnbouwschade zijn in hoofdstuk 4 
behandelt. Daarnaast is het mogelijk de waterinjectie onderin het gasreservoir uit te voeren. 
Hiervoor moeten de putten naar de onderkant van het reservoir geboord worden. De injectie 
zal dan geen drukopbouw veroorzaken op de lekpaden van de put.
Het winnen van zout en de toepassing van de circulatiedruk van pekelwater tijdens de winning, 
dient afgestemd te worden op de aanwezigheid van lekpaden.
Bij hydraulische en zuurstimulatie stimulatie dient rekening gehouden te worden met een 
maximaal toelaatbare druk op het lekpad.
Geothermie kan ook uitgevoerd in een monobore uitvoering, waarbij geen delfstoffen 
gewonnen worden, maar alleen warmte-energie. Hierbij kan tevens elektriciteit gewonnen 
worden.
Er zijn reeds vele incidenten bekend in Nederland, waarbij mijnbouwactiviteiten een rol hebben 
gespeeld en die te herleiden zijn naar de integriteit van de putten. Hierbij valt te denken aan de 
recente incidenten in Borgercompagnie (Magnesium zoutwinning), Zoutcaverne operaties in 
Zuidwending en Heiligerlee, Thermogeen gas aanwezig in drinkwater aquifer bij Sleen. Dit zijn 
incidenten die in de toekomst veel meer zullen gaan voor komen in alle leefomgevingen van 
mijnbouwactiviteiten. Elke proefboring leidt tot mijnbouwschade als we de putintegriteit niet 
verbeteren.
Het is niet bekend waar en wanneer delfstoffenlekkage zal leiden tot mijnbouwschade. Soms 
kan het wel decennia duren voordat de mijnbouwschade effectueert in de leefomgeving. Ook 
nadat de winning is beëindigt is, zijn de putten en reservoirs niet veilig.
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7 Conclusies en aanbevelingen

Uit het Groningen gasveld is 150 miljard nm^ aardgas weggelekt tussen start van commerciële 
winning in 1964 en begin jaren 80 van de vorige eeuw en is mogelijk nog onderweg naar het 
maaiveld. De aardgaslekkage is van een geheel andere orde qua mijnbouwschade dan de 
schade veroorzaakt door bevingen (compactie). De bodemdaling door aardgaslekkage is van 
een andere orde van grootte dan de bodemdaling door compactie. De aardgaslekkage is te 
herleiden uit reservoirdruk en winningsgegevens en dient constant te worden gemonitord door 
de mijnbouwonderneming en Ministerie van EZK. De aardgaslekkage wordt veroorzaakt door 
de slechte afdichting tussen het cement en het boorgat. Ook de operationele omstandigheden 
open en dichtzetten putten, temperatuur en druk hebben hun invloed op de aardgaslekkage. 
Aardgaslekkage stopt wanneer de hydrostatische druk in het lekpad in equilibrium is met de 
reservoirdruk, of wanneer de caprock formatie het lekpad dicht vloeit.
Door preventieve maatregelen kan aardgaslekkage worden voorkomen. Boring en 
winningsvergunning kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren, waardoor de integriteit 
van de putten in de aanvraag van deze vergunningen en de besluiten van de Minister van EZK 
meer aandacht krijgen.
Ook andere mijnbouwactiviteiten zijn onderhavig aan dezelfde configuratie putten, waardoor 
delfstoffenlekkage ook daar kan voor komen.
De aardgaslekkage van het Groningen gasveld heeft een economische waarde van € 45 
miljard.
Mijnbouwschade is onvoorspelbaar qua tijd en plaats als het gaat om correctieve maatregelen 
te nemen. Een belangrijke rol is daarin gelegen voor de overheid om meldingen vanuit de 
leefomgevingen van de mijnbouwactiviteiten serieus te nemen en de noodplannen gereed te 
hebben voor het verschijnen van de mijnbouwschade.
Naar aanleiding van dit rapport is het noodzakelijk om de volgende aanbevelingen op te volgen:

• Monitoring van reservoirdrukken en winningscijfers openbaar te maken
• Aanvragen vergunningen voorzien van maatregelen voor integere en veilige 

putoperaties
• Noodplannen afstemmen met de veiligheidsregio’s en de mijnbouwondernemingen
• Dialoog openhouden voor de bewoners in de leefomgeving van mijn bouwactiviteiten
• Putten voorzien van packer systeem afdichtingen
• Boringtechnieken aanpassen naar underbalanced boren
• SodM meer laten toezien op operationele- en boortechnieken
• Abandonnering anders en beter uitvoeren en daarna bij wet vastleggen
• Lege gasvelden vullen met water om toekomstige mijnbouwschade te voorkomen
• Afspraken vastleggen voor adequate toetsingsafstanden en bij wet vastleggen
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Bijlage la

• Siddeburen
- Schaapbulten
• Tjuchem 

Oudeweg

• 6I1P2975BCM 
■ Amsweer

01/01/1960 08/01/1970 16/01/1980 23/01/1990 31/01/2000 07/02/2010

In deze grafiek zijn de reservoirdrukken geclusterd van de volgende locaties: 
• Amsweer 

Siddeburen 
Schaapbulten 
Tjuchem 
Oudeweg
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Bijlage 1b

• Bierum 
■ t Zand 
« Leermens 
X GI1P2975BCM

08/01/1970 16/01/1980 23/01/1990 31/01/2000 07/02/2010

In deze grafiek zijn de reservoirdrukken geclusterd van de volgende locaties:
• Bierumr
• ‘t Zand
• Leermens
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Bijlage 1c

01/01/1960 08/01/1970 16/01/1980 23/01/1990 31/01/2000 07/02/2010
Time

* Kooipolder 
■ Slochteren
« Froombosch 
X Sappemeer 
X Noordbroek
• Nieuw Scheemda
* Midwolda
• GMP2975BCM

In deze grafiek zijn de reservoirdrukken geclusterd van de volgende locaties:
• Kooipolder
• Slochteren
• Froombosch
• Sappemeer
• Noordbroek
• Nieuw Scheemda
• Midwolda
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Bijlage 1d

350 -

■ Overschild
* Pauwen
X Ten Post 
XGIIP2975BCM

01/01/1960 08/01/1970 16/01/1980 23/01/1990 31/01/2000

In deze grafiek zijn de reservoirdrukken geclusterd van de volgende locaties:
• De Paauwen
• Overschild
• Ten Post
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Bijlage 1e

• 4

01/01/1960 08/01/1970 16/01/1980 23/01/1990 31/01/2000 07/02/2010

« de Eeker 1 
■ de Eeker 2 
A Scheemderzwaag 1 
xZutderpolder 
X Scheemderzwaag 2 
• GJIP297S8CM

In deze grafiek zijn de reservoirdrukken geclusterd van de volgende locaties:
• De Eeker 1/2
• Scheemderzwaag 1/2
• Zuiderpolder

In deze grafiek is Zuiderpolder niet geheel matchend in de periode 1973 tot en met 1976 
mogelijk is dat beinvloed door de centrum clusters.
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Bijlage 1f

» Spitsbergen 1 
■ Spitsbergen 2 
A Zuiderveen 
xTusschen klappen 
XGIIP297SBCM

01/01/1960 08/01/1970 31/01/2000 07/02/2010

In deze grafiek zijn de reservoirdrukken geclusterd van de volgende locaties:
• Spitsbergen 1/2
• Zuiderveen
• Tusschenklappen
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Bijlage 1g

■ Eemskanaal 13 
• Eemskanaal 
A GIIP297SBCM

01/01/1960 08/01/1970 16/01/1980 23/01/1990
Time

31/01/2000 07/02/2010

De Eemskanaal putten gedragen zich dusdanig dat ze nieuw connected volume krijgen, 
waardoor de putten zich meer gedragen als bijdrage tot de volledige GIIP van 2.975 miljard 
nm^. Daarom is put Eemskanaal 13 aan deze grafiek toegevoegd. Het Eemskanaal 
compartiment gedraagt zich eerst als een normaal Groningen compartiment met extra volume 
in de jaren 80.
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