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> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

  

Datum 30 mei 2022 

Betreft TNO gasmetingen in R’dam IJsselmonde 

  

 
  

Geachte  

 

In uw brief van 22 april 2022 aan de Inspecteur Generaal der Mijnen verzoekt u 

SodM om uiterlijk 29 april te laten weten “of de bouwwerkzaamheden op de 

locaties Dwarsdijk-West en Dwarsdijk-Oost zonder beperkingen en verdere 

vertraging, alsmede zonder dat de betreffende boorputten tijdens de 

werkzaamheden en daarna een gevaar voor de publieke veiligheid en gezondheid 

vormen, kunnen worden uitgevoerd.”  

 

Gezien het gegeven dat de putten destijds volgens de geldende wet- regelgeving 

buiten gebruik gesteld zijn, en de NAM de huur van deze voormalige 

winningslocaties aan de Noorderhelling en Dwarsdijk tussen 1996 en 2000 

beëindigd heeft, is SodM geen toezichthouder meer voor deze locaties ten aanzien 

van de vergunning.  Wel kan SodM op basis van haar expertise en onafhankelijk 

positie de gemeente adviseren inzake deze voormalige mijnbouwwerken. De 

gemeente, als eigenaar van de locaties, is verantwoordelijk voor het nemen van 

beheersmaatregelen voor de bebouwing en bewoning van de locaties.  

 

U verzoekt om advies omdat u wilt weten in hoeverre bebouwing bovenop 

verlaten olie- en gasputten in de toekomst problemen kan ondervinden als gevolg 

van effecten van eerdere mijnbouwactiviteiten. Zo wilt u weten of het mogelijk is 

dat bebouwing te maken kan krijgen met methaan dat uit de bodem komt. Hierbij 

ontvangt u ons advies en een toelichting daarvan: 

 

1. Dwarsdijk Oost en West 

Op enkele plekken werden door TNO geringe emissies van methaan aan het 

maaiveld vastgesteld, die in de onbebouwde situatie niet zorgelijk zijn. 

 

Bij de putten IJS-46 en IJS-58 betrof het methaan van biogene oorsprong, en bij 

IJS-20 betrof het een mengsel van biogeen en thermogeen methaan. 

 

Hoewel de gemeten emissies beperkt zijn, adviseert SodM de gemeente 

Rotterdam om voor de bebouwing van deze locaties een risico evaluatie uit te 

voeren voor veiligheid, gezondheid en milieu. Op basis van deze risico evaluatie 

kan zij beheersmaatregelen nemen om die mogelijke risico’s te beheersen. 
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De beheersmaatregelen voor veiligheid en gezondheid die daaruit voort vloeien 

zijn bijvoorbeeld: 

 

• Gasdichte vloeren 

• Ventilatie in de kruipruimte 

• Niet plaatsen van een woning op een put en/of een emissie 

• Periodieke monitoring van methaan emissies en concentraties in 

bebouwing en monitoring van grondwater samenstelling 

   

De NAM heeft het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV aangesteld om deze 

risico evaluatie voor de NAM en de Gemeente Rotterdam uit te voeren. 

 

2. Noorderhelling Oost 

Na het verwijderen van een deel van het asfalt boven de putten in 2021 bleek 

daar een accumulatie van methaan aanwezig te zijn. Dit methaan bleek een 

mengsel van biogeen- en thermogeen methaan te zijn. Er werden door TNO 

relatief grote emissies gemeten met name bij de put IJS-23, maar een maand na 

het verwijderen van het asfalt was emissie alleen nog meetbaar aan de rand van 

het asfalt en niet bij de putten. 

 

Hoewel de metingen van TNO aangaven dat de bodem na het verwijderen van het 

asfalt eind 2021 ontgast was, en geen flux meer detecteerbaar was boven de 

putten, zal SodM de NAM als laatste vergunninghouder opdragen op zo kort 

mogelijke termijn opnieuw gasmetingen uit te voeren, en de bodem te controleren 

op eventuele verontreiniging, voordat overgegaan kan worden tot verdere 

ontwikkeling van dit terrein. Daarbij dient ook weer een risico evaluatie uitgevoerd 

te worden om eventuele beheersmaatregelen vast te kunnen stellen.  

 

3. Noorderhelling West 

Uit de metingen van TNO wordt bevestigd dat het methaan in de ventilatiekanaal 

van de Gamma grotendeels biogeen is. Doordat de locatie al bebouwd was, 

konden door TNO geen verdere metingen gedaan worden bij de putten die onder 

het gebouw liggen. TNO doet wel een aanbeveling om nader onderzoek te doen 

naar mogelijke verontreiniging van het grondwater in een van de peilbuizen naast 

het benzinestation. 

 

Toelichting 

Er bestaan veel bronnen van methaan onder de genoemde - boven het 

IJsselmonde olie en gasveld gelegen – locaties. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen biogeen methaan en thermogeen methaan: 

 

• Moerasgas (afkomstig uit het veen - biogeen) 

• Brongas (afkomstig uit het pleistoceen en de daaronder gelegen 

sedimenten -   biogeen –  werd in de 19e en 20e eeuw in Zuid en Noord 

Holland op grote schaal gewonnen uit vele duizenden wellen) 

• Aardgas (afkomstig uit de verschillende olie en gas reservoirs - 

thermogeen) 

• Liftgas (aardgas dat in de olieputten geïnjecteerd werd - thermogeen)  
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In september 2020 vroeg de gemeente Rotterdam SodM om advies inzake de 

bouwplannen op de Noorderhelling-West, een voormalige olie- en gas 

winningslocatie van de NAM. Nadat de gemeente Rotterdam en de NAM in oktober 

2020 methaan in de bodem van de Noorderhelling aantroffen, bleek dit van 

biogene oorsprong te zijn. De gemeente Rotterdam heeft daarop de bouwplannen 

aangepast. 

 

SodM werd eind april 2021 door de gemeente benaderd met analyses van 

gasmetingen in peilbuizen op de Noorderhelling-Oost locatie, die methaan in de 

bodem aangaven. Bovendien gaf ze aan plannen te hebben voor bebouwing op de 

Dwarsdijk-Oost en -West locaties. 

 

In juni 2021 heeft SodM in het kader van haar onderzoek naar methaan emissies 

bij buiten gebruik gestelde putten, aan TNO opdracht gegeven om gasmetingen 

uit te voeren op de Noorderhelling-Oost en -West en Dwarsdijk-Oost en -West. 

Het doel van de metingen was om de grootte van de emissies en de herkomst van 

het methaan vast te stellen. TNO heeft daarvoor in juni, november en december 

2021 verschillende gasmetingen uitgevoerd, steeds in het bijzijn van de gemeente 

Rotterdam. TNO heeft op 8 april 2022 de resultaten van alle metingen aan de 

Gemeente Rotterdam en de NAM gepresenteerd, en op 3 mei 2022 heeft SodM het 

concept rapport met de gemeente Rotterdam en de NAM gedeeld voor 

commentaar. 

 

In het voorlopige rapport geeft TNO aan dat op de gemeten locaties Dwarsdijk-

Oost en -West, en Noorderhelling-Oost en -West, voornamelijk biogeen methaan 

in de bodem werd aangetroffen. Waar thermogeen methaan werd aangetroffen, 

betreft dit een mix van thermogeen en biogeen methaan. 

 

Het is echter niet mogelijk gebleken om de herkomst van de thermogene 

component in het aangetroffen methaan te herleiden naar een thermogene bron. 

Wel kan met grote zekerheid vastgesteld worden dat er geen sprake is van 

lekkages van de diepere reservoirs uit de putten en dat er sprake is van migratie 

van biogeen en thermogeen methaan buiten de putten om. 

 

  






