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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De ondergrond van Overijssel biedt kansen voor ondergronds bouwen, ondergrondse infrastructuur (zoals 

kabels en leidingen), winning van drinkwater, bodemenergie, zout, gas en opslag van stoffen en wordt 

daarom steeds intensiever gebruikt. De ondergrond draagt zo bij aan het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken rond energie, water, klimaat en economie. Deze ondergrondse activiteiten kunnen 

(bovengrondse) ruimtelijke en/of milieuhygiënische consequenties hebben, b.v. in de vorm van installaties 

die de ruimtelijke kwaliteit van gebieden kunnen aantasten. Daarbij komt dat niet alle activiteiten boven, 

onder of naast elkaar kunnen plaatsvinden. 

 

Net als bovengronds zullen ten aanzien van het gebruik van de ondergrond afwegingen moeten worden 

gemaakt. Dit is gebiedsspecifiek maatwerk. Het is wenselijk om deze afwegingen integraal en vanuit de 

gebiedskenmerken te maken. Daarom is het noodzakelijk om over een actuele en feitelijk juiste 

informatiebasis van de benuttingspotenties van de (diepe) ondergrond te beschikken. 

 

De samenstelling van de ondergrond en gebiedsspecifieke omstandigheden kunnen onderling sterk 

verschillen, ook op relatief korte afstand. Kennis en inzichten vanuit andere (inter)nationale gebieden zijn 

dus niet zonder meer 1 op 1 te vertalen naar de Overijsselse situatie. Om die reden wil Overijssel, naast 

de algemene factsheets van het Rijk of andere provincies factsheets, voor de Overijsselse situatie 

hebben.  

1.2 Doelstelling 

Het voorliggende rapport heeft als doel om een actuele en feitelijk juiste informatiebasis over het benutten 

van de (diepe) ondergrond in Overijssel te bieden (peildatum september 2015). 

1.3 Inhoud en eindresultaat 

Dit rapport geeft informatie over de mogelijke gebruiksfuncties in de ondergrond. De belangrijkste 

kenmerken van de gebruiksfuncties zijn beschreven en per gebruiksfunctie is aangegeven in hoeverre de 

functie relevant is voor Overijssel. Deze informatie wordt ondersteund met kaartmateriaal. Hiermee wordt 

een feitelijke informatiebasis gelegd voor de verdere uitwerking van een beleidskader voor benutting van 

de (diepe) ondergrond binnen de provincie Overijssel. Afwegingen en het beleidskader zelf zijn niet in dit 

rapport opgenomen. 

 

Lagenbenadering 

De ondergrond kan grofweg worden ingedeeld in drie lagen, de bouw- en contactlaag, de waterlaag en de 

diepe ondergrond (zie tabel 1.1). 
 

Tabel 1.1 Schematische opbouw ondergrond in drie lagen 

Laag Diepte beneden maaiveld Typische toepassingen 

Bouw- en contactlaag 0 – 5 meter kabels en leidingen, parkeergarages, etc. 

Waterlaag 5 – 500 meter drinkwaterwinning, bodemenergie (WKO), hoge 

temperatuuropslag 

Diepe ondergrond meer dan 500 meter winning van aardgas, aardwarmte, zout en 

opslag van stoffen. 

 

Deze rapportage gaat over functies en activiteiten in de waterlaag en de diepe ondergrond. Activiteiten in 
de bouw- en contactlaag maken geen onderdeel uit van dit rapport. Voor het maken van afwegingen is het 
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van belang te bepalen in welke mate activiteiten in elkaars nabijheid kunnen plaatsvinden. Ook hebben 
functies invloed op andere lagen, hetgeen ook bij de afweging een rol speelt. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de geologische opbouw van de provincie Overijssel en welke 

gebruiksfuncties in de waterlaag en de diepe ondergrond mogelijk zijn.  

 

De inhoudelijke informatie in dit rapport is weergegeven in de vorm van factsheets, waarin de 

belangrijkste kenmerken van elke gebruiksfunctie kort en bondig worden beschreven, inclusief een stand 

van zaken in Overijssel in 2015. Deze factsheets zijn opgenomen in hoofdstuk 4 (waterlaag), hoofdstuk 5 

(diepe ondergrond: winning) en hoofdstuk 6 (diepe ondergrond: opslag).  

 

Specifieke informatie en kaartmateriaal is opgenomen in de bijlagen: 

 

• Bijlage 1 gaat in op relevante wet en regelgeving. 

• Bijlage 2 gaat dieper in op reservoisrstimulatie.  

• Bijlage 3 gaat in op specifieke onderwerpen als aardbevingen en bodemdaling 

• Bijlage 4 gaat in op de activiteiten die in de ondergrond worden ondernomen in gebieden die grenzen 

aan Overijssel (andere provincies en Duitsland). 

• Bijlage 5 geeft een overzicht van de gasvelden in Overijssel en welke toepassingen relevant zouden 

kunnen zijn nadat de gaswinning is afgelopen.  

• In bijlage 6 zijn de kaarten opgenomen, waar in de tekst naar wordt verwezen. De informatie over de 

ondergrond in de kaarten is afkomstig van de provincie Overijssel en TNO.  
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2 Geologie en gebruiksfuncties 

2.1 Geologie Overijssel  

De mogelijkheden voor benutting van de ondergrond worden in eerste instantie bepaald door de geologie. 

Er kan bijvoorbeeld pas water of aardgas worden gewonnen als het ook winbaar aanwezig is. In figuur 2.1 

een geologisch overzichtsprofiel van het Overijssel weergegeven.  

 
Figuur 2.1 Geologisch overzichtsprofiel 

 

Het profiel omvat de belangrijkste geologische hoofdlagen waar de in dit rapport beschreven activiteiten 

en potenties zich in bevinden. De duiding geeft de namen van de lagen aan en de bijbehorende etage 

nummers. De lagen zijn gerangschikt in etages die van boven naar beneden steeds dieper voorkomen in 

de Nederlandse ondergrond, waarbij de etages genummerd zijn vanaf de diepst gelegen laag.  
 

In Nederland, en ook in Overijssel, wordt gas met name gewonnen uit de Zechstein Groep en de 

Rotliegend groep. In deze lagen is ook potentie voor geothermie aanwezig. Dit kan tot gevolg hebben dat 

bij geothermieprojecten ook gas en/of olie vrijkomt. Zo is er bijvoorbeeld bij de geïnstalleerde 

geothermiebron in de Koekoekspolder ook sprake van bijvangst van gas.  

De Jura groep is een laag waarin kansen voor schaliegaswinning worden gezien, net als de 

Carboongroep. Het Carboon is relatief ondiep gelegen in grote delen van Overijssel aanwezig. Ook zijn er 

relatief dikke zoutpakketten en structuren aanwezig die zoutwinning mogelijk maken (Zechstein en Trias).  

 

Op basis van de geologie in combinatie met het (bovengronds ruimtegebruiken de daardoor bepaalde 

potenties voor activiteiten in de ondergrond van Overijssel is de provincie grofweg te verdelen in een 

aantal regio’s (zie figuur 2.2). Er is potentie voor geothermie in de kop van Overijssel en Noordoost-

Twente. In Twente en het gebied ten noorden van Hardenberg zijn gasvelden aanwezig. In Twente wordt 

zout gewonnen uit de diepe ondergrond. In de regio Deventer-Zwolle-Raalte is een gebied aangewezen 

als strategische grondwatervoorraad. 
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Figuur 2.2 Ruimtelijke regionale invulling van gebruiksmogelijkheden in de (diepe) ondergrond 

2.2 Gebruiksmogelijkheden 

De gebruiksmogelijkheden in de waterlaag en de diepe ondergrond zijn: 

 

• Waterlaag 

o Grondwaterwinning 

o Warmte Koude opslag (WKO) 

o Hoge temperatuuropslag 

 

• Diepe ondergrond Winning 

o Zoutwinning 

o Conventionele olie- en gaswinning 

o Onconventionele olie- en gaswinning 

o Geothermie (aardwarmte) 

o Geothermie (ultradiep, elektriciteitsopwekking) 

 

• Diepe ondergrond Opslag (tijdelijk of permanent) 

o Opslag in zoutcavernes 

o Opslag in gasvelden 

o Opslag in aquifers (diepe zoutwaterlagen) 
 

Binnen deze gebruiksmogelijkheden zijn verschillende toepassingen mogelijk, die na elkaar kunnen 

plaatsvinden. Een voorbeeld is opslag van aardgas of CO2 in gasvelden. Bij opslag geldt tevens dat de 

activiteit tijdelijk (buffering) of permanent kan zijn.  

 

. 
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3 Waterlaag 

3.1 Grondwaterwinning 

Visuele indruk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   www.emotron.nl (putten van Vitens)en een pompstation in Zwolle (www.oasen.nl) 

Quicklink  
- Diepte: 40 - 400 m -mv 
- 24 drinkwaterwinningen in Overijssel 
- 112 industriële onttrekkingen 
- Grondwater kan in principe in de gehele 

provincie worden gewonnen, watervoerende 
pakketten in het oosten van de provincie 
dun. 

Technische 

beschrijving 

Door middel van een boring wordt een put aangelegd waaruit het grondwater wordt 

opgepompt. Grof genomen gebeurt dit uit de laag tussen 40 en 400 m -mv. Water wordt 

gewonnen voor drinkwaterproductie, voor de landbouwproductie en industriële 

toepassingen, zoals proces- en koelwater. Afhankelijk van het doel zijn soms enkele 

zuiveringsstappen nodig.  

 

De hoeveelheid te onttrekken water en de kwaliteit van het water worden bepaald door de 

dikte van de watervoerende pakketten, de doorlatendheid van de bodem en de aan- of 

afwezigheid van bedreigingen. Samen bepalen deze factoren de gebruiksmogelijkheden 

van het te winnen water.  

 

Drinkwaterwinningen worden door provincies beschermd door middel van ruimtelijke 

reserveringsgebieden zoals waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en 

boringsvrije zones.  

 

Effecten Bovengrond 

Fysiek neemt een bron aan maaiveld slechts een beperkte ruimte in beslag, vaak niet 

meer dan 20 bij 20 meter. Daarnaast is bij drinkwaterwinning een (nabij gelegen) pomp- 

en zuiveringsstation nodig. Waterwinningen hebben invloed op het voorgenomen gebruik 

van de omgeving. Enerzijds is er sprake van restricties voor het bovengronds gebruik, 

anderzijds kunnen drinkwaterwinningen ook juist kansen bieden en wordt er gezocht naar 

passende/harmoniserende functies en creatieve combinaties om drinkwaterwinningen zo 

toekomstbestendig te maken. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=gyyXLuNYxek  
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Ondergrond 

Er wordt grondwater onttrokken, waardoor de grondwaterstand en –stroming kan 

veranderen. Dit kan effecten geven voor functies, die daardoor worden beïnvloed 

(landbouw, natuur) Grondwaterverontreinigingen kunnen worden verplaatst en uiteindelijk 

in een onttrekkingsput terecht komen. 

 

Interferentie 

Grondwaterwinning legt een ruimteclaim op de ondergrond. Mogelijkheden voor 

toepassing van andere functies kan hierdoor beïnvloed worden. Ook het doel waarvoor 

grondwater wordt onttrokken kan beperkingen voor ander gebruik van de ondergrond 

geven, zowel in de waterlaag zelf, als in de boven of onderliggende laag. 

Vooral functies in de waterlaag kunnen concurrerend zijn. 

 

Klimaat 

Het grondwater wordt constant aangevuld in de ondergrond met het neerslagoverschot. 

Winning van grondwater betekent niet per definitie uitputting, dit is afhankelijk van de 

balans tussen het onttrekkingsdebiet en de aanvulling. Wel duurt het een bepaalde 

periode voordat geïnfiltreerd water een bepaalde kwaliteit bezit waarna het als grondstof 

voor drinkwater kan dienen. 

 

Eenheden Water wordt onttrokken voor industriële, agrarische en consumptiedoeleinden. Drinkwater 
wordt gemaakt van grondwater dat in 24 waterwingebieden wordt opgepompt. Overijssel 
kent één strategische grondwatervoorraad, in het zuidwesten van de provincie. Daarnaast 
zijn er 112 vergunde industriële onttrekkingen. 
 

Economie Er moet altijd voldoende (drink)water beschikbaar zijn van goede kwaliteit. Dit is van 

openbaar belang, omdat het een eerste levensbehoefte is van mensen. Ook is water een 

grondstof voor zeer uiteenlopende producten voor menselijke consumptie. Daarnaast is 

grondwater een belangrijke grondstof voor industriële processen. 

 

 

Stand van zaken Overijssel 

In Overijssel bevinden zich 24 drinkwaterwinningen. Deze zijn afgebeeld op figuur 3.1, samen met boring 

vrije zones en grondwaterbeschermingsgebieden (zie ter illustratie figuur 3.1). In het westen van de 

provincie is tevens een gebied aangewezen als strategische grondwaterreserve (Sallands Diep).  

 

In het project Zoektocht Drinkwatercapaciteit Twente zoeken provincie Overijssel, provincie Gelderland, 

Vitens, waterschap Vechtstromen, waterschap Groot Salland en waterschap Rijn & IJssel in Twente en de 

Achterhoek naar extra drinkwatercapaciteit met een omvang van 7 miljoen m3 per jaar (5 miljoen m3 

direct te realiseren en 2 miljoen m3 als strategische reserve). Met een Milieueffect rapportage (planMER), 

een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en een Onderzoek naar Ruimtelijke Kwaliteit (ORK) 

wordt inhoudelijke informatie verzameld om een onderbouwde keuze te maken over de 

voorkeurslocatie(s). De besluitvorming is voorzien in de 2e helft ven 2015.  
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Figuur 3.1. Ruimtelijke reserveringsgebieden drinkwaterwinning 

 

In Overijssel zijn de volgende restricties opgenomen in de Omgevingsverordening, met betrekking tot 

waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en de strategische grondwaterreserve: 

• Waterwingebied: Het is verboden in een waterwingebied een inrichting op te richten, een lozing uit 

te voeren of een bodemenergiesysteem te installeren; 

• Grondwaterbeschermingsgebied: Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied een 

inrichting op te richten (bepaalde categorie), een lozing uit te voeren of een 

bodemenergiesysteem te installeren; 

• Boring vrije zones: Het is verboden in een boring vrije zone een lozing uit te voeren of een 

bodemenergiesysteem te installeren, voor zover deze activiteiten plaatsvinden: 

a. dieper dan vijftig meter onder het maaiveld in de boring vrije zones Diepenveen, 

Deventer-Ceintuurbaan en Deventer-Zutphenseweg; 

b. dieper dan vijfenzeventig meter onder het maaiveld in de boring vrije zone Engelse Werk 

te Zwolle; 

c. dieper dan vijf meter onder het maaiveld in de boring vrije zone Kotkamp/Schreurserve te 

Enschede. 

• Boring vrije zone Salland Diep: Alle onttrekkingen van grondwater op een diepte van meer dan 50 

m -mv in de boring vrije zone Salland Diep zijn vergunningplichtig. Er kan slechts een vergunning 

worden verleend voor het onttrekken van grondwater als dit grondwater bedoeld is voor 

hoogwaardige industrieel gebruik waarop de Warenwet van toepassing is en waarvoor geen 

alternatief voorhanden is. 

 

Rol provincie 

De provincie is op grond van de Waterwet bevoegd gezag voor drie typen grondwaterwinningen: 

drinkwater, open WKO-systemen en grote industriële onttrekkingen en is verantwoordelijk voor de 

vergunningverlening en handhaving hiervan.  
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3.2 Warmte-/Koudeopslag 

Visuele indruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quicklink  
- Diepte: 20 - 200 m -mv 
- 106 WKO-systemen in Overijssel 
- Potenties voor WKO aanwezig in 75% van 

de provincie; West Overijssel meest 

geschikt  

Technische 

beschrijving 

Er zijn twee typen WKO systemen: 

 

- gesloten systemen, ook wel aangeduid als bodemwarmtewisselaar 

- open systemen, ook wel aangeduid als warmte-koude opslag 

 

Beide systemen benutten de energie uit de ondergrond.  

 

Een gesloten systeem staat niet in open verbinding met het grondwater. De werking is wel 

vergelijkbaar. Water met een niet-giftig antivriesmiddel (bijvoorbeeld propyleen glycol ) 

wordt door horizontale of verticale bodemlussen in de ondergrond gepompt om op deze 

manier warmte of koude te onttrekken. Gesloten systemen worden meestal per woning 

aangelegd. 

 

Een open WKO systeem werkt op hoofdlijnen volgens het principe dat grondwater wordt 

opgepompt waaraan door middel van warmtepompen in de winter warmte wordt 

onttrokken en in de zomer warmte wordt toegevoegd. Vervolgens wordt het grondwater 

weer in de ondergrond geïnfiltreerd. In bepaalde situaties is het mogelijk om gelijktijdig 

met gebruik van grondwater voor WKO een grondwaterverontreiniging te saneren. 

 

Er zijn, ten aanzien van open systemen, twee varianten: 

 

- Recirculatie van grondwater: grondwater wordt rondgepompt en afhankelijk van 

de behoefte gebruikt voor koeling of verwarming; 

- Warmte en koude bron systeem: Dit systeem bestaat uit twee naast elkaar of 

boven elkaar (monobron) gelegen bronnen: één warme en één koude bron. 

Water uit de koude bron wordt gebruikt voor koeling en water uit de warme bron 

wordt gebruikt voor verwarming.  
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Open WKO-systemen zijn interessant voor grootschalige toepassing bij woningblokken, 

utiliteitsbouw (ziekenhuizen, grote kantoorpanden) en bedrijven. De keuze voor het type 

open systeem is afhankelijk van de toepassing van de energie en de eigenschappen van 

de bodemlaag waaruit het grondwater wordt opgepompt. 

 

Een WKO-systeem wordt vrijwel altijd in combinatie met een Lage Temperatuur 

Verwarmings(LTV-)systeem in panden/woningen aangelegd. Dit betekent ook dat het 

toepassen van WKO in bestaande bouw gecompliceerd is; er dienen ook aanpassingen 

aan het pand (isolatie) en aan het verwarmingssysteem (van radiatoren naar vloer- en 

wandverwarming) te worden gedaan. Hierdoor is de keuze voor WKO voor verwarming en 

koeling van bestaande bouw vrij ingrijpend. 

 

Effecten Maaiveld 

Gesloten systemen: Bij een gesloten WKO systeem moet de warmtewisselaar in de 

bodem geplaatst worden. Dit kan gepaard gaan met vergravingen/boringen, die vooral bij 

een zogenaamde warmtekolf en een horizontale warmtewisselaars vrij omvangrijk kunnen 

zijn. Verder lopen er ondergrondse leidingen naar een installatie. Het is niet uitgesloten 

dat hierdoor bodemwaarden (zoals bodemarchief en cultuurhistorische elementen) 

kunnen worden aangetast. Vergeleken met een open WKO-systeem waar sprake is van 

twee doorboringen (één voor de warme en één voor de koude bron) is er bij gesloten 

WKO-systemen vaak sprake van meerdere doorboringen van de ondiepe bodem en 

eventueel aanwezige scheidende bodemlagen. 

 

Open systemen: Aan maaiveld zijn putdeksels waarneembaar en tevens lopen er 

leidingen ondergronds. In de aanlegfase zijn graaf en boorwerkzaamheden nodig. Net 

zoals bij een conventioneel verwarmingssysteem, geldt ook voor open WKO systemen 

dat er gebouw gebonden installaties nodig zijn.  

 

Ondergrond 

Gesloten systemen: gesloten WKO systemen worden zo aangelegd dat er een 

verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2013). Bij grote gesloten systemen, waarbij grote hoeveelheden vloeistof worden 

opgeslagen in buffertank, wordt de druk van het systeem continu gemonitoord. De 

warmtewisselaar bevindt zich in de contactlaag (horizontaal) of de waterlaag (verticaal). 

Er bestaat een kans op lekkage van de circulatievloeistof (in de meeste gevallen is dit 

glycol) in de warmtewisselaar (bovengronds). In het Wijzigingsbesluit 

bodemenergiesystemen (WBBE) worden geen specifieke eisen aan de vloeistoffen in de 

gesloten systemen gesteld. Wel is in het WBBE geregeld wat te doen bij een vermoeden 

van lekkage. De vloeistof moet dan direct worden verwijderd. 

 

Er zijn alternatieven voor glycol, zoals biologisch afbreekbare glycol of gewoon water. 

Echter, deze alternatieven kunnen het vermogen en de rendabiliteit van het systeem 

verminderen. 

 

Om de natuur niet te verstoren, is bij wet vastgelegd dat WKO de thermische balans in de 

ondergrond niet mag verstoren. Het is daarom niet toegestaan om in de winter meer 

koude te laden dan in de zomer is onttrokken. Aangezien de koude en warmtevraag 

afhankelijk zijn van niet te voorspellen weerscondities en het gebruik ook om andere 

redenen kan afwijken van de verwachte warmte- en koudevraag in het gebouw, eist de 
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overheid een sluitende energiebalans over een periode van vijf jaar (AgentschapNL, 

2011). 

 

Open systemen: In de ondergrond worden injectie- en onttrekkingsfilters aangebracht. Bij 

open WKO systemen is sprake van waterwinning en waterinjectie. Het effect van een 

open WKO systeem op de grondwaterstand wordt als verwaarloosbaar beschouwd, 

omdat de onttrekking en infiltratie vlak naast elkaar liggen en de één het effect van de 

ander opheft. Een effect op de stroming van het grondwater is wel mogelijk waardoor 

bestaande verontreinigingen verplaatst kunnen worden. Door de waterinjectie verandert 

de temperatuur van het water. Om de effecten daarvan te beperken schrijft de provincie 

een energiebalans voor. 

 

Andere gebruiksfuncties 

Gesloten systemen: De ruimteclaim van een verticaal gesloten WKO systeem is vaak 

kleiner dan een open WKO-systeem. Een gesloten horizontaal systeem heeft een 

ruimtebeslag direct onder het maaiveld en beperkt in die zin de ondiepe gebruiksruimte 

voor andere functies zoals bijvoorbeeld funderingen, kabels en leidingen, wortels van 

vegetatie, kelders en containers.  

 

Open systemen: De zogenaamde warmte- en koude bellen met grondwater van het open 

WKO systemen leggen een ruimteclaim op de ondergrond. Waarbij het ondergrondse 

ruimtebeslag in horizontale zin vrijwel altijd groter is dan het bovengrondse ruimtebeslag 

van het gebouw of de woning. Met name nabijgelegen WKO systemen kunnen elkaars 

opbrengst beïnvloeden, maar ook industriële grondwateronttrekkingen. 

 

Klimaat 

Er is nog wel (elektrische) energie nodig voor (warmte)pompen, maar WKO draagt bij aan 

het terugdringen van de CO2 uitstoot. WKO wordt daarom gezien als duurzaam alternatief 

voor verwarming/koeling. Naast verwarming kan met het WKO systeem ook worden 

gekoeld 

 

Eenheden Gesloten horizontale systemen liggen circa 2 meter onder maaiveld, terwijl verticale 

systemen gewoonlijk op circa 40 meter diepte liggen. In sommige gevallen, kan deze 

diepte zelfs oplopen tot meer dan 100 meter. Per meter levert een gesloten systeem 

tussen de 20-40 W.  

Open systemen hebben over het algemeen meer vermogen dan gesloten systemen. 

Gemiddeld liggen open WKO systemen op een diepte van 20 – 120 m. De minimale 

afstand tussen de injectie en de onttrekkingsbron ligt veelal in de orde van 50-100 meter. 

Debieten zijn rond de 50 – 100 m3/uur (10 m3/uur ~ 100 kW vermogen). Voor woningen 

zijn kleinere volumes nodig, lager dan 10 m3/uur. 

Economie De terugverdientijd van een open WKO systeem ligt veelal in de orde van 5 tot 8 jaar. 

Open systemen zijn financieel rendabel vanaf 100 woningen of vanaf 2.500 m2 bruto 

vloeroppervlakte kantoor. Ze zijn vooral geschikt voor woonwijken, glastuinbouwgebieden 

en grotere kantoorgebouwen. Het gaat hierbij om nieuwbouw welke dan direct afgestemd 

kan worden op een WKO systeem. Het aansluiten van een WKO systeem op bestaande 

bouw vergt aanpassingen aan de gebouwen en bestaande verwarmingsinstallaties.  

De terugverdientijden van een gesloten WKO systeem zijn vaak hoger dan bij open 

systemen, en liggen tussen 10 en 15 jaar. Het toepassen van WKO maakt de afnemer 

minder afhankelijk van ontwikkelingen op de energiemarkt. 
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Vrije gebieden              Regiegebieden

Restrictiegebieden

Ruimtelijke drukLaag Hoog

Kwetsbaar

heid

Laag

Hoog

 

Stand van zaken Overijssel 2015 

De provincie heeft samen met gemeenten handelingsperspectief voor WKO systemen ontwikkeld en dit 

onder andere vertaald naar een WKO Kansenkaart. De kaart bevat informatie over de potentie van de 

ondergrond voor WKO en over belangen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens afwegingen 

over de inpassing van WKO in een gebied. De afweging is in figuur 3.2 weergegeven. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2 Afweging belangen WKO in grafiek 

 

In de kansenkaart zijn de genoemde drie typen gebieden te onderscheiden. De drie gebieden betekenen 

het volgende: 

 

• In restrictiegebieden is de toepassing van WKO obv wet en regelgeving niet toegestaan; 

• In vrije gebieden gelden de standaard vergunningsprocedures omdat er weinig andere belangen 

spelen; 

• In regiegebieden is afstemming op de toepassing van WKO wenselijk. 

 

 

Figuur 3.3. WKO Kansenkaart; vrije gebieden, regiegebieden en restrictiegebieden op kaart weergegeven 

 

Bijna driekwart van de oppervlakte van Overijssel is geschikt voor open WKO systemen. Vooral de 

ondergrond in het westen van de provincie is geschikt voor WKO. In de afgelopen jaren is er sprake 
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geweest van een sterkte groei: in augustus 2015 zijn er 106 WKO systemen in gebruik, in 2009 waren dat 

er 50. De grootste installatie staat in Hardenberg, met een vergunde capaciteit van 4,4 miljoen m3 per jaar 

(Provincie Overijssel, 2015).  

 

Rol provincie 

Voor het toepassen van een open warmte-koudeopslag systeem is een vergunning van de provincie nodig 

op basis van de Waterwet. In de vergunningen wordt tevens een 5-jaarsevaluatie gevraagd, die ingaat op 

energiebalans (temperatuur en onttrokken en geïnfiltreerde hoeveelheden). Ook deze vijf jaarsevaluatie 

wordt door de provincie getoetst.  

 

Open systemen worden door de provincie geregistreerd in het online Landelijk Grondwater Register. 

Sinds 1 juli 2013 is de AMvB Bodemenergie van kracht en moeten gesloten systemen bij gemeenten 

worden gemeld. Gesloten systemen hoefden in Nederland voor 1 juli 2013 niet te worden geregistreerd. 

Hierdoor is het onbekend hoeveel systemen er precies in gebruik zijn. 

 

 

 

 
Figuur 3.4 Overzichtskaart drinkwaterwinningen en WKO-installaties 
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3.3 Hoge temperatuuropslag 

Visuele indruk (SKB, 2013 en meermetbodemenergie.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quicklink  
- Diepte: 50 - 500 m -mv 
- Geen projecten in Overijssel 
- Potenties voor WKO aanwezig in 75% van 

de provincie; West Overijssel meest 
geschikt. 

 

Technische 

beschrijving 

De warmtevraag van afnemers (verwarming panden, glastuinbouw) varieert vaak over het 

jaar (seizoensafhankelijk), terwijl het warmteaanbod (b.v. restwarmte van industriële 

processen, kassen, geothermiesystemen, warmtekrachtinstallaties) een veel constanter 

aanbod bieden. Door deze warmte in de ondergrond op te slaan/te bufferen kan deze 

discrepantie worden opgelost. De eventuele toepassing van dergelijke HTO zal 

voornamelijk in de bebouwde omgeving gaan spelen vanwege de dan mogelijke efficiënte 

koppeling met warmtevraag en -aanbod. 

 

Bij HTO wordt (rest)warmte met hoge temperatuur in de bodem opgeslagen. Bij een 

opslagtemperatuur van circa 60 - 90°C wordt gesproken van Hoge Temperatuur Opslag 

(HTO). Met name in de tuinbouw wordt ook gebruik gemaakt van MTO: Middelhoge 

Temperatuur Opslag (25 - 60°C). Warmte kan opgeslagen worden met gesloten systemen 

(bodemwarmtewisselaar) of met open systemen (grondwater).  

 

Warmte opslaan 

In de zomerperiode is de warmtevraag veelal beperkt of geheel afwezig bij de afnemer. 

De aanbieder van warmte heeft echter wel warmte beschikbaar. De beschikbare warmte 

wordt daarom tijdelijk opgeslagen in de bodem. 

 

Warmte leveren 

In de winterperiode is de vraag naar warmte aanwezig. Warmtevragers, zoals woningen, 

utiliteit, kassen en bedrijven, krijgen hun warmte via het warmtenet aangeleverd. Het 

warmtenet wordt gevoed door de aanbieder van warmte en het hoge 

temperatuuropslagsysteem. 
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Hoge temperatuuropslag kan tot enkele honderden meters diepte plaatsvinden, 

afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrond. 

 

Effecten Maaiveld 

In de aanlegfase is een boorinstallatie benodigd. In de operationele fase is een HTO 

systeem vergelijkbaar met een WKO systeem. Het systeem bestaat uit minimaal 2 putten, 

enkele pompen en randapparatuur (bijvoorbeeld een warmtepomp). 

 

Ondergrond 

In de ondergrond is de mogelijke uitstraling van warmte naar zoete grondwatervoorraden 

het belangrijkste aandachtspunt. Het daadwerkelijke effect hiervan is sterk afhankelijk van 

de temperatuur van het geïnjecteerde water, de diepte en eigenschappen van de 

waterlaag en de geohydrologie in de omgeving.  

 

Ander gebruik 

HTO kan lagen waarin andere functies plaatsvinden, zoals WKO en drinkwaterwinning, 

thermisch beïnvloeden.  

 

Klimaat 

Door HTO kunnen bestaande warmtestromen efficiënter worden benut. De warmte kan 

als vervanging dienen voor warmte die normaal gesproken met fossiele brandstoffen 

geproduceerd zou worden.  

 

Eenheden De temperaturen bij HTO kunnen variëren van 25 - 95 graden Celsius. Theoretisch 

kunnen nog hogere temperaturen worden opgeslagen. 

De diepte kan sterk variëren, en is vooral afhankelijk van de technische en 

beleidsmatige/juridische mogelijkheden.  

 

Economie Door restwarmte te benutten die normaal gesproken verloren gaat (hetzij door de 

uitvoerende partij zelf of door levering van warmte aan derden), wordt een belangrijke 

efficiency slag gemaakt. De kosten voor HTO hangen o.a. af van de diepte waarop de 

warmte wordt opgeslagen; de kosten nemen toe bij toenemende dieptes. 

 

In de praktijk is het benutten van (industriële) restwarmte gebonden aan een risico dat de 

leveringszekerheid niet gegarandeerd kan worden. Dat betekent dat er tijden zijn dat de 

het aanbod van warmte niet aansluit op de vraag. Dit is een belangrijke drempel voor het 

investeren in restwarmte projecten. Door gebruik te maken van de buffercapaciteit van de 

ondergrond kan dit risico sterk worden verkleind. 
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Stand van zaken Overijssel 

In Nederland zijn een aantal middelhoge en hoge temperatuur opslagsystemen gerealiseerd, met 

uiteenlopende technische specificaties (Meer met bodemenergie, rapport 6 Hogetemperatuuropslag). 

 

In Overijssel zijn nog geen HTO projecten gerealiseerd.  

 

Binnen het aardwarmteproject Koekoekspolder (zie factsheet geothermie) is onderzocht of HTO een optie 

is om het overschot aan warmte, dat mogelijk in de zomer kan ontstaan, op te slaan in de ondergrond. 

Vanwege de ongeschiktheid van relatief ondiepe lagen (rond 500 m -mv), zijn dieper gelegen lagen 

onderzocht (rond 800 m -mv). Het benodigd debiet (te injecteren en te onttrekken hoeveelheid water) 

bleek hoger te liggen dan het potentieel te infiltreren debiet, waardoor de businesscase niet rond kwam. 

 

De potentie voor HTO is nog niet bekend. 

 

Rol provincie 

De provincie is op grond van de Waterwet bevoegd gezag voor HTO en verantwoordelijk voor de 

vergunningverlening en handhaving. 
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4 Diepe ondergrond: Winning 

4.1 Zoutwinning 

Visuele indruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Een zouthuisje bij Twekkelo  

Quicklink  

- Diepte: 500 - 1.200 m -mv. 

- Overijssel: Zoutwinning in Hengelo, 

Enschede en Haaksbergen 

- Potentie in zuidoosten van Overijssel 

 

Technische 

beschrijving 

Sinds 1933 wordt in Twente zout gewonnen. Oudere cavernes zijn geregeld te groot of te 

hoog gemaakt, of liggen te dicht bij elkaar. Dit kan leiden tot instabiliteit (zie effecten 

ondergrond).  

 

Vanaf 1980 wordt zout gewonnen volgens een andere methodiek, de Good Salt Mining 

Practise’ (GSMP), met als resultaat dat er sindsdien cavernes worden aangelegd met een 

voldoende stevig dak en voldoende onderlinge afstand, waardoor caverne-migratie en 

instorting niet meer mogelijk is. ‘Bij deze vorm van zoutwinning ontstaan stabiele 

cavernes.  

 

Zout wordt gewonnen door boorputten te slaan, waarin een buis tot in de zoutlaag wordt 

neergelaten. In deze buis wordt een tweede, smallere buis aangebracht, die enkele 

meters dieper in de zoutlaag reikt. Door de ruimte tussen de beide buizen wordt water, 

dat via een speciaal leidingnet wordt aangevoerd, naar beneden geleid waardoor het zout 

oplost. De hierdoor gevormde pekel gaat door de druk van het water via de binnenbuis 

omhoog.  

 

Afhankelijk van de situatie kunnen door de zoutwinning holtes (cavernes) ontstaan die 

mogelijk geschikt zijn voor opslag van stoffen, dit wordt beschreven in de factsheet 

Opslag in zoutcavernes.  
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Effecten Maaiveld 

Bij het boren in de ondergrond kan geluids-, licht- en trillingshinder optreden. Op de plek 

van de winning (na een boring) staan zouthuisjes of torens. Ook is er een pompstation 

nodig dat het water naar de boringen in het veld pompt en pekel naar de (nabijgelegen) 

fabriek. Vaak is dit één pompstation die gekoppeld is aan een groot aantal zoutcavernes. 

In de vorm van pekel wordt het zout getransporteerd door middel van ondergrondse 

pekelleidingen. Voor de winning van het zout is ook een indampingsinstallatie nodig. Door 

de winning van zout kan bodemdaling optreden.  

 

Ondergrond 

Bij het transport van pekel moet rekening worden gehouden met een risico voor de zoete 

grondwatervoorraad, door verontreiniging met zout water in het geval van een calamiteit. 

Zoutcavernes leggen een ruimteclaim op de ondergrond. Door de plasticiteit van het 

steenzout kan in de loop der tijd vervorming van de caverne optreden. 

 

Bij cavernes zonder stevig bovenliggend dak van steenzout, bestaat het risico dat de 

bovenliggende gesteentelagen afbrokkelen en in de cavernes vallen. Als dit proces zich 

voortzet, verplaatst de caverne zich in de loop der tijd naar boven (caverne-migratie), 

mogelijk tot aan het maaiveld. Dit leidt tot verzakking (komvorming) van de bovengrond 

en in het slechtste geval zelfs tot een instorting (sinkhole), met schade tot gevolg. 

Cavernes die kunnen instorten / migreren zijn (potentieel) instabiel en duiden we aan als 

instabiele zoutcavernes. In totaal zijn er 63 potentieel instabiele zoutcavernes. Bij 37 

cavernes is er het risico op het ontstaan van een 'sinkhole', een gat van tientallen meters 

doorsnede. Door te kijken naar de mate van bodemdaling en het huidige grondgebruik 

zijn 22 cavernes geïdentificeerd die dergelijke schade aan de omgeving kunnen 

veroorzaken. Hierbij is stabiliseren wenselijk is. Onder Stand van zaken Overijssel is een 

proef beschreven die momenteel wordt uitgevoerd ten behoeve van stabilisatie van 

zoutcavernes. Ter illustratie: zie onderstaande afbeelding  
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Andere gebruiksfuncties 

Zoutcavernes leggen een ruimteclaim op de ondergrond. Door andere gebruiksfuncties in 

de ondergrond dient hiermee rekening gehouden te worden. 

 

Klimaat 

Zout wordt niet gewonnen uit klimaatoverwegingen. 

Eenheden Er wordt in Nederland op drie plaatsen steenzout (NaCl) gewonnen: in Twente, in 

Groningen (Zuidwending en Heiligerlee) en Friesland (Franekeradeel). Jaarlijks wordt er 

circa 6,5 miljoen ton zout gewonnen (SodM, 2009) in Nederland.  

De zoutlaag waaruit in Twente voornamelijk wordt gewonnen is ongeveer vijftig meter dik 

en bevindt zich op een diepte tussen de 400 en 500 meter. Er zijn reeds circa 500 

boringen gemaakt, momenteel zijn er ongeveer 180 in bedrijf. Een boring gaat circa 15 à 

20 jaar mee. In Twente wordt per jaar circa 2,5 miljoen ton zout geproduceerd. 

 

Economie Uit de zoutlagen worden zouten (keukenzout en magnesiumzout) gewonnen, die vele 

toepassingen kennen.  

 

 

Stand van zaken Overijssel 

In Overijssel wordt in Twente zout gewonnen door AkzoNobel. Het gaat om de gebieden Boeldershoek, 

Twekkelo, Marssteden en Usseler Es. In 2015 wordt een nieuwe zoutwinlocatie ontwikkeld bij Ganzebos, 

tussen Beckum en Boekelo, in Twente.  

 

Sinds enige tijd worden de instabiele cavernes gemonitord op eventuele caverne-migratie en wordt door 

AKZO en Twence een proef voorbereid om drie cavernes te vullen met een vulstof. De vulstof is een 

slurry die in de caverne wordt gebracht en daarna uithardt. De bovenliggende gesteentelagen worden dan 

zodanig gesteund dat deze niet meer kunnen instorten. De proef in opgenomen is met het Landelijk 

Afvalbeheerplan (LAP). De proef wordt samen met de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en 

Economische Zaken, Staatstoezicht op de Mijnen, de gemeenten Hengelo en Enschede, Twence en 

AkzoNobel uitgevoerd. 

 

Ondergrondse zoutstructuren die geschikt zijn voor zoutwinning en de vergunningen voor de winning en 

opsporing van steenzout zijn opgenomen in bijlage 6 (zie ook figuur 4.1). Uit de kaart valt op te maken dat 

er naast de zoutstructuren onder Twente, op meer locaties in zuidoost Overijssel zoutstructuren aanwezig 

zijn. De aanwezige zoutinfrastructuur in Twente maakt het echter logisch dat eventuele nieuwe 

zoutwinlocaties in deze regio worden ontwikkeld. 
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Figuur 4.1. Uitsnede kaart zoutwinning 

 

Rol provincie 

Provincies hebben een adviesfunctie bij vergunningverleningen voor activiteiten in de diepe ondergrond. 

Dit geldt voor zowel de vergunningverlening in het kader van de Mijnbouwwet, als voor 

vergunningverlening in het kader van de Omgevingswet. 
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4.2 Aardolie en aardgaswinning conventioneel 

Visuele indruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Quicklink  

- Diepte: 1.500 - 4.000 m -mv. 

- 20 gasvelden, waarvan 8 producerend in 
Noord Overijssel 

- Overige potentie in noordelijke helft van de 
provincie 

 

Technische 

beschrijving 

De belangrijkste delfstoffen van Nederland zijn aardgas en aardolie. Gas en olie ontstaan 

uit organisch materiaal dat onder hoge druk en temperatuur wordt omgevormd. Door de 

lagere dichtheid dan het aanwezige water stijgt het omhoog door de bovenliggende lagen. 

Gas en olie verzamelen zich als het niet verder kan stijgen doordat een laag 

ondoordringbaar is. Op die locatie kan het dan aangeboord worden en kan het gas en of 

de olie gewonnen worden.  

 

Olie- en gaswinning verloopt in verschillende fasen. Allereerst zal een mijnonderneming 

een verkenningsonderzoek doen om deze delfstoffen op te sporen. Dit seismisch 

onderzoek is vergelijkbaar met echoscopie. Er worden geluidsgolven opgewekt, die de 

aarde in worden gestuurd. Uit de weerkaatste golven kan men afleiden hoe de aardlagen 

zijn opgebouwd en de structuur ervan zodanig is dat er olie of gas in zitten. Vervolgens 

wordt geboord om er achter te komen of er inderdaad olie of gas in de grond zit. Is dit het 

geval, dan wordt bekeken of en hoe het veld het beste ontwikkeld kan worden. Besluit 

men om de delfstof te gaan winnen, dan moet een productie-installatie worden gebouwd 

en een pijpleiding worden aangelegd. De daadwerkelijke productie kan vervolgens jaren 

duren. Stopt de mijnonderneming uiteindelijk de productie, dan worden de productieputten 

met cement gevuld en de afsluiters ontmanteld. Op land wordt dan de bodem gesaneerd 

en geschikt gemaakt voor andere functies. Productie-installaties op zee worden 

verwijderd. Ten slotte blijft er nazorg plaatsvinden om schade en hinder, bijvoorbeeld door 

na-ijlende bodemdaling, te monitoren (SodM, 2008).  

 

In deze factsheet is de conventionele winning van olie en gas beschreven. Echter ook bij 

deze putten is het soms nodig om het reservoir te stimuleren om olie en gas te kunnen 

winnen. Hierbij worden technieken ingezet die op dit moment vaak met onconventionele 

olie- en gaswinning worden geassocieerd. Het gaat bijvoorbeeld om chemische stimulatie. 

Dit wordt ook in Nederland al enige tijd toegepast. Voor reservoirstimulatie zie bijlage 1. 
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Kleine veldenbeleid 

Nederland heeft een groot gasveld (Groningenveld) en veel kleine velden. Geschat wordt 

dat het Groningenveld oorspronkelijk een winbare voorraad had van zo’n 2.800 miljard m
3
 

gas. Na zo’n 50 jaar productie bevat het Groningen-gasveld nog zo’n 780 miljard m
3
. Om 

de komende decennia verzekerd te blijven van Nederlands aardgas, heeft de 

rijksoverheid het kleine veldenbeleid ingesteld. Kern hiervan is dat de productie uit kleine 

velden voorrang krijgt boven die uit het Groningenveld en dat exploratie van en productie 

uit kleine velden ook wordt gestimuleerd door de overheid. De balansrol van het 

Groningenveld, dat wil zeggen de unieke eigenschappen die dit veld bezit om verschillen 

in vraag en aanbod flexibel te kunnen opvangen, speelt daarin een belangrijke rol. 

Dit beleid heeft ook gevolgen voor de provincie Overijssel. Behalve winning uit kleine 

velden in de provincie, heeft Overijssel ook te maken met bijvoorbeeld de hernieuwde 

winning uit het Schoonebeek olieveld. Door stimulering van de overheid en nieuwe 

technieken bleek het mogelijk meer olie te winnen uit dit veld. De nieuwe techniek houdt 

in dat door injectie van stoom de dikke olie die nog in het veld zit, gewonnen kan worden. 

Bij het oppompen van de olie komt ook water mee naar boven, deels is dit 

gecondenseerde stoom, maar ook water dat al aanwezig was in de diepe ondergrond. Dit 

formatiewater wordt opgeslagen in drie lege gasvelden in Overijssel. 

Effecten Maaiveld 

Aan maaiveld zijn de verschillende stadia zichtbaar. Alvorens de productie start moet er 

geboord worden en de reservoireigenschappen moeten in kaart worden gebracht. Tijdens 

de productiefase wordt de winningslocatie door middel van buisleidingen aangesloten op 

het gasnet. Afhankelijk van de situatie bestaat een winninglocatie uit pompen, 

compressoren, leidingen, een verwerkingsstation en soms aanvullende installaties. Na de 

productiefase wordt de locatie weer in de oorspronkelijke staat hersteld en worden de 

putten afgesloten. Een gemiddeld boorterrein is ca. 0,5 tot 1 ha groot en de toren heeft 

een hoogte van ca. 30 m. Een boring neemt gemiddeld enkele weken tot mogelijk 

maanden in beslag. Bij kleine gasvelden is één productieboring veelal voldoende. Voor 

grotere olie- en gasvelden zijn soms tientallen productieboringen nodig. Bij het boren in 

de ondergrond kan geluid-, licht- en trillingshinder optreden. Hinder is voornamelijk tijdelijk 

en de mate van hinder is afhankelijk van de locatie. 

Op een gasbehandelingslocatie wordt het gas op de juiste kwaliteit (samenstelling, druk) 

gebracht voor levering aan een gasleverancier. Vaak wordt de gasbehandeling gekoppeld 

aan een bestaande productielocatie maar dit is niet noodzakelijk. Een 

gasbehandelingsfaciliteit kan het gas van meerdere productielocaties behandelen. De 

omvang van de behandelingslocatie is over het algemeen ca. 1 à 3 ha (TNO, 2012). 

Tijdens de productie kunnen maaivelddaling en aan het maaiveld voelbare ondergrondse 

horizontale aardbewegingen optreden 

 

Ondergrond 

Door de winning van aardgas of aardolie, daalt de druk in het reservoir. Het gewicht van 

de bovenliggende gesteentelagen kan ervoor zorgen dat het reservoirgesteente in elkaar 

gedrukt wordt. Dit proces is waar te nemen als bodemdaling en in sommige gevallen 

bodemtrillingen (tevens relatie maaiveld).  

Afhankelijk van de geologische omstandigheden kan injectie van bijvoorbeeld CO2 of 

formatiewater de bodemdaling remmen of stoppen.  

Door de optredende drukdaling en daaruit volgende bodemdaling bij conventionele 

gaswinning kunnen mogelijk kleine geïnduceerde bevingen optreden in gebieden die daar 
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gevoelig voor zijn (bijvoorbeeld rond bestaande breuken). Geïnduceerde bevingen 

hebben meestal een geringe magnitude van 1 à 2 op de schaal van Richter. Aanvankelijk 

werd aangenomen dat een aardbeving in Nederland nooit een hogere magnitude van 3,9 

op de schaal van Richter zou kunnen hebben (SodM, 2013). Na aanvullend onderzoek, 

uitgevoerd naar aanleiding van een serie aardbevingen in Groningen (nadat daar de 

productie was opgevoerd) is deze bovenwaarde bijgesteld naar 4,5 op de schaal van 

Richter. Bevingen hebben een kortstondig effect met mogelijke schade aan gebouwen en 

infrastructuur (TNO, 2015). 

 

In figuur 4.2 is de kans dat een gasveld door gaswinning zou kunnen gaan beven 

afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 4.2. Kans op door gaswinning veroorzaakte bevingen en verwachte bodemdaling Overijssel 

 

In Overijssel heeft één aardbeving plaatsgevonden: In Mariënberg (gemeente 
Hardenberg), op 9 mei 2002 om 21.45 op een diepte van 3.0 km met een kracht van 0.9 
op de schaal van Richter. Het is een zogenaamde geïnduceerde beving, dus veroorzaakt 
door gaswinning. Bij Mariënberg zelf ligt geen gasveld, 10 km noordelijker liggen een 
aantal gasvelden. 
 

Het gasveld dat rood is afgebeeld (“heeft gebeefd”) heet “Coevorden”, en ligt ook deels 

onder de provincie Drenthe. Rond dit veld hebben in het verleden vijf aardbevingen 

plaatsgevonden. Het epicentrum van deze bevingen lag in Drenthe. De bevingen hadden 

een maximale kracht van 2.2 op de schaal van Richter. 
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Andere gebruiksfuncties 

Het winnen van aardgas en -olie is van groot economisch belang voor Nederland. 

Daarom zorgt deze activiteit voor restricties op het toepassen van andere 

gebruiksfuncties op vergelijkbare dieptes. Het ministerie van Economische Zaken 

beoordeeld vergunningaanvragen en maakt hierbij ook de afweging of de activiteit een 

andere activiteit in de weg kan zitten. Bijvoorbeeld de toepassing van geothermie in 

hetzelfde reservoir of in een nabijgelegen aquifer kan zorgen voor onderlinge 

drukbeïnvloeding, waardoor gas- of oliewinning in gevaar kan komen. Dit geldt met name 

voor en tijdens de winningsfase. Na de winningsfase is het reservoir ‘leeggeproduceerd’ 

en kan het een opslagfunctie krijgen voor onder andere aardgas, CO2 en formatiewater. In 

feite zorgt de winning er dus voor dat, indien het reservoir aan bepaalde randvoorwaarden 

voldoet, het reservoir beschikbaar komt voor andere ondergrondse gebruiksfuncties (2
e
 

leven).  

 

Opsporing van aardwarmte en koolwaterstoffen kunnen mogelijk van elkaar profiteren. 

Indien een opsporingsboring voor olie/gas geen voorkomen aantoont of als een put is 

uitgeproduceerd, kan de put mogelijk worden (her)gebruikt voor winning van aardwarmte.  

 

Klimaat 

Verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot CO2 uitstoot. CO2 is een broeikasgas en 

uitstoot leidt tot klimaatverandering. Deze grondstoffen worden dan ook niet gewonnen uit 

klimaatoverwegingen, maar vanuit economische belangen. Wel is het zo dat de 

verbranding van aardgas een minder nadelig effect voor het klimaat heeft dan olie, in 

andere woorden: er komt minder CO2 per eenheid vrij bij het verbranden van aardgas dan 

van olie. Eenmaal leeg kunnen de reservoirs in sommige situaties weer gebruikt worden. 

 

Eenheden De jaarlijkse productie in 2014 bedroeg 66 miljard m
3
 aardgas en 1,8 miljoen m

3
 aardolie. 

In Nederland en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat zijn in totaal zo'n 20 

mijnondernemingen actief op ongeveer 830 verschillende locaties op land en zo'n 115 op 

zee. De winning van aardgas is voor de helft op de enorme voorraad in Groningen 

gericht, de rest wordt gewonnen uit zo'n 265 kleinere velden. Er is nog zo'n 800 miljard m
3
 

aardgas aanwezig in het Groningen reservoir en 180 m
3
 in kleinere velden. De 

geologische aardolievoorraden onder het Nederlandse vasteland en het Nederlands deel 

van de Noordzee bedragen ongeveer 100 miljoen m
3
 (NLOG, 2015). Door de 

toegenomen aardbevingen in Groningen heeft de minister van Economische Zaken 

besloten dat in 2015 en de jaren daarna maximaal 39,4 miljard kubieke meter gas per jaar 

uit het Groningenveld gewonnen mag worden. 

 

Economie Sinds de ontdekking in de jaren zestig van het gasveld in Groningen is Nederland een van 

de grootste aardgasproducenten ter wereld. Dit levert de Nederlandse staat miljarden op, 

in 2013 alleen al zo'n 15 miljard Euro, en verschaft Nederland een belangrijke positie in 

Europa (SodM, 2014). In totaal heeft gaswinning de Nederlandse Staat sinds de jaren ‘60 

al meer dan € 265 miljard opgeleverd. De winning van olie en gas is van groot belang 

voor Nederland. De huidige economie is namelijk ingericht op (en afhankelijk van) deze 

fossiele brandstoffen.  

 

 

Stand van zaken Overijssel 
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In Overijssel vindt op diverse plaatsen gaswinning plaats. Oliewinning vindt op dit moment niet plaats 

(TNO, 2015). Sommige gasvelden zijn (nog) niet ontwikkeld, terwijl andere gasvelden al uitontwikkeld zijn. 

Een aantal van deze uitgeproduceerde gasvelden worden ingezet als opslagmedium voor 

productiewater/formatiewater dat vrijkomt bij de gas- en oliewinning in Drenthe en Overijssel. 

 
Tabel 4.1 Productiestatus van gasvelden in Overijssel 

Naam gasveld Productiestatus 

Coevorden Producerend 

Collendoorn Producerend 

Collendoornerveen Producerend 

De Blesse Tijdelijk verlaten 

De Lutte Uitgeproduceerd 

De Wijk Producerend 

Den Velde Producerend 

Deurningen Niet producerend binnen vijf jaar 

Eesveen Producerend 

Hardenberg Producerend 

Hardenberg-Oost Producerend 

Hoogenweg Verlaten 

Lankhorst Niet producerend binnen vijf jaar 

Nijensleek Uitgeproduceerd 

Oldenzaal Uitgeproduceerd 

Rammelbeek Niet producerend binnen vijf jaar 

Rossum-Weerselo Uitgeproduceerd, in gebruik voor opslag formatiewater 

Tubbergen Uitgeproduceerd, in gebruik voor opslag formatiewater 

Tubbergen-Mander Uitgeproduceerd, in gebruik voor opslag formatiewater 

Wanneperveen Producerend 

 



 
O p e n  

 

13 oktober 2015  P&SBE2463R001D01 28  

 

  
Figuur 4.3. Kaart posities gasvelden binnen Overijssel 

 

In Overijssel zijn drie gasvelden met een onbekende status. Deze velden zijn ooit aangeboord, maar zijn 

niet ontwikkeld. Het gaat om de velden Lankhorst, Deurningen en Rammelbeek. Na het aanboren van de 

velden is gebleken dat het op dat moment technisch of economisch niet interessant was om de velden te 

ontwikkelen. De meest voorkomende oorzaken zijn te weinig volume of een te lage doorlatendheid. De 

boring heeft echter wel aangetoond dat er gas aanwezig is. Op dit moment zijn bij TNO geen plannen 

bekend voor ontwikkeling van deze velden (TNO, 2015). 

 

Rol provincie 

Provincies hebben een adviesfunctie bij vergunningverleningen voor activiteiten in de diepe ondergrond. 

Dit geldt voor zowel de vergunningverlening in het kader van de Mijnbouwwet, als voor 

vergunningverlening in het kader van de Omgevingswet. 
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4.3 Aardolie en aardgaswinning onconventioneel 

Visuele indruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quicklink  

- Diepte: 2.000 - 6.000 m -mv.  

- Er vindt in Nederland geen onconventionele 

aardgas/-olie winning plaats (ook niet in 

Overijssel). 

- Potentie aanwezig in het zuidoosten van 

Overijssel + noordwesten. 

 

Technische 

beschrijving 

Bij de winning van gas (en olie) wordt gesproken van conventioneel en onconventioneel 

aardgas. Het verschil heeft alleen te maken met de winbaarheid van het gas, afhankelijk 

van het type gesteente waarin het gas aanwezig is.. Conventioneel aardgas bevindt zich 

in poreuze gesteentepakketten. Wanneer een put wordt geboord in deze pakketten, zal 

het gas door de goede doorlatendheid van het gesteente vanzelf naar de put stromen. 

Onconventioneel gas bevindt zich in slecht doorlatende gesteentelagen, bijvoorbeeld in 

schaliepakketten. Het gas is ontstaan in deze lagen en zit opgesloten in de kleine holtes 

(poriën) in het gesteente. Wanneer een put in deze lagen wordt geboord, zal het gas niet 

vanzelf naar de put stromen. Om het gas uit de grond te halen is het nodig de reservoirs 

te stimuleren (o.a. fracken). In bijlage 1 worden de verschillende vormen van 

reservoirstimulatie omschreven.  

 

Er worden verschillende vormen van onconventioneel gas onderscheiden, afhankelijk van 

het type gesteente waarin het voor komt. Schaliegas (shale gas) en steenkoolgas 

(coalbedmethane) zijn de bekendste vormen. 

 

Om de winning van onconventioneel gas mogelijk te maken, is zoveel mogelijk contact 

met de gesteentelaag van belang. Dit wordt bereikt door meerdere verticale putten te 

boren met zijtakken, die horizontaal door de gesteentelaag reiken. Deze horizontale 

zijtakken kunnen enkele kilometers lang zijn. Het aantal boringen is groter dan bij 

convenationele gaswinningen met als gevolg dat er op meer locaties werkzaamheden aan 

maaiveld plaats vinden. Horizontaal boren wordt in de huidige winning van conventioneel 

gas op verschillende plekken ook al toegepast. De benodigde inspanning voor winning 

van onconventioneel gas en olie is echter groter en daardoor zijn ook de schaal en de 
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mogelijke effecten anders. Het fracken wordt toegepast op meerdere plaatsen in het 

horizontale deel van de put en kan meerdere malen nodig zijn om de productiviteit van de 

put te stimuleren. In Nederland is nog geen ervaring met de winning van onconventioneel 

gas, en dus ook niet met het fracken ten behoeve van deze winning.  

 

In Amerika heeft schaliegas-, steenkoolgas- en schalieoliewinning in het afgelopen 

decennium een vlucht genomen. De combinatie van nieuwe technieken, horizontaal boren 

en reservoirstimulatie, maakt dat het aandeel van schaliegas in de totale gasproductie in 

Amerika in 2013 36% bedroeg, met een prognose voor de komende jaren die een sterk 

stijgend aandeel voorspelt. Het energieagentschap EIA stelt dat de VS in 2013 's werelds 

topproducent van aardolie, gas en koolwaterstoffen was. Het land heeft grote 

schaliegasvoorraden (EIA, 2013). 

 

Effecten Maaiveld 

Onconventioneel gas en olie is moeilijker winbaar dan conventioneel gas met als gevolg 

dat er relatief veel putten en winlocaties nodig zijn. Mogelijk worden niet alle putten 

gelijktijdig geboord, waardoor een boorinstallatie herhaaldelijk (en dus voor een langere 

periode) in het landschap kan staan. Tijdens het fracking proces zijn tijdelijk meer 

installaties nodig en is de aanvoer van de frack-vloeistof van belang. Ook de behandeling 

en opslag/bufferen van waterstromen ten behoeve van het fracken is van belang. De 

aanleg en opbouw van de winlocaties zal ook leiden tot een toename in het aantal 

verkeersbewegingen. Dit en de boorwerkzaamheden zelf kunnen hinder opleveren in de 

vorm van licht, geluid en trillingen. In vrijwel alle mogelijke wingebieden kunnen er 

negatieve of licht negatieve effecten optreden op het woon- en leefmilieu, ruimtelijke 

kwaliteit en natuur. De gevoeligheid voor en de kans verschilt per gebied. Deze effecten 

zijn deels te voorkomen of te verminderen met maatregelen. In het plan-

Milieueffectrapport Schaliegas staat dat Natura 2000 gebieden, waterwingebieden, 

grondwaterbeschermingsgebieden, grote wateren en stedelijk gebied niet geschikt zijn 

voor de winning van schaliegas. Deze gebieden worden vooraf uitgesloten van mogelijke 

boringen (Ministerie EZ, 2015). 

 

Ondergrond 

Bij de winning van onconventioneel gas en olie worden de putten horizontaal geboord om 

het contact met de gesteentelaag te maximaliseren. Dit betekent dat fracking op relatief 

grote schaal wordt toegepast, wat gepaard gaat met veranderingen in de ondergrond. De 

ondergrond wordt fysisch aangetast, maar ook chemische veranderingen vinden plaats 

door het injecteren van frack-vloeistof en het onttrekken van aardgas. Een deel van de 

frack-vloeistof zal in de ondergrond achterblijven, waardoor chemische veranderingen op 

de lange termijn ook een aandachtspunt zijn.  

 

Door het fracken kan er een risico zijn op seismische activiteit (bodemtrillingen), omdat 

bestaande breukzones kunnen worden gereactiveerd. Bij de planning van het winnen van 

onconventioneel gas zal hier uitvoerig naar gekeken moeten worden. Dit geldt ook voor 

het risico dat gas of vloeistof via natuurlijke of geïnduceerde (door fracken veroorzaakte) 

breukzones omhoog kan migreren. Er zijn niet of nauwelijks effecten te verwachten op het 

vlak van bodemdaling. De risico’s ten aanzien van grondwatervoorraden en 

drinkwaterwinning worden vooral bepaald door ongewenste gebeurtenissen, zoals 

problemen met of lekkages van een boorput (Ministerie EZ, 2015). 
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In vrijwel alle mogelijke wingebieden kunnen er negatieve of licht negatieve effecten 

optreden op de diepe ondergrond, bodem- en waterkwaliteit en beschikbaarheid van 

water. Negatieve effecten kunnen worden voorkomen door voldoende afstand te houden 

tot breuklijnen in de ondergrond en door gebieden met risico’s voor ondergrondse opslag 

(van bijvoorbeeld gas) uit 

te sluiten. Er is meer 

specifiek onderzoek nodig 

om de zekerheid rond te 

verwachten effecten en 

maatregelen te vergroten. 

Het gaat dan met name 

om specifiek onderzoek 

naar de Nederlandse 

diepe ondergrond 

(Ministerie EZ, 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

Schematische voorstelling van het winnen van schaliegas 

 

Andere gebruiksfuncties 

De winning van onconventioneel aardgas of olie kan van invloed zijn op andere 

gebruiksfuncties. Dit hangt af van het type onconventioneel gas of olie en de exacte 

ligging van de geologische voorkomens ten opzichte van andere gebruiksfuncties. 

Negatieve interferentie kan optreden met winning, opslag en buffering van stoffen in 

velden en aquifers waarvan de kleilaag waaruit schaliegas gewonnen wordt de 

afsluitende laag vormt. Er zal dan gekeken moeten worden of de integriteit van de 

afsluitende laag niet wordt aangetast door fracking. 

 

Klimaat 

Verbranding van fossiele brandstoffen leidt uitstoot van CO2. CO2 is een broeikasgas en 

uitstoot ervan leidt tot klimaatverandering. Deze grondstoffen worden dan ook niet 

gewonnen uit klimaatoverwegingen, maar vanuit economische belangen. Wel is het zo 

dat de verbranding van aardgas een minder nadelig effect voor het klimaat heeft dan olie, 

in andere woorden: er komt minder CO2 per eenheid vrij bij het verbranden van aardgas 

dan van olie.  

 

Voor onconventioneel gas is het, afhankelijk van de gebruikte technieken, mogelijk dat 

methaan ‘ontsnapt’ en in de atmosfeer terecht komt. Dit is vooral van belang bij situaties 

met een open opslagsysteem voor de waterstromen die tijdens het fracken ontstaan. 

 

Eenheden Onconventioneel gas en olie kan gewonnen worden uit lagen gelegen tussen 1.500 en 

6.000 m -mv. Zowel de potentieel aanwezige hoeveelheid als de technische en 

economische winbaarheid is nog zeer onzeker (NLOG, 2015). 

Economie De geschatte winbare hoeveelheden van onconventioneel gas en olie in Nederland zijn 

beperkt. Zeker in relatie tot het totale aanbod aan gas en olie op de Noordwest-Europese 
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markt. De kosten van onconventionele winning zijn hoog. In Nederland is met name 

schaliegas in beeld. Schaliegas kan de overgang van Nederland als netto-exporteur naar 

netto-importeur van aardgas met één tot tien jaar uitstellen. De piekproductie van 

schaliegas zou op zijn vroegst in 2035 kunnen worden bereikt. De staatsinkomsten liggen 

daarbij, afhankelijk van de gebruikte scenario’s, tussen de € 170 miljoen en € 1,5 miljard 

per jaar. Opgeteld tot 2050 zou de opbrengst € 5 miljard tot € 46 miljard kunnen zijn. Voor 

deze verkenning geldt een grote onzekerheidsmarge. De kennis over de schalielagen in 

Nederland is beperkt. Om meer zekerheid te krijgen is specifiek onderzoek nodig naar de 

aanwezigheid en winbaarheid van schaliegas. Ook de onzekere ontwikkeling van de 

gasmarkt draagt bij aan de onzekerheidsmarge (CE Delft, 2015). 

 

 

Stand van zaken Overijssel 

De ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben drie onderzoeken 

laten uitvoeren naar schaliegas, namelijk naar risico’s van schaliegaswinning, milieueffecten en een 

maatschappelijke verkenning naar schaliegas. Een aantal resultaten van deze onderzoeken zijn 

opgenomen in deze factsheet bij Effecten en Economie. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken heeft 

de minister van Economische Zaken medio 2015 besloten dat commerciële opsporing en winning van 

schaliegas de komende vijf jaar niet aan de orde is in Nederland. De bestaande vergunningen gericht op 

de opsporing van schaliegas worden dan ook niet verlengd. Nieuwe aanvragen zullen worden afgewezen. 

Het kabinet besluit eind 2015 of schaliegaswinning voor Nederland nog als optie in beeld blijft. Dit zal 

worden vastgelegd in het Energierapport. Als schaliegaswinning in de toekomst niet wordt uitgesloten, kan 

medio 2016 een onderzoeksprogramma starten. Onderzoeksboringen in opdracht van de overheid 

kunnen in dat geval vanaf 2018 plaatsvinden. 

 

In Nederland (en daarmee ook in Overijssel) wordt alleen conventioneel gas gewonnen. Er zijn gebieden 

in Nederland waar eerder naar de winning van onconventioneel gas is gekeken. In de Achterhoek is aan 

Queensland Gas uit Australië een opsporingsvergunning voor steenkoolgas verleend, die ook deels in 

Overijssel lag. Deze vergunningaanvraag is door Queensland Gas ingetrokken en daarmee niet mee aan 

de orde. Aan het Britse bedrijf Cuadrilla is een opsporingsvergunning verleend in Noord-Brabant en de 

Noordoostpolder (deels, in Overijssel). De bestaande vergunningen gericht op de opsporing van 

schaliegas zijn niet verlengd (medio 2015) en daarmee ook niet meer aan de orde.  

 

Zoals eerder beschreven zijn vergunningen niet verlengd (medio 2015) Opsporingsvergunningen zijn 

daardoor niet meer aan de orde.  

 

Figuur 4.4 op de volgende pagina geeft weer waar potenties voor schaliegas en steenkoolgas aanwezig 

zijn in Overijssel.  
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Figuur 4.4 Kaart onconventionele olie-/gaswinning (winning niet aan de orde in Overijssel) 
 

Potenties voor schaliegas bevinden zich in de Posidonia schalie, voor steenkoolgas in het Geverik 
laagpakket. Het Geverik laagpakket is weergegeven tot een diepte van 5.000 meter. Dieper wordt 
economisch niet winbaar geacht. In de ondergrond van Overijssel bevindt dit pakket zich tussen ca. 4.000 
en 4.500 meter. Op de kaart is te zien dat de Geverik formatie wijd verbreid voorkomt in Overijssel. De 
Posidonia schalie komt slechts op enkele plekken voor. De Posidonia schalie bevindt zich relatief ondiep 
(ca 1.500-2.000) in de ondergrond van Overijssel. De dikte van de formatie ligt tussen de 30 en 50 m. Dit 
is relatief dun in vergelijking tot de schaliegaswinning in Amerika waar schaliegaslagen soms wel 150 
meter dik zijn. In de provincie Overijssel is dus met name potentie aanwezig voor de winning van 
steenkoolgas uit het Carboon op een diepte van 4.000 tot 4.500 m -mv.  
 
Rol provincie 

Provincies hebben een adviesfunctie bij vergunningverleningen voor activiteiten in de diepe ondergrond. 

Dit geldt voor zowel de vergunningverlening in het kader van de Mijnbouwwet, als voor 

vergunningverlening in het kader van de Omgevingswet. 

In september 2013 hebben provinciale staten een motie aangenomen om alles in het werk te stellen om 

de winning van schaliegas in Overijssel tegen te gaan. 
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4.4 Geothermie 

Visuele indruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Schematische weergave aardwarmtedoublet en Boortoren van project Koekoekspolder 

Quicklink  
- Diepte: 1.500 – 3.000 m -mv.  
- Overijssel: Project Koekoekspolder (1.900 m 

-mv) in IJsselmuiden 
- Potentie in noordwesten en noordoosten 

van Overijssel  

Technische 

beschrijving 

Aardwarmte is warmte afkomstig van de kern van de aarde. De warmte is deels het 
gevolg van het ontstaan van de aarde maar grotendeels afkomstig van natuurlijk 
radioactief verval van elementen in de aardkorst. Door geleiding bereikt de warmte vanuit 
de aardkern de aardkorst. De toevoer van warmte vanuit de aarde is een continu proces. 
Afgekoeld gesteente wordt uiteindelijk van binnenuit weer verwarmd. Vandaar dat 
aardwarmte gezien wordt als een duurzame energiebron voor het verwarmen van huizen 
en kassen, elektriciteitsopwekking of andere industriële toepassingen. 
 
Om aardwarmte te benutten wordt warm water uit een watervoerend gesteente (aquifer), 
in de ondergrond opgepompt. Hoe dieper men boort, hoe hoger de temperatuur (zie 
onder ‘eenheden’). Een aquifer dient voldoende poreus en goed doorlatend te zijn om 
voldoende aardwarmte te kunnen winnen. Binnen Overijssel  Om het water te kunnen 
onttrekken aan een aquifer worden een productie- en injectieput geboord. De productie- 
en injectieput worden samen doublet genoemd. Bovengronds bedraagt de afstand tussen 
de productieput en de injectieput circa 5 tot 10 meter, ondergronds is die afstand circa 1,5 
km.  
Via de productieput wordt het warme en meestal zoute water opgepompt. Via een 
warmtewisselaar wordt de thermische energie benut voor verwarming of andere 
toepassingen. Het afgekoelde water wordt weer geïnjecteerd via de injectieput in dezelfde 
aardlaag.  
 
De gewonnen warmte kan direct worden gebruikt voor het verwarmen van kassen, 
woonwijken of voor industriële toepassingen (d.m.v. een distributienetwerk). Bij de meeste 
geothermieprojecten in Nederland is geboord naar diepten van 1.800 – 3.000 meter en 
wordt de warmte toegepast in tuinbouwkassen. Er zijn in totaal 10 projecten waarvoor een 
winningsvergunning is verleend, en er zijn 71 opsporingsvergunningen verleend (TNO, 
2015).  
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Effecten Maaiveld 

De haalbaarheid van geothermie hangt, naast de 
ondergrondse potentie, ook af van de bovengrondse 
warmtevraag. Gebieden met glastuinbouw, grote 
industriële warmtevragers of waar grote 
woningbouw- of utiliteitsbouwprojecten zijn 
interessant voor de toepassing van geothermie. De 
bovengrondse ruimtelijke impact is beperkt. In een 
relatief klein gebouw, gelegen bij de productie- en 
injectieput, staan de warmtewisselaars en pompen 
om het warme water te transporteren (zie afbeelding 
hiernaast). 
In het opgepompte warme water kan aardgas of olie 
opgelost zijn. Wanneer dat het geval is wordt de 
bron voorzien van een installatie om deze gas- en/of 
oliebijvangst te scheiden van het warme water. Het 
gas kan na droging gebruikt worden voor de 
productie van warmte of elektriciteit. De 
meegeproduceerde olie is over het algemeen 
minder makkelijk toe te passen. Eigendom van de 
bijvangst is afhankelijk van de hoeveelheid en of er 
een vergunninghouder koolwaterstoffen is. 
 
Radioactief materiaal (ionen) wordt overal in de natuur gevonden, ook in de bodem. Het is 
mogelijk dat ook dit meegeproduceerd wordt met het warme water. Bij het project in de 
Koekoekspolder is een verstopping ontstaan door neerslag van het water dat uit de 
formatie wordt opgepompt. De neerslag bestond onder andere uit zout en lood (als ion). 
Gekozen is voor het toevoegen van een inhibitor (een stof die de neerslag oplost) ter 
preventie van de neerslag in de injector en het reservoir rond het injectiepunt. 
Vervolgens kan het opgeloste materiaal weer in de watervoerende laag op ca. 1.800-
1.900 meter diepte ingebracht worden. Alleen wanneer de installatie geopend wordt is er 
een risico op blootstelling. Binnen de projecten worden met werkinstructies met daarin 
beheersmaatregelen risico’s voorkomen. 
 
Aardwarmtewinning heeft in het algemeen beperkte gevolgen voor het milieu. Risico’s 
worden zoveel mogelijk voorkomen door wettelijke regelingen waaraan het boren en het 
produceren van aardwarmte moeten voldoen. Hierbij gaat het om afdichten van 
doorboorde lagen en geluid en luchtkwaliteit tijdens de boring. 
 
Aardwarmteboringen zijn vergelijkbaar met boringen voor olie- of gaswinning of 
zoutwinning. Afhankelijk van de diepte, kan met zwaardere of lichtere torens worden 
geboord. Het werkterrein is ca. 0,5 tot 1 ha groot en de toren heeft een hoogte van ca. 50 
m. Een aardwarmteboring neemt, afhankelijk van de totale diepte, enkele maanden in 
beslag (TNO, 2012). 
 
Hinder is voornamelijk tijdelijk en zal vooral ondervonden worden tijdens het boren naar 
het reservoir en gedurende de constructie van gebouwen en installaties. De mate van 
hinder is afhankelijk van de locatie. In een industriële omgeving buiten de bebouwde kom 
zal de hinder minder zijn dan midden in een stad of dorp.  
 

Ondergrond 

Bij de winning van aardwarmte is geen of nauwelijks bodemdaling te verwachten. Netto 
worden er geen stoffen onttrokken of geïnjecteerd waardoor er geen sprake van 
volume/druktoename is. 
 
De kans op bodemtrillingen bij standaard aardwarmtedoubletten in aquifers is zeer gering. 

Gebouw met pompinstallaties 

van project Koekoekspolder 
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Er is geen sprake van significante drukverandering of veranderingen in de ondergrond die 
tot lokale spanningen leiden. Bij injectie van water in actieve breuken kunnen mogelijk wel 
bevingen optreden. 
 
In Nederland wordt geen reservoirstimulatie toegepast bij de geothermieprojecten. Alle 
boringen zijn gedaan naar een diepte van rond de 2.000 meter onder maaiveld. Op deze 
diepte is stimulatie in principe niet nodig. Onderdeel van een geothermieproject is het in 
beeld brengen en kiezen van de geschiktheid van de ondergrond voor geothermie. 
Gesteente dat onvoldoende doorlatend is, wordt daarom niet als geschikt geacht. 
Stimulatie brengt namelijk kosten met zich mee met significant effect op de businesscase 
van een project. Bij geothermieboringen naar grotere diepten (in Nederland nog niet aan 
de orde) is stimulatie wellicht wel nodig. In de factsheet Geothermie ultradiep komt dit aan 
de orden.  
 

Andere gebruiksfuncties  

Voor de toepassing van geothermie zijn twee putten nodig (soms zelf drie omdat een 
extra infiltratieput nodig is), waarbij het einde van de putten in de ondergrond circa 1,5 km 
uit elkaar liggen. Een geothermisch systeem legt dus een aanzienlijke ruimteclaim op de 
diepe ondergrond. Mogelijk ontstaat hierdoor concurrentie/interferentie met andere 
gebruiksfuncties in de diepe ondergrond, helemaal wanneer de winning van geothermie 
op grote schaal toegepast zal worden. 
 

Klimaat 

Geothermie kan gezien worden als duurzame, onuitputtelijke energiebron. In de meeste 
gevallen is het een vervanging voor de toepassing van aardgas voor ruimteverwarming. 
Door de grote afstand tussen de injectieput en de productieput duurt het minstens 30 jaar 
voordat er sprake is van een geringe temperatuurdaling van het warme water. 
Regeneratie (opnieuw opwarmen) van water in de ondergrond wanneer lange tijd warm 
water is geproduceerd duurt enkele decennia, afhankelijk van het systeem.  

Eenheden Gemiddeld geldt een temperatuurstijging in de Nederlandse bodem van ongeveer 30 °C 
per kilometer, dit geldt ook voor Overijssel. Vanuit dit gemiddelde geredeneerd geldt dat - 
voor een gewenste temperatuur van ongeveer 70 °C of warmer - tot een diepte van ca. 
2.000 m- mv geboord dient te worden. 
Over het algemeen geldt hoe dieper, hoe warmer, (en hoe duurder) maar de 
doorlatendheid van de lagen neemt af met de diepte waardoor aardwarmtewinning 
moeilijker wordt. Voor de toepassing van geothermie wordt in Nederland met name 
gekeken naar glastuinbouw (vanaf circa 15 hectare) of woningbouw (vanaf circa 3.000 tot 
5.000 woningen). Met aardwarmtewinning is een thermisch vermogen te behalen van 
meer dan 5 MW. De Rijksoverheid wil samen met onder meer energiebedrijven en 
tuinders, in 2020 11 petajoule produceren uit aardwarmte. Dit is evenveel als 150.000 
huishoudens en 500 hectare glastuinbouw per jaar nodig hebben. In het Actieplan 
Aardwarmte staan hierover afspraken.  

Economie Bij aardwarmte sprake van hoge investeringskosten (vuistregel 1,5 miljoen per kilometer 
boren), een lange terugverdientijd (afhankelijk van de gasprijs circa 15 jaar) en bestaat 
het geologische risico op onvoldoende toestroming van warm water vanuit de 
ondergrondse waterhoudende laag (misboring).  
Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de 
ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-
profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken 
van de SDE+. Boren naar aardwarmte valt onder deze regeling. De te ontvangen subsidie 
is gekoppeld aan de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie (RVO, 2015). 
 
De kans op een misboring naar aardwarmte is klein, maar heeft wel grote financiële 
gevolgen, omdat een boring kostbaar is. De 'Regeling nationale EZ subsidies - Risico’s 
dekken voor aardwarmte' dekt dit risico van misboring grotendeels af. De initiatiefnemer 
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betaalt vooraf een premie en in ruil daarvoor keert de regeling uit als een boring een 
teleurstellend resultaat heeft. Met deze regeling ondersteunt het ministerie van 
Economische Zaken ondernemers die investeren in energiebesparende technieken. 
Een belangrijke factor bij geothermie is ook de transportafstand van de bron naar de 
afnemer. Hoe verder deze afstand is, des te lager zal de temperatuur van het water zijn 
op de plek van de afnemer. 

 
Stand van zaken Overijssel 2015 
In de provincie Overijssel is één geothermieproject gerealiseerd. Het betreft het project Aardwarmtecluster 
Koekoekspolder. Dit is een initiatief van drie samenwerkende glastuinders. De gemeente Kampen en de 
provincie Overijssel hebben dit project gefaciliteerd en via een lening aan het Aardwarmtecluster 
gefinancierd. Hier is een doublet geboord tot een diepte van zo’n 1.900 meter, waaruit water met een 
temperatuur van ongeveer 75 °C wordt opgepompt. Hiermee wordt ca 17 hectare tuinbouwkassen 
verwarmd, waarmee ca. 4,5 miljoen m³ aan aardgas bespaard kan worden. In een deel 2013 heeft de 
productie een stil gelegen vanwege een verstopping van de injectieput door neerslag van in het 
opgepompte aanwezige loodverbindingen. Verdere complicatie was dat er sprake was van lichte, 
natuurlijke radioactiviteit. Begin 2014 is de productie weer opgestart na het oplossen van de verstopping. 
Eind 2014 zijn nog 2 tuinbouwbedrijven (een aardbeienkweker en een biologische zaadteler) aangesloten 
op het warmtenetwerk van Koekoekspolder (Platform Geothermie, 2014). Deze beide bedrijven maken 
gebruik van de restwarmte van de andere bedrijven.  
 
Voor het project Koekoekspolder is een winningsvergunning voor aardwarmte afgegeven door het 
Ministerie van Economische Zaken. Voor een groter gebied er omheen is een opsporingsvergunning van 
aardwarmte afgegeven (zie figuur 4.5). Op dezelfde kaart is op te maken dat de ondergrondse potentie 
voor geothermie vooral in het noordwesten en noordoosten van de provincie aanwezig is. 
 

Rol provincie 

De provincie Overijssel wil geothermie stimuleren, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij een 
vergunningaanvraag. Ook is zij ook bereid om te participeren in duurzame geothermiesystemen in de 
ondergrond, zoals in het eerste aardwarmteproject in de Koekoekspolder (Provincie Overijssel, 2014). 
Nieuwe geothermieprojecten kunnen mogelijk gebruik maken van het Energiefonds Overijssel. 

Figuur 4.5 Kaart Geothermie 
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4.5 Geothermie ultradiep 

Visuele indruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Schematische weergave diepe geothermie (itroominfra.nl) 

Quicklink  

- Diepte: 3.000 – 7.000 m -mv. 
- Geen project in Nederland (en Overijssel), 
- Mogelijk potentie in gehele ondergrond, 

potentie nog onvoldoende vastgesteld. 
 

Technische 

beschrijving 

Naast warmtewinning is het ook mogelijk om elektriciteit te produceren met de gewonnen 
warmte. Dit kan met ‘Enhanced Geothermal Systems’ (EGS), waarbij aan maaiveld een 
warmtekrachtcentrale nodig is. Er zijn drie systemen waarmee met hoge temperatuur 
elektriciteit opgewekt kan worden: binaire, flash en ‘dry steam’ systemen. De laatste twee 
systemen werken pas efficiënt bij hoge temperaturen vanaf 180°C. Voor de Nederlandse 
situatie is een binair systeem de meest bruikbare installatie en is mogelijk met water met 
een temperatuur vanaf 95°C, in Nederland te winnen vanaf een diepte van ca. 3.000 
meter.  
 
Door middel van het ORC of het Kalina proces wordt de warmte omgezet in elektriciteit, 
door aandrijving van turbine met stoom. Hierbij geldt: Hoe hoger de temperatuur, hoe 
groter het elektrische rendement. Vaak is restwarmte na elektriciteitsproductie nog te 
benutten voor ruimteverwarming. 
 
De geologische situatie in de ondergrond bepaald welke techniek gebruikt moet worden. 
Op sommige plekken is het mogelijk om uit een waterhoudende laag water van meer dan 
120 graden te winnen. Is er echter op een plek geen water aanwezig, dan moet dit water 
geïnjecteerd worden. Dit wordt Hot Dry Rock (HDR) geothermie genoemd. Op grote 
dieptes neemt de doorlatendheid van het gesteente meestal sterk af en zal deze door 
stimulatie moeten worden verbeterd. Reservoirstimulatie wordt omschreven in bijlage 1. 
De term ultradiepe geothermie is relatief nieuw en wordt steeds vaker gebruikt. Het heeft 
betrekking op de bodemlagen waaruit de warmte wordt gewonnen: Carboonlagen. Het 
zegt niet direct iets over de absolute diepte in meters, omdat bodemlagen in Nederland 
niet overal op dezelfde diepte liggen. Bodemlagen boven de Carboonlagen kunnen, 
indien de temperaturen hoog genoeg zijn, ook geschikt zijn voor geothermische 
elektriciteitsopwekking. 
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Effecten Maaiveld 

Een aardwarmtekrachtcentrale (EGS) heeft een redelijk grote omvang van mogelijk 
enkele hectaren afhankelijk van het geproduceerde vermogen. Het terrein omvat de 
oppervlaktelocaties van de productie- en injectieputten, warmtewisselaars en turbines 
voor het genereren van de elektriciteit. De centrales zijn zichtbaar in het landschap en er 
zijn torens waar waterdamp vrijkomt. Vanuit de centrale vindt aansluiting op het reguliere 
elektriciteitsnet plaats. Om het algemene rendement te verhogen kan gezocht worden 
naar mogelijkheden om de restwarmte die vrij komt ook te benutten. Hiervoor kunnen 
aanvullende installaties en distributiesystemen nodig zijn. Daarnaast vormt koeling een 
belangrijk aandachtspunt, omdat hiervoor mogelijk koeltorens en koelwater benodigd zijn 
(TNO, 2012). 
Effecten aan maaiveld die samenhangen met boren in de ondergrond komen overeen met 
de effecten beschreven in de factsheet Geothermie – warmtewinning. 
 

Ondergrond 

Bij Enhanced Geothermal Systems is meestal geen sprake van watervoerende lagen. Op 
diepten van 5 tot 7 kilometer vindt men voornamelijk harde rotsformaties. Via de 
injectieput wordt relatief koud water in de breuklijnen gepompt. Dit water stroomt door de 
breuklijn en warmt op en op enige afstand van de injectieput wordt het hete water 
(temperatuur boven de 150 

O
C) opgepompt en kan gebruikt worden voor de opwekking 

van elektriciteit. Bij Enhanced Geothermal Systems bestaat een kans op het optreden van 
trillingen indien stimulatie wordt uitgevoerd in een gebied met actieve breuken. De 
stimulatie zelf kan zeer lichte trillingen veroorzaken (TNO, 2012). 
 

Andere gebruiksfuncties 

Een geothermisch systeem legt een ruimteclaim op de diepe ondergrond. Mogelijk 
ontstaat hierdoor concurrentie/interferentie met andere gebruiksfuncties in de diepe 
ondergrond; helemaal wanneer de winning van geothermie op grote schaal toegepast zal 
worden.  
 

Klimaat 

Ultradiepe geothermie kan gezien worden als duurzame, onuitputtelijke energiebron. Het 
verduurzamende effect op de elektriciteitsvoorziening kan aanzienlijk zijn bij toepassing 
op grote schaal. 
 

Eenheden Gemiddeld geldt een temperatuurstijging in de Nederlandse bodem van ongeveer 30 °C 
per kilometer, dit geldt ook voor Overijssel. Vanuit dit gemiddelde geredeneerd geldt dat 
voor elektriciteitsproductie d.m.v. aardwarmte (vanaf 95°C) geboord zal moeten worden 
naar dieptes vanaf ca. 3.000 m -mv. 
 

Economie De winning van elektriciteit uit geothermie kenmerkt zich door grote investeringen, 
veroorzaakt door kostbare diepe boringen. Uit studies is gebleken dat naast de opwekking 
van elektriciteit, het ook belangrijk is om de restwarmte af te zetten. Hierdoor kan de 
elektriciteit tegen een gunstiger tarief opgewekt worden omdat ook de warmte verkocht 
wordt.  
 

 

Stand van zaken Overijssel 2015 
Er zijn nog geen concrete projecten geïnitieerd in Nederland met als doel de productie van elektriciteit 

door middel van ultra diepe geothermie. Wel zijn opsporingsvergunningaanvragen verleend met als doel 

het onderzoeken van de haalbaarheid van elektriciteitsproductie d.m.v. geothermie. Een voorbeeld is het 

gebied “Friesland” verleen aan Transmark B.V., een gebied dat voor een deel in de provincie Overijssel 

ligt. Het vergunninggebied is Overijssel was groter, namelijk inclusief natuurgebied De Weerribben. Op 
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verzoek van de provincie Overijssel is het vergunninggebied aangepast, zodat de verleende 

opsporingsvergunning nu niet meer in de Weerribben ligt. Door de gemeente Hoogeveen is een 

opsporingsvergunning aangevraagd, welke deels in Overijssel ligt. De gemeente onderzoekt samen met 

een aantal partners de haalbaarheid van diepe geothermie. Of met de warmte ook elektriciteit kan en zal 

worden opgewekt is nog niet bekend. Figuur 4.5 (vorige factsheet; geothermie) geeft de potentie en 

vergunninggebieden weer. 
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5 Diepe ondergrond: Opslag 

5.1 Opslag radioactief materiaal 

Visuele indruk 

 

   
  bron: 077205935:C.1, Arcadis 2013 

Quicklink  

- Diepte: 500 - 1.500 m -mv.  

- Op dit moment niet aan de orde. 

- Landelijk wordt onderzoek gedaan naar 

eindberging radioactief materiaal. 

- De provincie Overijssel staat opslag 

van radioactief materiaal in de 

ondergrond niet toe en heeft dit vastgelegd in haar Omgevingsvisie en 

Omgevingsverordening. 

 

Technische 

beschrijving 

 
In Nederland wordt voor zeer diverse toepassingen gebruik gemaakt van technologieën 

waarbij radioactief afval ontstaat. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de bereiding en het 

gebruik van medische radioactieve isotopen in ziekenhuizen, werkzaamheden in de olie- 

en gasindustrie, onderzoekstoepassingen en de opwekking van elektriciteit in 

kerncentrales. Conform het huidige Nederlandse beleid voor radioactief afval wordt het 

afval ten minste 100 jaar bovengronds opgeslagen, bij de Centrale Organisatie Voor 

Radioactief Afval (COVRA) in Zeeland, waarna eindberging voor al het afval is voorzien 

(Arcadis, 2013). 

 

De richtlijn 2011/70/Euratom verplicht Lidstaten om een Nationaal Programma op te 

stellen waarin beschreven wordt hoe verbruikte splijtstof en radioactief afval, nu en in de 

toekomst, veilig en verantwoord wordt beheerd. In het Nationaal Programma wordt geen 

keuze gemaakt voor een locatie waar een eindberging gerealiseerd moet of kan gaan 

worden (Arcadis, 2013). 
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Om de gevolgen voor mens, milieu en maatschappij van de verschillende toekomstige 

lange termijn beheermethoden voor radioactief afval te kunnen vergelijken, wordt ten 

behoeve van het Nationaal Programma een ‘verkennende studie naar de lange termijn 

beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen’ uitgevoerd. De lange 

tijdshorizon en het feit dat in het Nationaal Programma nog geen locatiekeuze aan de 

orde is, resulteert erin dat het Rapport Verkenning Lange Termijn Beheeropties een hoog 

abstractie niveau zal hebben en niet op alle details kan ingaan. Het is dan ook slechts een 

stap in een traject wat verscheidene decennia zal lopen (Arcadis, 2013). 

 

Binnen de verkennende studie werden elf mogelijkheden voor eindberging beschreven. 

Berging in de ondergrond is één van de elf mogelijkheden. Ondergrondse berging kan 

worden gerealiseerd door het afval in een geologische laag te plaatsen door middel van 

diepe boorgaten of in een, in de geologische laag, speciaal ontworpen faciliteit. In 

Nederland zijn daarvoor twee geschikte geologische formaties voorhanden; zout 

(zoutlagen en zoutkoepels) en klei. Er is in het verleden onderzoek gedaan naar 

eindberging van radioactief afval in Nederlandse zoutlagen. Op dit moment wordt in het 

Onderzoek Programma Eindberging Radioactief Afval (OPERA) gekeken naar de 

mogelijkheden van berging in klei. 

 

Effecten Het is nog onduidelijk hoe een eindberging van kernafval er precies uit gaat zien. 

Mogelijke effecten kunnen daarom nog niet worden beschreven. Omdat de opslag ‘voor 

eeuwig’ is moet bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met mogelijk risico’s die ver 

in de toekomst liggen, zoals ijstijden.  

 

Klimaat 

Significant effect op het klimaat wordt niet verwacht, los van de verminderde (CO2) 
uitstoot bij energieopwekking door kerncentrales.  
 

Eenheden In Nederland wordt door de kerncentrale Borssele 4 Terawattuur (TWh) per jaar aan 

elektriciteit geproduceerd. Dat komt overeen met ruim 14 Petajoule (PJ, 1 TWh = 3.6 PJ, 

Peta = 1015) en is ca. 4% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik in 2009. 

 

Nederland produceert minder dan 1.000 m
3
 radioactief afval per jaar. Het gaat met name 

om laag- en middelradioactief afval, zoals handschoenen, laboratoriumglaswerk, kleding 

en injectienaalden. De hoeveelheid hoogradioactief afval, die voornamelijk uit de resten 

van de brandstof van kerncentrales bestaat, groeit met minder dan 1.5 kubieke meter per 

jaar; net iets meer dan tien (kleine) kliko’s.  

 

Economie Voor de eindberging van radioactief afval is een kostbaar opslagsysteem nodig.  

 

 

Stand van zaken Overijssel 2015 
Ondergrondse opslag van radioactief materiaal is in Nederland op dit moment niet aan de orde.  
 
Rol provincie  
Provincie Overijssel heeft in haar Omgevingsvisie vastgelegd dat zij geen opslag van radioactief afval 
toestaat in Overijssel. Dit is tevens opgenomen in de Omgevingsverordening Overijssel.  
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5.2 Opslag in zoutcavernes 

 

Visuele indruk 

 
 

Quicklink  

- Diepte: 400 - 1.400 m -mv. 

- Zoutlaag aanwezig in Twente waarin 

cavernes gecreëerd kunnen worden 

voor opslag;  

- Bestaande cavernes in Twente zijn 

mogelijk te benutten voor gasolieopslag. 

- Initiatief voor opslaan gasolie in bestaande cavernes in Twente (De Marssteden) 

 

Technische 

beschrijving 

In stabiele steenzoutlagen kunnen holtes gecreëerd worden. Hierin kunnen stoffen 

worden opgeslagen. Hiervoor dient eerst het zout gewonnen te worden. Er is een verschil 

tussen cavernes die zijn ontstaan met zoutwinning als hoofddoel en cavernes die worden 

gecreëerd om stoffen in op te slaan. Cavernes die ontstaan met als hoofddoel 

zoutwinning, zijn namelijk niet automatisch geschikt voor opslag van stoffen, vanwege 

vorm en diepte (van belang voor controle van de ondergrondse druk). Cavernes die 

worden gecreëerd met als doel opslag, worden gemaakt naar de vereisten voor de opslag 

van de betreffende stof, met name zodat de ondergrondse druk naar wens gereguleerd 

kan worden.  

  

In deze factsheet worden de meest relevante mogelijkheden voor opslag in zoutcavernes 

beschreven.  

 

Aardgasbuffering in zoutcavernes 

Buffering voor aardgas in zoutcavernes vindt plaats voor het balanceren van verschillen 

tussen vraag en aanbod, met name voor dag/nacht buffering. Zodra een caverne gevormd 

is, kan het gas onder druk geïnjecteerd worden.  
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Aardolieopslag 

Landen die lid zijn van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) hebben afgesproken 

dat elk land voor 90 dagen netto olie-importen in voorraad heeft. Dit is vastgelegd in de 

Wet Voorraadvorming Olieproducten (WVA 2001). Langdurige strategische opslag is dan 

ook van nationaal belang, dit is via het Ministerie van EZ georganiseerd. Deze voorraden 

worden in Nederland in bovengrondse terminals opgeslagen. Om risico’s zo goed 

mogelijk te spreiden is het raadzaam om strategische/langdurige gasolievoorraden over 

het land te verspreiden. Ondergrondse opslag in zoutcavernes is daarom ook een optie, 

en in Twente (De Marssteden) is een opslaglocatie in zoutcavernes in voorbereiding 

(Ministerie van Economische Zaken, 2015). Voor aardolieopslag is het niet altijd nodig 

om nieuwe zoutcavernes te creëren. Binnen het genoemde project in Twente wordt 

gebruik gemaakt van bestaande cavernes, die beschikbaar zijn gekomen na de 

zoutwinning. 

 

Stikstofopslag 

De opslag van stikstof (in een zoutcaverne) is bedoeld om de gaskwaliteit in het 

leidingennet van Gasunie te kunnen reguleren. Door bijmenging van stikstof kan de juiste 

calorische waarde worden bereikt. Bij Heiligerlee in Groningen wordt stikstof opgeslagen 

in een zoutcaverne. 

 

Persluchtopslag 

Het idee achter persluchtopslag is dat elektriciteit wordt omgezet in gecomprimeerde 

lucht. Deze wordt vervolgens opgeslagen in de zoutcaverne. Tijdens daluren verbruikt 

een motor elektriciteit om lucht samen te persen en op te slaan in daarvoor gemaakte 

cavernes. Tijdens piekuren wordt samengeperste lucht weer naar boven gehaald waarbij 

de lucht vanzelf weer uitzet. Met deze vrijkomende energie wordt een generator 

aangedreven waardoor elektriciteit wordt geproduceerd. Op deze manier kan elektriciteit 

met een voldoende hoog rendement in grote hoeveelheden worden opgeslagen, zodat 

vraag en aanbod in de elektriciteitsvraag in evenwicht gebracht worden. Deze vorm van 

buffering komt met name in beeld wanneer het aandeel duurzame energie, afkomstig van 

zon en wind, toeneemt en in bepaalde perioden de vraag naar elektriciteit overtreft en in 

andere perioden juist onvoldoende leveringscapaciteit beschikbaar is. 

 

Opslag duurzame energie (waterstofopslag) 

Een stip op de horizon (indicatie 30 – 50 jaar) is het opslaan van duurzaam gewonnen 

energie (bijv. windenergie) in de vorm van waterstofgas. Onderzoek hiernaar is nog volop 

in ontwikkeling. De belangrijkste factor die een rol speelt bij de toekomstige opslag van 

duurzame energie (en daarmee de reden dat de toepassing nu nog niet aan de orde is in 

Nederland) is het aandeel van duurzame energie in de energiemix. Een groter aandeel 

duurzame energie veroorzaakt een grotere onvoorspelbaarheid in aanbod van energie, 

welke dan opgevangen zal moeten worden. Deze grote onvoorspelbaarheid is er nu nog 

niet. Een verdieping van de kennis over opslag van duurzame energie is nodig om in de 

toekomst de kansen en (veiligheids)risico’s van opslag van energie in de ondergrond te 

kunnen inschatten. Deze is nu nog niet voorhanden.  

 

Effecten Maaiveld 

Aan maaiveld is een productie- en injectiefaciliteit nodig. De opbouw van deze faciliteit 

hangt af van de hoeveelheid gas of vloeistof die wordt opgeslagen. Voor de buffering zijn 

koel- en verwarmingsinstallaties, compressoren en pompen nodig. Tevens dient de 
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locatie vaak te worden aangesloten op een leidingennetwerk. Bij de voorgenomen 

olieopslag in Overijssel (De Marssteden) zal transport plaats gaan vinden per as. 

 

Ondergrond 

Tijdens de aanleg van deze cavernes kan bodemdaling optreden. Tevens moet rekening 

worden gehouden met eventuele zoutvloei van het gesteente in en om de caverne. 

 
Andere gebruiksfuncties  

Zoutcavernes kunnen als opslagvat dienen voor verschillende stoffen. Wanneer wordt 

gekozen voor een bepaald medium, sluit dit andere mogelijkheden (tijdelijk) uit. 
 

Klimaat 

Aardgas- en aardolieopslag in zoutcavernes wordt niet uitgevoerd op basis van 

klimaatbeleid. Perslucht- en waterstofopslag kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de 

transitie naar duurzame energie. Echter, dit zijn niet de enige methoden die kunnen 

beantwoorden aan de behoefte aan energieopslag en voor de balancering van het 

elektriciteitsnet. Een aantal voorbeelden zijn het uitbreiden van de opslag in (buitenland-

se) waterkrachtcentrales, het maximaal stuurbaar maken van basislastcentrales, batte-

rijen en smart grids. 

Eenheden Het geometrisch volume van een caverne ligt in de ordergrootte van 500.000 m
3
. In geval 

van aardgas- en aardolieopslag zullen meerdere cavernes nodig voor de gewenste 

opslagcapaciteit, voor perslucht- en waterstofopslag is één caverne waarschijnlijk 

voldoende.  

Economie Aardgasbuffering is bedoeld voor het opvangen van pieken in de gasvraag, tijdens 

bijvoorbeeld koude winters en dagen. Het is daarmee een belangrijk middel om de 

leveringszekerheid van energie te waarborgen. Aardolieopslag is strategisch van aard. 

Perslucht- en waterstofopslag kunnen beantwoorden aan de behoefte om energie te 

kunnen opslaan om schommelingen in vraag en aanbod te kunnen opvangen, met name 

aanbod van energiebronnen met een fluctuerend aanbod, zoals zon en wind. 

 

 

Stand van zaken Overijssel 

Potentiële stabiele zoutstructuren waarin zoutcavernes gecreëerd kunnen worden ten behoeve van de in 

deze factsheet besproken gebruiksfuncties zijn aanwezig in de ondergrond van Overijssel. Op figuur 5.1 

zijn heterogene zoutpakketten aangegeven. In principe zal in Nederland o.a. Twente in beeld zijn als 

opslag of buffering in zoutcavernes wordt overwogen, vanwege aanwezige infrastructuur. 

 

- Aardgasopslag in zoutcavernes vindt niet plaats in Overijssel. Ten behoeve van eventuele 

initiatieven zullen zoutcavernes gecreëerd moeten worden. 
- AkzoNobel en Argos willen in bestaande zoutcavernes gasolie opslaan. Gasolie zal door middel 

van schepen worden aangevoerd naar de Petroleumhaven in Hengelo en door middel van 

transport per as naar de boorputten van de zoutcavernes worden getransporteerd. Deze 

zoutcavernes zijn gelegen op industrieterrein De Marssteden in Enschede. Daar zal de gasolie 

door middel van een pomp in verschillende zoutcavernes worden gebracht. Het doel hiervan is 

om aan de vraag naar strategische/langdurige gasolieopslag te voldoen en de bestaande 

cavernes te hergebruiken. In de tweede helft van 2015 zullen 2 van de 5 cavernes waarvoor een 

vergunning is verleend worden voorbereid voor ingebruikname en naar verwachting eind 2015 zal 

de daadwerkelijke opslag kunnen beginnen (AkzoNobel, 2015). 
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- De zoutlagen in de ondergrond in Twente kunnen in de verre toekomst eventueel worden benut 
voor het opslaan van gassen als buffering van hernieuwbaar geproduceerde energie (stip op de 
horizon). Hiervoor zullen speciale cavernes moeten worden gemaakt in de zoutlaag; de huidige 
cavernes zijn hiervoor ongeschikt. (provincie Overijssel, 2015). 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    Figuur 5.1 Uitsnede opslag in zoutcavernes 
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5.3 Opslag van aardgas in gasvelden 

Visuele indruk 

 

   
 Ondergrondse gasopslaglocatie Norg (Bron: Public opslagplan UGS Norg) 

Quicklink  

- Diepte: 2.000 - 4.000 m -mv 

- Er vindt geen aardgasopslag in een 

gasveld in Overijssel plaats 

- Aantal gasvelden in het noorden van 

Overijssel in principe geschikt 

 

Technische 

beschrijving 

Buffering voor aardgas in gasvelden vindt plaats voor het balanceren van 

seizoensgebonden verschillen tussen vraag en aanbod. Gasvelden zijn zowel geografisch 

als in diepte afgebakend en hebben reeds bewezen dat ze voor lange tijd (geologische 

tijdschaal van miljoenen jaren) stoffen kunnen vasthouden. De opslagcapaciteit zit in de 

porieruimte van het gesteente en is equivalent aan het gewonnen olie- of gasvolume. 

Gasvelden hebben vaak een grote opslagcapaciteit. (oplopend tot meerdere miljarden 

kubieke meters gasinhoud). Nederland kent 3 ondergrondse gasopslagen, in Norg, 

Grijpskerk en Bergermeer. 

De ontwikkeling van de aardgasbufferingsbehoefte is sterk afhankelijk van het 

gaswinningsbeleid, maar ook eventuele ambities om een rol te spellen in de Europese 

gasrotonde. Een gedeelte van de flexibiliteitsvraag in de gasvoorziening wordt namelijk 

opgevangen door het verlagen of verhogen van de productie van het Groningenveld. Als 

gevolg van productiebeperkingen zal het Groningenveld in mindere mate kunnen 

fungeren als buffer voor het balanceren van het gasnet. Recentelijk is gestart met de 

uitbereiding van de opslagcapaciteit in Nederland. Onder andere de capaciteit van Norg is 

sterk vergroot. De additionele vraag naar opslagcapaciteit zal daarom beperkt zijn 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015).  
 

Effecten Maaiveld 

Gasbufferinglocaties in gasvelden hebben een omvang van ongeveer één vierkante 

kilometer. Opslaglocaties liggen doorgaans binnen een straal van 2 à 3 km van een 

gasveld. In het geval van bovengrondse ruimtelijke beperkingen kan de afstand tussen 

het injectiepunt en de faciliteit groter zijn en onderling verbonden worden via 

transportleidingen.  
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Ondergrond 

Gasopslag in gasvelden kan daling of stijging veroorzaken. Als een veld geheel 

gewonnen is, zal de opgetreden daling deels weer teniet worden gedaan bij vulling. Vanaf 

dat moment wordt de daling en stijging gestuurd door het ritme van de buffering. De 

amplitude zal dan gering zijn.  

Bodemtrillingen kunnen in principe ook optreden bij de opslag van aardgas. De kans en 

omvang van de beving zijn sterk afhankelijk van de lokale geologische situatie, het 

volume van het aardgas dat geïnjecteerd wordt en de snelheid waarmee dat gebeurd. 

Deze kans is niet gelijk aan de kans op beven bij winning van aardgas. 

Aardgasopslag heeft beperkte gevolgen voor het milieu. Het goed afsluiten van te 

doorboren lagen (bijvoorbeeld watervoerende pakketten) en het afwerken van de put 

(verbuizing, cementering) opdat lekkage naar of aantasting van omliggende 

gesteentelagen wordt voorkomen, verdiend aandacht. 

 

Andere gebruiksfuncties 

Gasvelden, die tijdelijk voor opslag van aardgas worden benut kunnen, wanneer ze leeg 

worden opgeleverd, worden herbenut voor andere doeleinden. In de praktijk gebeurt dit 

echter weinig gezien de investeringen die met de aanleg van bufferlocaties zijn gemoeid. 

 

Klimaat 

Aardgasopslag in gasvelden wordt niet uitgevoerd uit klimaatoverwegingen. 

 

Eenheden Gezien de opslagvolumes is gasopslag in aardgasvelden vooral van toepassing op het 

overbruggen van verschillen in de gasvraag tussen zomer en winter (seizoensopslag). De 

capaciteit van deze systemen ligt in de orde van grootte van 150 miljoen m
3
 per dag en de 

diepte waarop het gas wordt opgeslagen ligt tussen de 2.500 – 4.000 m -mv. De totale 

opslagcapaciteit kan oplopen tot meerdere miljarden kubieke meters gasinhoud. 

Gedurende de wintermaanden in 2013 werd circa 5,5 miljard m
3
 geproduceerd uit de 

ondergrondse gasopslagen Norg, Grijpskerk en Bergermeer (NLOG, 2015). 

 

Economie In eerste instantie is vooral de leveringszekerheid van aardgas aan het Nederlandse volk 

van belang. Daarnaast vormt aardgas een belangrijke economische pijler voor Nederland. 

Gas kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar duurzame energie. 

Leveringszekerheid is niet altijd gegarandeerd bij duurzame energiebronnen. Als de zon 

niet schijnt of de wind niet waait kan een gascentrale snel bijschakelen om toch 

voldoende elektriciteit op te wekken. 

 

 

Rol provincie 

Provincies hebben een adviesfunctie bij vergunningverleningen voor activiteiten in de diepe ondergrond. 

Dit geldt voor zowel de vergunningverlening in het kader van de Mijnbouwwet, als voor 

vergunningverlening in het kader van de Omgevingswet. 

 

Stand van zaken Overijssel 2015 

In Overijssel vindt geen gasopslag in gasvelden plaats. Nederland heeft drie gasopslagen in gasvelden, 

namelijk in Bergermeer (Noord-Holland), Norg (Drenthe) en Grijpskerk (Groningen). In het rapport 

Verkenning ondergrondse ruimtevraag voor energie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), is de 

additionele vraag naar aardgasopslagcapaciteit verkend, en is geconcludeerd dat deze beperkt zal zijn. 
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Wel bestaat er enige onzekerheid in de projecties in relatie tot de recente ontwikkelingen rond het 

Groningenveld (terugschroeven productie).  

 

In figuur 5.2 is de geschiktheid van gasvelden voor aardgasopslag weergegeven. Velden Wanneperveen, 

Tubbergen, Rossum-Weerselo en De Lutte in Overijssel zijn mogelijk geschikt voor gasopslag vanwege 

de hoge injectiviteit. Dit is een van de belangrijkste parameters om te bepalen of een gasveld geschikt is 

voor aardgasopslag. Opgemerkt moet worden dat er ook velden in Nederland zijn die een zeer hoge 

injectiviteit hebben. Velden Tubbergen en Rossum-Weerselo zijn al in gebruik voor opslag van 

formatiewater (zie ook factsheet opslag formatiewater in gasvelden). Het opslaan van gas in een leeg 

gasveld dat al wordt benut voor de opslag van formatiewater is echter niet onmogelijk. Veld De Lutte heeft 

een relatief beperkte capaciteit en zal daarom naar verwachting niet snel in beeld komen voor 

aardgasopslag. Aandachtspunt van het veld Wanneperveen in noordwest Overijssel is de aanwezigheid 

van oude winputten (van voor 1976). De afwerking van bestaande putten in een gasveld moeten aan 

specifieke integriteitscriteria en eisen voldoen opdat de opslag zonder lekkages kan plaatsvinden 

(voorwaarde voor een opslagproject). Van de nieuwere (na 1976) putten is in principe bekend hoe die 

afwerking er uit ziet en bovendien voldoet die afwerking aan moderne hoge eisen die Nederland stelt aan 

afwerking. Van oude putten (zeker voor 1976) is niet altijd bekend hoe de kwaliteit van de afwerking is. In 

deze gevallen zal zeer kritisch gekeken moeten worden of ze geen potentieel punt voor lekkage vormen. 

Het is overigens niet per definitie gezegd dat ze niet voldoen, maar de onderzoeken naar integriteit zijn 

waarschijnlijk omvangrijker (TNO, 2015). 

 

Initiatie van een nieuw aardgasopslagproject in een gasveld zal naast de capaciteitsvraag afhankelijk van 

de aanwezige het gewenste werkvolume, de productiecapaciteit, nabijheid tot het afzetgebied, 

infrastructuur, de wijze van implementatie en de situatie aan het aardoppervlak.  

 

 
Figuur 5.2. geschiktheid gasvelden voor gasopslag   
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5.4 Opslag formatiewater in gasvelden 

Visuele indruk 

 

   

Quicklink   

- Diepte 2.000 - 4.000 m -mv.  

- Opslag formatiewater in drie gasvelden  

- in het noordoosten van Overijssel 

- - Geschiktheid gasvelden onbekend 

Technische 

beschrijving 

Formatiewater is water dat van nature in een gas- of oliereservoir aanwezig is. Een ander 

kenmerk is dat het water geen deel uitmaakt van de waterkringloop, omdat het ingesloten 

is in bijvoorbeeld gas- of olievelden. Vaak is het water ook erg zout en zitten er veel olie- 

en gasachtige stoffen in gemengd. 

 

Tijdens de winning van olie en gas komt formatiewater mee naar het oppervlak. Hoewel 

dit water op grote diepte niet als verontreinigd wordt beschouwd (het bevat immers 

bodemeigen stoffen), is lozing op het oppervlaktewater niet acceptabel. Stoffen die in de 

diepe ondergrond worden gezien als ‘bodemeigen’, kunnen een sterk verontreinigend 

effect hebben op het oppervlaktewater. Dit is vergelijkbaar met olie: olie is een natuurlijk 

product dat voorkomt in de diepe ondergrond, terwijl olie in andere bodemlagen of aan de 

oppervlakte milieuschade kan toebrengen. Dat zelfde geldt voor formatiewater. Tijdens de 

winning van olie of gas komen tevens andere stoffen in het formatiewater terecht, de 

zogenaamde mijnbouwhulpstoffen.  

 

Opslag van dit formatiewater in lege gasvelden is mogelijk door het opgepompte 

formatiewater te scheiden van de olie of het aardgas, en het weer terug te pompen in de 

diepe ondergrond. Een gasveld is een afgesloten ruimte in de ondergrond met een 

bewezen integriteit, die niet in verbinding staat met andere gasvelden in de omgeving. 

Lege olie- en gasreservoirs lenen zich daarom voor deze toepassing.  

Effecten Maaiveld 

Eerst dient het formatiewater te worden gescheiden van de olie of het aardgas. Dit 

gebeurt in een zogenaamde oliebehandelingsinstallatie (OBI). Via een pijpleiding wordt 
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het water onder druk getransporteerd naar een injectielocatie, waar het de diepe 

ondergrond wordt ingepompt. Op de injectielocatie staan pompen en compressoren. Uit 

de praktijk blijkt dat formatiewater uit het transportsysteem (bovengronds) kan lekken. 

 

Ondergrond 

De druk in een leeggeproduceerd olie- of gasreservoir is relatief laag, ten opzichte van de 

omgevingsdruk. Injectie van water heeft zodoende invloed op de druk in het reservoir. 

Tevens moet rekening worden gehouden met mogelijke expansie van water, doordat het 

water als gevolg van de temperatuur in het reservoir op kan warmen. De technische 

randvoorwaarden voor veilige waterinjectie zijn bekend en hiermee wordt rekening 

gehouden in de ontwerpfase. 

In de vergunningprocedures die de opslag van formatiewater heeft mogelijk gemaakt is 

beoordeeld of het formatiewater op een veilige manier in het lege gasveld gebracht kan 

worden, en of het daar dan ook blijft en geen schade veroorzaakt aan afsluitende lagen. 

In het Milieueffectrapportage dat is opgesteld in het kader van deze projecten zijn risico’s 

als schade aan gasvelden en de afsluitende lagen uitgebreid onderzocht. In de 

vergunningaanvragen en de waterinjectie management plannen is beschreven op welke 

wijze gewerkt wordt om beschadiging te voorkomen. Door deze werkwijze blijven de 

afsluitende zoutlagen in stand. Formatiewater zal zich niet buiten de reservoirs 

verspreiden.  

SodM houdt toezicht op de naleving van de vergunningen en de meet- en 

monitoringactiviteiten genoemd in de aanvragen. Aangezien formatiewater zich niet vanuit 

de injectieleiding en niet vanuit de reservoirs naar de omgeving kan verspreiden, bestaan 

er geen risico’s voor de drinkwatervoorziening, volksgezondheid, natuur en landbouw.  

 

Andere gebruiksfuncties 

Opslag formatiewater is permanent. Daarom wordt beslag gelegd op een opslagreservoir, 

dat daardoor niet meer voor andere gebruiksfuncties kan worden ingezet. 

 

Klimaat 

Injectie van formatiewater is niet gerelateerd aan klimaatbeleid. 
 

Eenheden Eenheden voor waterinjectie verschillen per project. Uit de MER voor de oliewinning in 

Schoonebeek blijkt dat tussen 6.000 en 12.000 m
3
 formatiewater per dag wordt 

geïnjecteerd, waarbij de druk toeneemt van 5 tot >400 bar. 

Economie Injectie van formatiewater komt voort uit het feit dat lozing van formatiewater op het 

oppervlaktewater onacceptabel is Het formatiewater moet daarom worden gezuiverd 

tegen hoge kosten of worden teruggebracht in de diepe ondergrond. Bij de afweging voor 

de keuze hoe het formatiewater wordt verwerkt, spelen de lokale situatie, bestaande 

infrastructuur en milieuafwegingen een rol.  

Het kleine veldenbeleid in Nederland (beschreven in de factsheet Conventionele olie- en 

gaswinning) stimuleert de productie van aardgas en aardolie uit kleinere velden. Door 

deze stimulatie wordt het winnen uit kleinere velden economisch interessanter voor 

operators, ondersteund door nieuwe technieken. Een voorbeeld hiervan is de hernieuwde 

winning van olie uit het Schoonebeek veld. Hier wordt stoom ingezet om de olie 

(gemakkelijker dan voorheen) te winnen. Gevolg hiervan is een toegenomen productie 

van formatiewater uit het veld. Dit formatiewater wordt in drie uitgeproduceerde gasvelden 

in Overijssel geïnjecteerd. Zo heeft het kleine veldenbeleid ook indirecte effecten, ook 

voor Overijssel.  
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Rol provincie 

Provincies hebben een adviesfunctie bij vergunningverleningen voor activiteiten in de diepe ondergrond. 

Dit geldt voor zowel de vergunningverlening in het kader van de Mijnbouwwet, als voor 

vergunningverlening in het kader van de Omgevingswet. 

 

Stand van zaken 2015 

Momenteel wordt in Overijssel formatiewater geïnjecteerd in de gasvelden Tubbergen, Tubbergen-Mander 

en Rossum-Weerselo. Bij de herontwikkeling van het Schoonebeek-olieveld wordt formatiewater 

geproduceerd. Dit formatiewater wordt via een pijpleiding getransporteerd naar de gasvelden in 

Overijssel. Deze gasvelden zijn o.a. weergegeven op de kaarten in bijlage 6 (zie ook factsheet 

Aardgasopslag in gasvelden) en op onderstaande uitsnede in figuur 5.3. Verschillende injectielocaties zijn 

tijdelijk stilgelegd nadat lekkages bij bovengrondse leidingen zijn ontdekt, welke vervolgens zijn hersteld. 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de injectiewerkzaamheden.  

 

  
 

Figuur 5.3 uitsnede mogelijkheden aardgasopslag in gasvelden. Deel velden reeds in gebruik voor formatiewater 
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5.5 Opslag CO2 in gasvelden 

Visuele indruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Een CO2 afvanginstallatie bij een elektriciteitscentrale en een CO2 verzamel- en injectielocatie (bron: TNO) 

Quicklink  

- Diepte: 2.000 - 4.000 m -mv.  

- Er vindt geen CO2 opslag in gasvelden 

plaats in Overijssel 

- Een aantal gasvelden in het noorden van 

Overijssel zijn mogelijk geschikt 

 

Technische 

beschrijving 

CO2 is een broeikasgas dat opwarming van de aarde tot gevolg heeft. Daarom zoekt men 

naar oplossingen om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te reduceren teneinde de 

klimaatdoelstellingen te behalen. Opslaan van CO2 in de ondergrond is een van de 

mogelijkheden om dit te bereiken. CO2 kan worden afgevangen bij een 

elektriciteitscentrale. Omdat dit een puntbron is, kan de gemakkelijk veel CO2 worden 

afgevangen. Vervolgens kan de afgevangen CO2 worden opgeslagen in een 

uitgeproduceerd gasveld. De combinatie bovengrondse CO2-bron en ondergrondse 

opslagmogelijkheid biedt de beste perspectieven.  

 

De opslag van CO2 is alleen mogelijk als aardgasvelden volledig uitgeproduceerd zijn. 

Om ruimte te bieden voor deze energetische toepassing zal er dus voor gekozen moeten 

worden om grote gasvelden die vanuit CO2 emissiepunten en het aardgasnetwerk 

strategisch gelegen zijn volledig leeg te maken, waarmee deze geschikt worden voor CO2 

opslag (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015). De velden die interessant zijn voor 

grootschalige opslag van CO2 dienen een hoge injectiviteit te hebben en een capaciteit 

van meer dan 10Mton (TNO, 2015). 

 

Het kabinet stimuleert experimenten voor CO2-opslag onder de Noordzee. Door CO2

onder de Noordzee op te slaan, draagt koolstofdioxide niet bij aan klimaatverandering. 

Nederland wil in 2050 een CO2-arme industrie hebben. Dat is afgesproken in het 

Energieakkoord. Eén van de oplossingen is opslag van CO2, bijvoorbeeld in lege gas- en 

olievelden. Dit gebeurt in Nederland onder de Noordzee, namelijk in gasveld K12-B. Hier 

wordt al sinds 2004 CO2, dat mee geproduceerd wordt met het opgepompte aardgas, 

teruggepompt in het bijna uitgeproduceerde gasveld. Daarnaast loopt het Rotterdam 

Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD). Hier wordt een deel van de CO2

productie van een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte afgevangen. De CO2 wordt 

vervolgens onder de Noordzee opgeslagen. Naar verwachting wordt het 

investeringsbesluit voor de ROAD in het najaar van 2015 vastgesteld en daarmee wordt 
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verdere voortgang van het project bepaald. 

De overheid heeft (nog) geen plannen voor CO2-opslag onder land. Er is voldoende 

ruimte onder zee (Rijksoverheid, 2015). 

 

Effecten Maaiveld 

CO2-afvanginstallaties zijn vrij omvangrijk, maar zullen doorgaans op het terrein van de 

CO2-bron (bijvoorbeeld elektriciteitscentrales) komen te staan. De injectielocaties liggen in 

een straal van 2 à 3 km rond het gasveld. De omvang is meestal beperkt en komt overeen 

met een aardgas productielocatie op land (1 á 2 hectare met lage bebouwing/buizen). 

Zoals bij iedere andere stof, geldt ook voor CO2 dat te hoge concentraties schadelijk 

kunnen zijn voor de gezondheid. In tegenstelling tot aardgas is het niet brandbaar. Wel is 

CO2 zwaarder dan lucht en kunnen grote hoeveelheden CO2, onder bepaalde 

omstandigheden (geen wind) zuurstof verdringen in laag gelegen gebieden. 

 

Ondergrond 

Opslag van CO2 in gasvelden zal in de regel leiden tot enige bodemstijging. Dit betreft 

een (gedeeltelijke) reductie van de daling die is opgetreden door de eerdere productie van 

gas. Bodemtrillingen kunnen in principe ook optreden bij de opslag van CO2. De kans en 

omvang van de beving zijn sterk afhankelijk van de lokale geologische situatie, het 

volume dat geïnjecteerd wordt en de snelheid waarmee dat gebeurd. Deze kans is niet 

gelijk aan de kans op beven bij winning van aardgas. 

 

CO2 opslag heeft in het algemeen beperkte gevolgen voor het milieu. Het goed afsluiten 

van te doorboren lagen (bijvoorbeeld watervoerende pakketten) en het afwerken van de 

put (verbuizing, cementering) opdat lekkage naar of aantasting van omliggende 

gesteentelagen wordt voorkomen, verdiend aandacht. 

 

Andere gebruiksfuncties 

Opslag van CO2 in gasvelden heeft als gevolg dat het gasveld niet voor andere 

gebruiksfuncties ingezet kan worden. Tevens moet rekening gehouden worden met 

opgeslagen CO2, wanneer in de nabije omgeving andere gebruiksfuncties worden 

gepland. 

 

Klimaat 

Het uitstoten van CO2 is heeft een nadelig effect op het klimaat en is daarom ongewenst. 

CO
2
 opslag wordt momenteel gezien als een interim oplossing voor de 

klimaatproblematiek, tot het moment dat op grote schaal duurzame energiebronnen 

kunnen worden toegepast. Voorzien wordt, dat vanaf 2020 CO2-opslag op industriële 

schaal zal gaan plaatsvinden. 

 

Eenheden Voor een gemiddeld CO2 opslagproject liggen de hoeveelheden CO2 die worden 

afgevangen en opgeslagen in de ordergrootte van enkele kilotonnen tot enkele 

megatonnen per jaar. 

 

Economie Europa heeft een systeem, het emissiehandel-systeem (ETS), ingevoerd om een 

financiële waarde te koppelen aan CO2-uitstoot. Momenteel is de CO2-prijs echter te laag 

voor CO2 opslag in gasvelden; voor de meeste bedrijven is het uitstoten van CO2 naar de 

atmosfeer de goedkoopste optie (Ministerie Infrastructuur en Milieu, 2013). 
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Rol provincie 

Provincies hebben een adviesfunctie bij vergunningverleningen voor activiteiten in de diepe ondergrond. 

Dit geldt voor zowel de vergunningverlening in het kader van de Mijnbouwwet, als voor 

vergunningverlening in het kader van de Omgevingswet. 

 

Stand van zaken Overijssel 2015 

Er is geen CO2 opslag onder land gerealiseerd in Nederland en hiertoe worden ook geen initiatieven 

genomen. Een aantal velden zijn potentieel geschikt voor opslag van CO2, dit is weergegeven in figuur 

5.4. Velden Tubbergen, Rossum-Weerselo, Coevorden en Wanneperveen zijn mogelijk geschikt voor CO2 

opslag vanwege de hoge injectiviteit en een capaciteit van meer dan 10 Mton. Uit velden Coevorden en 

Wanneperveen wordt op dit moment (2015) nog aardgas geproduceerd. De opslag van CO2 is alleen 

mogelijk als aardgasvelden volledig uitgeproduceerd zijn.  

 

Velden Tubbergen en Rossum-Weerselo zijn in gebruik voor de opslag van formatiewater.  Opslag van 

formatiewater in een gasveld hoeft in de regel geen uitsluiting te zijn voor opslag van CO2. Vaak gaat het 

om relatief kleine volumes formatiewater (TNO, 2015). Feit blijft wel dat de activiteiten niet te combineren 

zijn (tegelijkertijd). 

 

De aanwezigheid van oude putten (voor 1976) speelt een rol in de geschiktheid van gasvelden voor 

opslag (zie factsheet Aardgasopslag in gasvelden). Oude putten zijn aanwezig bij alle bovengenoemde 

velden die mogelijk geschikt zijn voor CO2 opslag en vormen daarmee een aandachtspunt voor de 

geschiktheid.  

 
Figuur 5.4. geschikheid gasvelden voor opslag CO2 
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5.6 Opslag CO2 in aquifers 

Visuele indruk 

 

Quicklink  

- Diepte: 1.000 - 4.000 m -mv 

- Geen CO2 opslag in Overijssel 

- Potentie onbekend 

- Nog in een zeer vroeg ontwikkelstadium 

- Relatief lage opslagcapaciteit (geen 

holtes, wel porositeit) 

Technische 

beschrijving 

Naast de lege gasvelden kan CO2 ook worden opgeslagen in zogenaamde aquifers, dit 

zijn diepe waterhoudende lagen die door hun specifieke vorm en stapeling ook CO2

kunnen vasthouden. Het afvangen en transporteren van CO2 is hetzelfde als bij CO2

opslag in een leeg gasveld. Het verschil zit in de opslaglocatie. Vanuit de olie- en 

gasindustrie weten we in Nederland veel van de aanwezigheid hiervan in de Nederlandse 

ondergrond (zie factsheet olie en aardgaswinning, paragraaf 4.2). Van aquifers is minder 

kennis beschikbaar, waardoor opslag van CO2 zich in Nederland tot nu toe vooral richt op 

de opslag in gasvelden. Vooral op het gebied van injectiesnelheden, opslagcapaciteit en 

drukverloop tijdens de injectie zijn voorspellingen moeilijker te doen dan bij opslag in 

gasvelden. 

 

De aquifers bevatten in tegenstelling tot gasvelden geen ‘holten’ waar opslag kan 

plaatsvinden. De opslag kan plaatsvinden door porositeit van de lagen. Bij aquifers is de 

opslagcapaciteit per eenheid gesteentevolume laag omdat er geen ruimte is gecreëerd 

door bijvoorbeeld gaswinning. Het in te brengen CO2 zal het aanwezige water verdrijven. 

Door de uitgestrektheid van de lagen is de verwachting dat er wel een groot volume aan 

opslacapaciteit beschikbaar is. Onderzoek naar de techniek, naar migratie in aquifers en 

naar de aanwezigheid van afsluitende lagen (zoals zout- en kleilagen) zijn van belang om 

de haalbaarheid van een stabiele CO2 opslag project in aquifers te achterhalen. 

De combinatie bovengrondse CO2-bron en ondergrondse opslagmogelijkheid biedt de 

beste perspectieven voor een opslagproject. 
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Effecten Maaiveld 

CO2-afvanginstallaties zijn vrij omvangrijk, maar zullen doorgaans op het terrein van de 

CO2-bron (bijvoorbeeld elektriciteitscentrales) komen te staan. De omvang van een 

injectielocatie is meestal beperkt en komt overeen met een aardgas productielocatie op 

land (1 á 2 hectare met lage bebouwing/buizen). 

 

Ondergrond 

Opslag van CO2 in aquifers zal naar verwachting enkele mm’s stijging veroorzaken. De 

druktoename is vrij gering en verdeeld zich over grotere gebieden. 

Bodemtrillingen kunnen in principe ook optreden bij de opslag van CO2 in aquifers. De 

kans en omvang van de beving zijn sterk afhankelijk van de lokale geologische situatie, 

het volume dat geïnjecteerd wordt en de snelheid waarmee dat gebeurd. Deze kans is 

niet gelijk aan (kleiner) dan de kans op beven bij winning van aardgas. 

 

Andere gebruiksfuncties 

Het relatief warme water in diepe aquifers kan ook worden ingezet voor de winning van 

geothermische energie. CO2-opslag in aquifers kan daarom van invloed zijn op de 

mogelijkheden om geothermie te benutten. 

Bij gelijktijdige winning of opslag in gasvelden en winning of opslag in aquifers kan er 

sprake zijn van druk beïnvloeding tussen deze geologische eenheden.  

 

Klimaat 

Het uitstoten van CO2 is heeft een nadelig effect op het klimaat en is daarom ongewenst. 

CO
2
 opslag wordt momenteel gezien als een interim oplossing voor de 

klimaatproblematiek, tot op grote schaal meer duurzame energiebronnen kunnen worden 

toegepast. Voorzien wordt, dat vanaf 2020 CO2-opslag op industriële schaal zal gaan 

plaatsvinden. 

 

Eenheden De capaciteit van aquifers is veel groter dan dat van gasvelden. In Nederland hebben we 

veel kennis van gasvelden en daarbij vindt nog gaswinning plaats in veel gasvelden, 

waardoor (met het oog op drukbeoefening tussen aquifers en gasvelden) men zich richt 

op CO2 opslag in gasvelden.  

 

Economie Opslaan van CO2 is duur vanuit de optiek dat CO2 nu wordt uitgestoten. Bedrijven die veel 

CO2 uitstoten moeten daarvoor betalen; voor deze bedrijven zou CO2-opslag economisch 

interessant kunnen zijn; al is het met de huidige (dure) technieken en de lage prijs voor 

uitstoot van CO2 in de atmosfeer, economisch nog onrendabel (Ministerie Infrastructuur 

en Milieu, 2013). 

 

 

Stand van zalen Overijssel en rol Provincie 

Er wordt in Nederland geen CO2 opgeslagen in aquifers. Er vinden op dit moment eveneens geen 

(onderzoeks)projecten plaats in Nederland voor opslag van CO2 in aquifers. De techniek is nieuw en nog 

niet uitontwikkeld. Er is nog veel onderzoek nodig. Ook van de geschikte aquifers is nog weinig bekend en 

ook nog weinig onderzoek naar gedaan. De rolverdeling tussen overheden is nog niet vastgesteld.  
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6 Bronvermelding 

Energiezuinig koelen met warmte- en koudeosplag (AgentschapNL 2011) 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Energiezuinig%20koelen%20met%20warmte%20en%20koude

opslag.pdf 

 

Wet- en Regelgeving bodemenergie, Rijkswaterstaat Leefomgeving 

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/wet-regelgeving/ 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013 

 

Met Drenthe de diepte in Structuurvisie ondergrond 2.0 

file:///C:/Users/nl36990/Downloads/structuurvisie_ondergrond2.pdf (Provincie Drenthe, 2013) 

 

SodM, 2008: https://www.sodm.nl/onderwerpen/olie-gaswinning?cookie=ja.1441810108242-519167104  

 

Infobladen ondergrond, TNO 2012:  

http://nlog.nl/resources/VRODO/factsheets/ 

 

SodM, brief aan minister: Aardbevingen in de provincie Groningen (2013) 

https://www.sodm.nl/sites/default/files/redactie/brief-van-sodm-over-groningen-veld.pdf  

 

NLOG, Productie, ondernemingen en voorraden olie en gas (2015) 

http://nlog.nl/nl/production/production.html  
 

Stabilisatie zoutcavernes Twente, AkzoNobel 2015: 
https://www.akzonobel.com/hengelo/system/images/AkzoNobel_%20posters_%20presentatie_DEF-
LR_tcm122-74550.pdf  
 
Ministerie I&M, infoblad zoutwinning: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-
ondergrond/documenten/brochures/2012/09/20/infoblad-zoutwinning  
 
NL Olie en Gasportaal, Mini EZ en TNO, 2015: Informatie vergunningen, ondergrond, kartering: 
http://nlog.nl/  
 

Met Drenthe de diepte in Structuurvisie ondergrond 2.0 

file:///C:/Users/nl36990/Downloads/structuurvisie_ondergrond2.pdf (Provincie Drenthe, 2013) 
 
NL Olie en Gasportaal, Mini EZ en TNO, 2015: 
http://nlog.nl/resources/zout/Winningsplan%20Veendam%20openbaar.pdf 
 

http://www.groenblauwenetwerken.com/projects/geothermal-energy-the-hague-the-netherlands/ 
 
TNO rapport Limburg 2012 
 
Meer druk op geothermie (IF Technology,2012) 
 
RNES Aardwarmte  
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/risicos-dekken-voor-aardwarmte  (RVO, 2015) 
 
SDE+ regeling 
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-
sde?gclid=Cj0KEQjwjrqvBRD6wf2fy-C61PIBEiQAUzKQTo83Gpb9_qlRCY_q24NBoVP-
B5jS5flyTEBiJdE9aPUaAo-M8P8HAQ (RVO, 2015) 
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SDE+ regeling: 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/02/Digitale%20Brochure%20SDE%2B%202015%20kleur.pdf 
(RVO, 2015) 
 
Omgevingsvisie Provincie Overijssel (2014). 
 
Platform Geothermie, 2014 http://geothermie.nl/geothermie-aardwarmte/projecten/koekoekspolder/ 
 
Ministerie I&M, infoblad aardwarmtewinning: file:///C:/Users/nl36990/Downloads/infoblad-
aardwarmtewinning-mei-2013.pdf  
 
NL Olie en Gasportaal, Mini EZ en TNO, 2015: Informatie vergunningen, ondergrond, kartering: 
http://nlog.nl/  
 

Optimalisering aardgasproductie, NAM, 2013: http://s00.static-shell.com/content/dam/shell-
new/local/business/nam/downloads/pdf/wat-gebeurt-er-op-circa-3-kilometer-diepte.pdf 
 

Klimaatverandering, Rijksoverheid 2015 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/inhoud/co2-opslag 

 

CO2-opslag, Ministerie I&M, 2013 

file:///C:/Users/nl36990/Downloads/infoblad-co2-mei-2013.pdf 

 

Bodemenergie glastuinbouw Pilot Koekoekspolder 

https://www.kasalsenergiebron.nl/content/research/14435_Bodemenergie_glastuinbouw_Pilot_Koekoeksp

older.pdf 

 

Verkenning ondergrondse ruimtevraag voor energie, Ministerie Infrastructuur en Milieu, 2015 

http://www.hnsland.nl/media/filer_public/39/51/3951bc92-b750-48af-a13f-

be3b69591cf6/hns_ecofys_verkenning_ondergrondse_ruimtevraag_voor_energie.pdf 

 

Verkenning bijdrage van de ondergrond aan de energietransitie (Witteveen en Bos, Provincie Overijssel, 

2015) 

 

Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte 

splijtstoffen, Ministerie van Economische Zaken, Arcadis, 2013 
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Bijlage 1 

Rol en bevoegdheid Overijssel 

afweging gebruik van de ruimte 
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Rol/bevoegdheid provincie bij afwegingen gebruik van de ruimte 

In Nederland worden afwegingen over gebruik van de ruimte ingekaderd door het systeem van ruimtelijke 

ordening, waarbij overheden zorgen voor een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen. 

Gemeenten zijn daarin primair verantwoordelijk voor de ruimtelijke afwegingen op lokaal niveau. In 

sommige gevallen wordt de bevoegdheid om afwegingen te maken op een hoger niveau gelegd, vanwege 

de aard van de belangen die in geding zijn. De provincie is aangewezen als bevoegd gezag als het gaat 

om bovenlokale en bovenregionale belangen. Het rijk is bevoegd gezag als er nationale belangen aan de 

orde zijn.  

 

De provincie Overijssel heeft in haar Omgevingsvisie vastgelegd wat zij beschouwd als provinciale 

belangen en hoe die een rol moeten spelen in ruimtelijke afwegingen. De Omgevingsvisie bindt als 

beleidsdocument alleen de provincie zelf. Om te zorgen dat dit beleid juridisch doorwerkt in afwegingen 

van gemeenten en waterschappen, is voor sommige onderwerpen een regeling opgenomen in de 

Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening heeft de status van algemeen verbindende 

voorschriften en kan ook door derden worden ingeroepen bij de rechter.  

 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mag de provincie alleen zaken regelen in de 

Omgevingsverordening die van provinciaal belang zijn. Ook bij de inzet van provinciale interventie-

instrumenten moet aangetoond worden dat dit nodig is vanwege provinciale belangen. Provinciale 

interventie-instrumenten kunnen alleen worden ingezet richting gemeenten en waterschappen. De 

mogelijkheden om het Rijk te dwingen om provinciale belangen in acht te nemen zijn beperkt. De 

provincie kan weliswaar door middel van zienswijzen en adviezen aandacht vragen voor provinciale 

belangen, maar het Rijk kan vanwege nationale belangen anders besluiten. Dit is niet anders dan in het 

geval dat de provincie vanwege provinciale belangen ook kennis neemt van belangen van gemeenten en 

waterschappen, maar vanwege provinciale belangen toch anders kan besluiten dan in zienswijzen en 

adviezen van lagere overheden wordt voorgesteld. 

 

Het Rijk is bevoegd voor de afwegingen voor activiteiten in de diepe ondergrond (100 meter en dieper). 

De provincie heeft daarbij een wettelijke bevoegdheid om advies uit te brengen zodat ook provinciale 

belangen in de afwegingen een rol kunnen spelen. Het kader voor dat advies wordt gevormd door de 

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. 

 

 

 
  

0-10 m 

10-100 m 

100/500 m - 5 km 
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Bijlage 2 

Reservoisstimulatie (Fracken) 
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Indien het gesteente waar men aardgas, aardolie of water uit wil winnen van zichzelf niet doorlatend 
genoeg is, kan worden besloten om reservoirstimulatie toe te passen. Over het algemeen kan gesteld 
worden dat de doorlatendheid van het gesteente afneemt met de diepte.  
Er zijn drie vormen van stimulatie te onderscheiden: 

1. Thermische stimulatie: hierbij wordt koud water onder druk in zeer warm gesteente geïnjecteerd 
waardoor een scheurnetwerk ontstaat als gevolg van de plotselinge afkoeling. Hierdoor neemt de 
doorlatendheid toe. Deze techniek wordt o.a. bij ‘Enhanced Geothermal Systems’ (EGS) 
toegepast. 

2. Chemische stimulatie: door het oplossen van mineralen met chemische vloeistoffen, zoals 
bijvoorbeeld zuur, kunnen dichtgeslibde poriën en/of scheuren weer doorlatend gemaakt worden.  

3. Hydraulische stimulatie: hierbij worden via het boorgat onder hoge druk barsten en scheuren in 
een gesteentelaag gecreëerd, ook wel fracken genoemd. Er worden vloeistoffen met kleine 
korreltjes (b.v. zand of keramiek) geïnjecteerd die de scheuren open houden na het verlagen van 
de druk. Via dit netwerk van scheuren en barsten kan water of gas toestromen naar het boorgat. 

 
Bij verschillende gaswinlocaties in Nederland wordt stimulatie toegepast. Bij de bestaande 
aardwarmteprojecten in Nederland (diepte ca. 2.000 meter onder maaiveld) wordt geen reservoirstimulatie 
toegepast. Bij mogelijke toekomstige projecten waarbij dieper geboord wordt, is stimulatie wellicht nodig. 
 
Voorbeeld: In gasveld Saaksum pompt de NAM vloeistof onder hoge druk in het gashoudende gesteente, 
waardoor op gecontroleerde wijze plaatselijk kleine scheuren worden gecreëerd, op ruim drie kilometer 
diepte. De vloeistof bestaat uit water (90%), chemicaliën (2%) en kleine keramiek korrels (8%). De korrels 
blijven als opvulmiddel in het gesteente achter. Zij houden de gecreëerde scheuren open zodat het gas 
gemakkelijker naar de boorput kan stromen. Meer dan de helft van de vloeistof wordt weer 
teruggewonnen, de rest blijft achter in het gashoudende gesteente en kan daaruit niet vrijkomen (NAM, 
2013). 
 

Schematische weergave van hydraulisch fracken 
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Bijlage 3 

Aardbeving en bodemdaling 
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Aardbevingen als gevolg van gaswinning 

Gaswinning leidt tot drukdaling in reservoirs. Door de optredende drukdaling en daaruit volgende 

bodemdaling bij conventionele gaswinning kunnen mogelijk kleine geïnduceerde bevingen optreden in 

gebieden die daar gevoelig voor zijn (bijvoorbeeld rond bestaande breuken). De kans op beven is o.a. 

bepaald op basis van een empirische relatie tussen reeds waargenomen geïnduceerde bevingen, de 

eigenschappen van een veld en de mate van drukdaling in het veld. In bijlage 6 (kaarten) is aangegeven 

wat de kans is dat een veld door gaswinning zou kunnen beven in Overijssel. Bij sommige velden is deze 

kans verwaarloosbaar klein. Weer andere velden hebben reeds gebeefd (TNO, 2012). 

Geïnduceerde bevingen hebben meestal een geringe magnitude van 1 à 2 op de schaal van Richter. 

Aanvankelijk werd aangenomen dat een aardbeving in Nederland nooit een hogere magnitude van 3,9 op 

de schaal van Richter zou kunnen hebben (SodM, 2013). Na aanvullend onderzoek, uitgevoerd naar 

aanleiding van een serie aardbeving in Groningen is deze bovenwaarde bijgesteld naar 4,5 op de schaal 

van Richter (TNO, 2015). 

 

Bodemdaling door gaswinning 

Gaswinning leidt tot drukdaling in gasvelden en daarmee tot samendrukken van gesteente. Als gevolg 

hiervan kan bodemdaling plaatsvinden, terwijl ook trillingen kunnen optreden. In de winningsplannen voor 

olie- en gasvelden wordt een voorspelling gegeven van de verwachte bodemdaling over de gehele 

productieperiode ten gevolge van de winning. TNO heeft een berekening gemaakt van de totale daling als 

gevolg van alle gaswinningen en de resultaten weergegeven in één kaartbeeld. Deze informatie is 

verwerkt op het kaartmateriaal in bijlage 6. De kaart geeft de totale voorspelde daling als gevolg van de 

winning aan het eind van de productie. Een deel van die daling heeft mogelijk al plaatsgevonden. 

 

Bodemdaling door zoutwinning 

Oudere zoutcavernes in Twente, waar zoutwinning al plaatsvindt vanaf 1933, zijn geregeld te groot of te 

hoog gemaakt, of liggen te dicht bij elkaar. Bij deze cavernes zonder stevig bovenliggend dak van 

steenzout, bestaat het risico dat de bovenliggende gesteentelagen afbrokkelen en in de cavernes vallen, 

door de druk van de bovenliggende gesteentelagen. Als dit proces zich voortzet, verplaatst de caverne 

zich in de loop der tijd naar boven (caverne-migratie), mogelijk tot aan het maaiveld. Dit leidt tot 

verzakking (komvorming) van de bovengrond en in het slechtste geval zelfs tot een instorting (sinkhole), 
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Bijlage 4 

Activiteiten over de grens 
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De ondergrondse structuren houden zich niet aan grenzen aan maaiveld. Ontwikkelingen die zich net over 

de grens van Overijssel afspelen zijn daarom ook van belang. Niet alleen om rekening mee te houden, 

maar ook om van te leren. In deze bijlage wordt kort stilgestaan bij activiteiten in de ondergrond in de 

gebieden die aan Overijssel grenzen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in de activiteiten in provincies 

grenzend aan Overijssel en Duitsland. 

 

Provincies grenzend aan Overijssel 

Flevoland was nadrukkelijk in beeld voor schaliegaswinning. Hier was een opsporingsvergunning verleend 

voor schalie- en steenkoolgas. Het recente besluit van de minister dat commerciële opsporing en winning 

van schaliegas de komende vijf jaar niet aan de orde is in Nederland, betekent dat deze vergunning niet is 

verlengd. In Gelderland (in de Achterhoek) is steenkoolgas aanwezig. Opsporing hiervan is door het 

besluit van de minister op dit moment niet meer aan de orde.  

Ten noorden van de provincie Overijssel, in Friesland en Drenthe bevinden zich gas- en olievelden in de 

ondergrond. Formatiewater uit het olieveld Schoonebeek wordt opgeslagen in drie gasvelden onder 

Overijssel (zie factsheet Opslag formatiewater). Gasvelden in Friesland zijn niet geschikt voor opslag van 

gassen, die in Drenthe wel. In het noorden van Drenthe (Norg) is in een gasveld een gasopslaglocatie in 

gebruik. In Hoogeveen in Drenthe wordt onderzoek gedaan naar diepe geothermie en hiervoor is ook een 

opsporingsvergunning verleend. Het gebied waarop deze vergunning betrekking heeft ligt voor een klein 

deel in de provincie Overijssel. De opsporingsvergunning voor geothermie genaamd Friesland-Zuid ligt 

deels in Overijssel. Een bedrijf wil onderzoeken of aardwarmte gewonnen kan worden door gebruik te 

maken van reeds van nature aanwezige breukstelsels in de ondergrond. 

In de ondergrond van zowel Friesland (noorden), Drenthe als Gelderland zijn zoutstructuren aanwezig. 

Alleen in Friesland wordt het zout ook daadwerkelijk gewonnen. In deze drie provincies vindt geen opslag 

van stoffen in zoutcavernes plaats.  

 

Duitsland 

Duitsland is net als Nederland actief op zoek naar manieren om de diepe ondergrond te kunnen benutten. 

In Twente wordt zout gewonnen uit dikke zoutpakketten in de ondergrond. De aanwezigheid van dit zout 

strekt zich tot over de landsgrens en zoutwinning vindt ook in Duitsland plaats. 

 

Ook in Duitsland zijn, behalve aardgasopslag, veel functies in de diepe ondergrond nog in een 

onderzoeksfase. De maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld CO2-opslag en de winning van 

schaliegas zoals deze in Nederland plaatsvinden, worden in Duitsland ook gevoerd. 

 

Aardgasopslag  

In Duitsland wordt aardgasopslag ook toegepast om de gasvoorziening te waarborgen. Een aantal van 

deze locaties liggen vlak langs de Nederlandse grens. De volgende locaties liggen dichtbij Overijssel: 

Kalle, Uelsen en Epe (D) (zie figuur 1). Bij Kalle wordt gas opgeslagen in een aquifer en bij Uelsen in een 

voormalig gasveld. Bij Epe (D) worden in cavernes zowel aardgas als ook minerale olie opgeslagen. Een 

nieuwe locatie wordt ontwikkeld in Jemgum, dicht bij de grens met Groningen. Dit zal de grootste 

aardgasopslag in West-Europa worden. Het gas zal opgeslagen worden in zoutlagen.  
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Figuur 1  Gas- en olieopslag locaties in Duitsland 
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Perslucht opslag in zoutcavernes 

Ook het gebruik van zoutcavernes voor de opslag van gassen is in Duitsland in praktijk gebracht. In de 

plaats Huntorf worden twee zoutcavernes al 20 jaar gebruikt voor de opslag van perslucht. Deze tijdelijke 

opslag van perslucht wordt gebruikt om pieken in stroomgebruik te kunnen opvangen. Huntorf ligt ten 

noordwesten van Bremen. 

 

CO2-opslag 

De opslag van CO2 in de diepe ondergrond is in Duitsland nog niet in de praktijk gebracht. In de 

deelstaten Brandenburg en Schleswig Holstein waren plannen voor ondergrondse CO2 opslag, maar deze 

plannen zijn tot nu toe niet doorgegaan. 

Er zijn grote gebieden waarin potentiële opslagreservoirs voorkomen. Onderscheid wordt gemaakt tussen 

diepe zoutwaterlagen (saline aquifers) en gasvelden. Het grensgebied tussen Duitsland en Overijssel zou 

mogelijk geschikt kunnen zijn voor CO2-opslag, vanwege de aanwezigheid van gasvelden en diepe 

zoutwaterlagen. Of de voorkomens daadwerkelijk geschikt zijn voor CO2-opslag is nog niet bekend.  

In 2012 heeft de Duitse bondsminister van milieu gezegd dat er geen kans is voor het opslaan van CO2-

opslag in de Duitse bodem. CO2 opslag stuit op een hoop protest onder de bevolking en deelstaten 

mogen tegenwoordig zelf beslissen of een opslaglocatie wordt toegestaan. Het kabinet Merkel zal CO2-

opslag nu niet meer aansporen. 

 

Geothermie 

Geothermie wordt in Duitsland al toegepast, zowel voor warmteproductie als elektriciteitsproductie. 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van bestaande geothermie centrales in Duitsland.  

 

 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Duitse%20geothermie.pdf Bestaande  

geothermiecentrales in Duitsland. Groen is een opererende centrale,  

blauw is in aanbouw, groen is gepland. 
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In onderstaand figuur is de temperatuur op 2.500 en 3.500 meter beneden maaiveld aangegeven. In 

Duitsland is ruime potentie voor geothermie aanwezig. 

 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/Duitse%20geothermie.pdf  

 

De ‘Energiewende’ heeft in Duitsland voor een duurzaam- en innovatiegedreven klimaat gezorgd. 

Hierdoor is de aardwarmtesector sterk gegroeid. De Duitse overheid steunt projecten door deze mede te 

financieren en diverse banken bieden leningen met gunstige voorwaarden aan om duurzame projecten te 

stimuleren. Momenteel wordt 3% van de Duitse warmtevoorziening door geothermie verzorgd. Dit staat 

gelijk aan circa 240 MW.  

 

Gaswinning 

Er zijn diverse olie- (groen) en gasvelden (rood) aanwezig nabij de grens met Overijssel: 
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http://www.clean-altmark.org/upload/projects/Karte_mit_Altmark-gross.gif 

Ook zijn de zoutstructuren (blauw) zijn weergegeven op bovenstaande figuur. 

 

Onconventioneel gas 

Onconventioneel aardgas is ook in Duitsland een onderwerp in de politieke en publieke belangstelling. 

Diverse bedrijven hebben opsporingsvergunningen gekregen en er zijn al meerdere proefboringen 

uitgevoerd. De laatste inschatting van de technisch winbare hoeveelheid schaliegas in Duitsland bedraagt 

700-2.268 miljard m
3
 aardgas. Dit is circa 2 tot 7 maal de conventionele aardgasvoorraad in Duitsland.  

De discussie rond onconventionele gaswinning in Duitsland is zeer vergelijkbaar met die in Nederland. 

Duitsland wil boringen naar schaliegas voorlopig niet toestaan. De minister van Milieu stelt dat de techniek 

van het boren naar schaliegas op “wetenschappelijke wijze” onderzocht zal worden, maar commerciële 

productie is niet aan de orde. 

De website http://www.unkonventionelle-gasfoerderung.de/bekannte-foerderorte/ geeft een overzicht van 

de activiteiten in Duitsland. 
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Bijlage 5 

Tabel benuttingsmogelijkheden 

gasvelden Overijssel 
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Benuttingsmogelijkheden van de gasvelden in Overijssel, weergegeven aan de hand van kleuren (Groen = 

waarschijnlijk geschikt, oranje = mogelijk geschikt, rood = ongeschikt, grijs = onbekend) 

Gas/olievelden Productie status 

Geschiktheid voor 

opslag 

formatiewater 

Geschiktheid voor 

Ondergrondse 

gasopslag (UGS) 

Geschiktheid voor 

CO2 opslag Opmerkingen 

Coevorden Producerend 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar Te grote capaciteit 

Geschikt reservoir, 

maar er zijn oude 

putten aanwezig die 

mogelijk een 

probleem vormen 

Veld heeft in het 

verleden gebeefd, 

kalksteen reservoir 

Collendoorn Producerend 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar Te lage injectiviteit 

Lage injectiviteit en 

te lage 

opslagcapaciteit 

Kans op beven 

onbekend, de dikte 

van de afsluitende 

laag is een 

aandachtspunt voor 

CO2-opslag 

Collendoornerveen Producerend 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar 

Te lage injectiviteit en 

er zijn oude putten 

aanwezig die mogelijk 

een probleem 

vormen 

Mogelijk geschikt 

reservoir, maar er zijn 

oude putten 

aanwezig die mogelijk 

een probleem 

vormen 

Kans op beven 42-

62%, kalksteen 

reservoir 

De Blesse Tijdelijk verlaten 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar Te lage injectiviteit 

geschikt, maar 

redelijk beperkte 

opslagcapaciteit 

Kans op beven 42-

62%; de opslag 

capaciteit van dit veld 

is mogelijk te klein 

voor een haalbare 

business case, 

kalksteen reservoir 

De Lutte Uitgeproduceerd 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar 

Hoge injectiviteit, 

oude putten 

aanwezig die mogelijk 

een probleem 

vormen 

Te lage 

opslagcapaciteit, 

oude putten 

aanwezig die mogelijk 

een probleem 

vormen 

Kans op beven 42-

62%, kalksteen 

reservoir 

De Wijk Producerend 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar 

Hoge injectiviteit, 

maar er zijn oude 

putten aanwezig die 

mogelijk een 

probleem vormen 

Geschikt reservoir, 

maar er zijn oude 

putten aanwezig die 

mogelijk een 

probleem vormen 

Kans op beven 

verwaarloosbaar, 

geologisch complex 

reservoir. Afsluitende 

laag aandachtspunt 

voor CO2-opslag ivm 

maximaal toegstane 

druk 

Den Velde Producerend 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar Te lage injectiviteit 

Lage injectiviteit; 

capaciteit < 2,5 Mton 

Kans op beven 42-

62%, kalksteen 

reservoir, dikte van 

afsluitende laag is 

aandachtspunt voor 

CO2-opslag 

Deurningen 

Start productie 

onbekend en/of 

gestrand Onbekend Onbekend Onbekend 

Kans op beven 

onbekend 

Eesveen Producerend 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar Te lage injectiviteit 

Lage injectiviteit en 

te lage 

opslagcapaciteit 

Kans op beven 

onbekend 

Hardenberg Producerend 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar 

Te lage injectiviteit, 

oude putten 

aanwezig die mogelijk 

een probleem 

vormen 

Mogelijk geschikt 

reservoir, maar er zijn 

oude putten 

aanwezig die mogelijk 

een probleem 

vormen 

Kans op beven 42-

62%, en de dikte van 

de afsluitende laag is 

een aandachtspunt 

voor CO2-opslag 
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Hardenberg-Oost Producerend 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar Te lage injectiviteit 

Lage injectiviteit; 

capaciteit < 2,5 Mton 

Kans op beven 

onbekend, dikte van 

afsluitende laag is 

aandachtspunt voor 

CO2-opslag 

Hoogenweg Uitgeproduceerd 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar Te lage injectiviteit 

Lage injectiviteit en 

te lage 

opslagcapaciteit 

Kans op beven 

verwaarloosbaar 

Lankhorst 

Start productie 

onbekend en/of 

gestrand Onbekend Onbekend Onbekend 

Kans op beven 

onbekend 

Nijensleek Uitgeproduceerd 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar 

Goede injectiviteit, 

geen oude putten 

aanwezig 

Te lage 

opslagcapaciteit 

Kans op beven 

verwaarloosbaar 

Oldenzaal 

Tijdelijk niet 

producerend 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar Te lage injectiviteit 

Te lage 

opslagcapaciteit 

Kans op beven 

verwaarloosbaar 

Rammelbeek 

Start productie 

onbekend en/of 

gestrand Onbekend Onbekend Onbekend 

Kans op beven 

onbekend 

Rossum-Weerselo Uitgeproduceerd 

In gebruik voor 

opslag formatie 

water 

Reeds in gebruik 

(Hoge injectiviteit, 

maar er zijn oude 

putten aanwezig die 

mogelijk een 

probleem vormen) 

Reeds in gebruik 

(Geschikt reservoir, 

maar er zijn oude 

putten aanwezig die 

mogelijk een 

probleem vormen) 

Kans op beven 5-15%, 

kalksteen reservoir 

Tubbergen Uitgeproduceerd 

In gebruik voor 

opslag formatie 

water 

Reeds in gebruik 

(Hoge injectiviteit, 

maar er zijn oude 

putten aanwezig die 

mogelijk een 

probleem vormen) 

Reeds in gebruik 

(Geschikt reservoir, 

maar er zijn oude 

putten aanwezig die 

mogelijk een 

probleem vormen) 

Kans op beven 5-15%,  

kalksteen en 

zandsteen reservoir 

Tubbergen-Mander Uitgeproduceerd 

In gebruik voor 

opslag formatie 

water 

Reeds in gebruik (Te 

lage injectiviteit) 

Reeds in gebruik 

(Lage injectiviteit en 

beperkte  

opslagcapaciteit) 

Kans op beven 42-

62%, kalksteen 

reservoir 

Wanneperveen Producerend 

Mogelijk, geen 

informatie 

beschikbaar 

Hoge injectiviteit, 

maar er zijn oude 

putten aanwezig die 

mogelijk een 

probleem vormen 

Geschikt reservoir, 

maar er zijn oude 

putten aanwezig die 

mogelijk een 

probleem vormen 

Kans op beven 

verwaarloosbaar, 

geologisch complex 

reservoir, Afsluitende 

laag aandachtspunt 

voor CO2-opslag ivm 

maximaal toegstane 

druk 

      

Opmerkingen           

De aanwezigheid van H2S in kalksteen reservoirs is een aandachtspunt bij aardgasopslag, omdat het gas dan vervuild raakt en gezuiverd moet 

worden. Dit is economisch ongunstig. 

Voor CO2-opslag geldt een minimale opslagcapaciteit van 4 Mton per veld (TNO 2007), maar clustering van meerdere velden behoort ook 

tot de mogelijkheden   
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Opdrachtgever Schaal
Provincie Overijssel

Potentie voor aardwarmtewinning
Meer kansrijk (kans op > 5MW >50%)
Kansrijk (kans op > 5MW 30-50%)
Enigszins kansrijk (kans op > 5MW <30%)
Gereserveerde ruimte grondwateronttrekking
Strategische grondwatervoorraad

Bebouwd gebied
Natuur

Warmtenetten
Bedrijventerreinen
Glastuinbouwgebied

# Warmtevragers industrie

Projectnummer
BE2463

Combinatiekaart geothermie

1:500.000
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±

Opdrachtgever Schaal
Provincie Overijssel

Potentie voor aardwarmtewinning
Meer kansrijk (kans op > 5MW >50%)
Kansrijk (kans op > 5MW 30-50%)
Enigszins kansrijk(kans op > 5MW <30%)

Gasveld (naam cursief)
Gebied met onderkende potentie
Bebouwd gebied Projectnummer

BE2463

Mogelijke interferentie olie- en gaswinning met geothermie

1:500.000
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Opdrachtgever Schaal
Provincie Overijssel

Zoutstructuren
! Zoutcavernes

Heterogene zoutlaag binnen interval 0-1500 m
Bebouwd gebied

Projectnummer
BE2463

1:250.000

Opslag in zoutcavernes
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Opdrachtgever Schaal
Provincie Overijssel

Zoutstructuren
! Zoutcavernes

Heterogene zoutlaag binnen interval 0-1500 m
Bebouwd gebied
Natuur
Gereserveerde ruimte grondwateronttrekking
Strategische grondwatervoorraad

Projectnummer
BE2463

1:250.000

Combinatiekaart opslag in zoutcavernes
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Opdrachtgever Schaal
Provincie Overijssel

Geschiktheid ondergrondse gasopslag
Mogelijk geschikt
Niet geschikt
Niet beschikbaar

Bebouwd gebied

Projectnummer
BE2463

Aardgasopslag in gasreservoirs

1:500.000

Den Blesse Nijensleek
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Lankhorst

De Wijk
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Den Velde

Coevorden

Collendoorn

Hardenberg-Oost

Tubbergen-
Mander

Tubbergen

Rammelbeek

Rossum-Weerselo

De Lutte
Oldenzaal

Deurningen

In gebruik voor opslag formatiewater
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Opdrachtgever Schaal
Provincie Overijssel

Geschiktheid ondergrondse gasopslag
Mogelijk geschikt
Niet geschikt
Niet beschikbaar

Bebouwd gebied
Natuur

Gereserveerde ruimte grondwateronttrekking
Strategische grondwatervoorraad

Projectnummer
BE2463

Combinatiekaart aardgasopslag in gasreservoirs

1:500.000

In gebruik voor opslag formatiewater
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Opdrachtgever Schaal
Provincie Overijssel

Geschiktheid ondergrondse CO2-opslag
Mogelijk geschikt
Niet geschikt
Niet beschikbaar

Bebouwd gebied
Projectnummer
BE2463

CO2-opslag in gasreservoirs

1:500.000

Den Blesse Nijensleek
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In gebruik voor opslag formatiewater
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Opdrachtgever Schaal
Provincie Overijssel

Geschiktheid ondergrondse CO2-opslag
Mogelijk geschikt
Niet geschikt
Niet beschikbaar

Bebouwd gebied
Natuur
Gereserveerde ruimte grondwateronttrekking
Strategische grondwatervoorraad

Projectnummer
BE2463

Combinatiekaart CO2-opslag in gasreservoirs

1:500.000

In gebruik voor opslag formatiewater
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Opdrachtgever Schaal
Provincie Overijssel

Projectnummer
BE2463

Kans op geinduceerde beving
Kans verwaarloosbaar
Kans op beven 5 - 15%: 
Kans op beven 42 –  62%: 
Veld heeft in het verleden gebeefd
Kans onbek end, niet berek end

Bodemdaling olie/gaswinning
< 5cm
10 - 5cm
15 - 10cm
15 - 20cm
25 - 20cm

30 - 25cm
35 - 30cm
40 - 35cm
45 - 40cm
50 - 45 cm

Bebouwd gebied

1:500.000

Effecten van activiteiten in de ondergrondDen Blesse Nijensleek
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