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Delen van deze notitie zijn geschreven op basis van recente artikelen in de dagbladen de Volkskrant (19-
feb-2011; 28-feb-2011) en Trouw (6-aug-2010). 
 
Winning onconventioneel gas: kans voor economie, risico voor drinkwater 
 
Wereldwijd staat de winning van onconventioneel gas in de belangstelling van overheden en de olie- en 
gasindustrie. Dit gas zit vast in schalies en steenkool formaties en werd lang beschouwd als 
onbereikbaar. Recentelijk is een methode gevonden om het gas boven de grond te krijgen. Daarbij wordt 
een diepe horizontale bron geboord. Vervolgens worden er op de gewenste diepte gaten in de casing 
“geschoten” en wordt onder hoge druk water en chemicaliën in het gesteente gespoten. Op deze manier 
ontstaan scheuren in de formatie, waardoor het aanwezige gas maar mogelijk ook fossiel grondwater 
vrijkomt. Injectie van speciale korrels houdt de scheuren open. De techniek wordt hydraulic fractioning 
ofwel fracking genoemd. 
 
 

 
Bron: Zoback et al., 2010. 
 
De wereldwijde gasreserves zullen door onconventioneel gas waarschijnlijk meer dan verdubbelen. In de 
Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren duizenden putten geboord, waar zoveel aardgas uit komt dat 
de Amerikanen ineens zichzelf kunnen bedruipen. Met onder andere geplande proefboringen in 
Engeland, Polen en Nederland is nu Europa aan de beurt, Schattingen van de hoeveelheid winbaar gas 
in Nederland lopen uiteen van een paar honderd miljard tot bijna 3.000 miljard kuub, ofwel een tweede 
Slochteren en genoeg voor vijftig tot zestig jaar gaswinning. 
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Ontwikkelingen in Nederland 
In een advies aan de regering schreef de Energieraad onlangs dat ook Nederland maatregelen moet 
nemen 'om de gewenste ontwikkelingen te bevorderen'. Om het boren van putten te bespoedigen wordt 
de suggestie gedaan om grondeigenaren en huurders te laten mee profiteren van het gas, voor 
Nederland een juridische revolutie. 
 
In 2009 is een opsporingsvergunning verleend aan het jonge Britse bedrijf Cuadrilla Resources. Cuadrilla 
mag tot 2014 in Brabant naar schaliegas zoeken en heeft ook een vergunning in de Noord-Oostpolder. 
Andere bezitters van een exploratievergunning in Nederland zijn het Australische Queensland Gas 
(inmiddels overgenomen door British Gas), dat in het gebied 'Oost-IJssel' naar steenkoolgas mag zoeken, 
en DSM, inmiddels herdoopt tot Hexagon, dat hetzelfde mag doen in concessie De Peel. 
 
Cuadrilla Resources heeft onlangs de vergunning verkregen voor een proefboring naar schaliegas bij 
Boxtel, waarbij (kleinschalig) ook fracking wordt toegepast. In de gemeente Haaren, waar ook een 
grondwaterwinning van Brabant Water ligt, loopt een vergunningsaanvraag.  
 
 
Risico’s winning onconventioneel gas 
Winning van onconventioneel staat dus in grote belangstelling en de ontwikkelingen, ook in Nederland, 
gaan snel. Toch zijn er niet alleen maar voordelen te noemen. Winning kent een flink aantal milieu 
risico’s, die ook nadelig uit kunnen pakken voor de drinkwaterwinning. Hieronder volgt een 
opsomming. 
 
1. afvalwater tijdens boren en fracking (aanleg). Per put wordt ca. 7500 – 30,000 m3 water gebruikt voor 
de aanleg en breken van de gesteenten. Anders dan de conventionele gaswinning, bestaat een 
onconventionele winning uit veel bronnen, ca. 100 bronnen(!). Voor de een totaal gaswinveld gaat het 
dus om zo’n 0.75 – 3 Mm3. Dit water blijft niet in de bodem achter, maar komt via de put terug en bevat 
zeer veel verontreinigingen. Dit betreft de chemicaliën die gebruikt zijn voor de aanleg (verdikkings-, 
smerings- en anti-corrosiemiddelen, biociden; zie stoffenlijst in bijlage), maar ook verontreinigingen die 
van nature in de gesteenten aanwezig kunnen zijn. Denk daarbij aan zouten, natuurlijk radioactief 
materiaal (radium), en andere verontreinigingen zoals arseen, benzeen en kwik. Het afvalwater wordt 
tijdelijk in bassins aan maaiveld opgeslagen, om vervolgens naar een afvalwaterverwerker te worden 
afgevoerd. 
Samengevat: aanleg van putten levert een zeer grote stroom afvalwater en vergt zeer veel water.  
 
2. afvalwater tijdens productie. Tijdens de winning van gas wordt mogelijk ook aanwezig fossiel 
grondwater meegevoerd. Dit water kan van nature verontreinigd met ondermeer zouten, natuurlijk 
radioactief materiaal (radium), en andere verontreinigingen zoals arseen, benzeen en kwik. In deze quick 
scan is het ons niet duidelijk geworden hoeveel grondwater tijdens winnen meekomt (en afhankelijk van 
de formatie is het ook mogelijk dat er geen grondwater meekomt).  
  
3. putten. Een onconventioneel gaswinveld bestaat uit zeer veel putten (ca. 100). Winning en fracking 
(breken) is weliswaar op grote diepte, maar al deze putten doorsnijden wel bovenliggende aquifers en 
afsluitende lagen. Een ander gevaar is lek vanuit de putten. De druk tijdens fracking is uitzonderlijk 
hoog, oplopend tot boven 54MPa (ca. 540 bar), met mogelijk risico’s op beschadiging van putcasing en 
afdichtingen. In Bainbridge, Ohio, werd een verbuizing op een diepte van 1200 meter niet goed gedicht 
met cement, waardoor het gas naar een bovenliggende aquifer stroomde (bron: Trouw, 6-aug-2010). De 
afdichtingen bij verbuizingen vormen een zwakke schakel, met risico op lekkages naar ondiepe aquifers. 
Daarnaast kan tijdens het boren al een blowout ontstaan als een gasbel onverwacht wordt aangeboord. 
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In Pennsylvania is bijvoorbeeld een boorput ontploft omdat de kap niet bestand was tegen de druk van 
het plotseling vrijkomende gas. 
 
Samengevat: zeer veel gaswinputten doorsnijden aquifers, met mogelijk risico op lek van gas en 
afvalwater langs of vanuit put naar aquifers. 
 
 
Een goed overzicht van de risico’s van winning van onconventioneel gas wordt gegeven door Zoback et 
al., 2010. In de VS wordt momenteel gepleit voor aanscherping van de milieuregels en de EPA start een 
groot onderzoek naar milieueffecten van winning van schaliegas. De Nederlandse Energieraad zegt de 
milieuproblemen te kennen, maar stelt: 'de Nederlandse milieuwetgeving is echt anders dan die in de 
Verenigde Staten. Onze regels zijn afdoende om dat soort misstanden te voorkomen.' (bron: Volkskrant, 
19-feb-2011). Het ministerie van Landbouw, Economie en Innovatie benadrukt dat het gas in Nederland 
nog niet commercieel wordt gewonnen. 'Het Staatstoezicht op de Mijnen kijkt goed naar mogelijke 
milieuschade. Pas als de proefboring positief is geëvalueerd, worden vergunningen verstrekt voor 
exploitatie. Als de berichten uit de VS daartoe aanleiding geven, zal het onderzoek naar de 
milieueffecten worden aangepast.' (bron: Volkskrant, 28-feb-2011). 
 
Advies, handelingsperpectief 
Samengevat: winning van onconventioneel gas zal de komende jaren waarschijnlijk een een grote vlucht 
nemen in Nederland. De Nederlandse overheid staat vooralsnog zeer positief tegenover deze 
ontwikkeling en lijkt vrij laconiek over mogelijk risico’s. Een eerste proefboring met (kleinschalige)  
fracking zal dit jaar plaats hebben in Boxtel. Voor Haaren is een vergunning aangevraagd. 
 
Risico’s voor de drinkwaterwinning zijn ondermeer: 

− de grote hoeveelheden water en hoge drukken die gebruikt worden tijdens aanleg; 

− de grote hoeveelheid verontreinigd afvalwater dat tijdens aanleg vrijkomt; 

− de opslag van verontreinigd afvalwater 

− het doorsnijden van aquifers met zeer veel putten, met risico’s op lek van gas en afvalwater langs of 
vanuit put naar aquifer. 

 
Wij raden de drinkwatersector aan: 
1. de risico’s van winning van onconventioneel gas voor de drinkwaterwinning in Nederland in kaart 

te brengen (en niet alleen uit te gaan van ervaringen en lopend onderzoek in de VS, zoals nu 
gebeurt) 

2. beleid te ontwikkelen hoe om te gaan met winning van onconventioneel gas. 
3. de proefboring in Boxtel zeer kritisch te volgen en mogelijk direct aan te haken bij deze 

proefboring, zodat aanvullend milieu-onderzoek gedaan kan worden. 
 
 
Meer info: 
Zoback, M., S. Kitasei and B. Copithorne, 2010. Addressing the Environmental Risks from Shale Gas 

Development. Briefing Paper 1. Worldwatch Institute. 
http://www.scribd.com/doc/47518273/Notulen-Bijeenkomst-Cuadrilla-op-18-januari-2011 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing#Environmental_and_health_effects 
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Bijlage: lijst met chemicalien die tijdens fracking gebruikt worden. Bron: Wikpedia, zie boven. Afgeleid 
van: http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/ogdsgeischap5.pdf. De genoemde 
vluchtige aromaten, koolwaterstoffen, oplosmiddelen, gebromeerde verbindingen, alcoholen en een 
biocide zijn allen stoffen die de drinkwaterkwaliteit ernstig kunnen bedreigen. Hierbij dient wel te 
worden opgemerkt dat bij individuele boringen lang niet alle genoemde stoffen worden toegepast. 
 

CAS 

Number  
Chemical Constituent  

2634-33-5 1,2 Benzisothiazolin-2-one / 1,2-benzisothiazolin-3-one 

95-63-6 1,2,4 trimethylbenzene 

123-91-1 1,4-Dioxane 

3452-07-1 1-eicosene 

629-73-2 1-hexadecene 

112-88-9 1-octadecene 

1120-36-1 1-tetradecene 

10222-01-2 2,2 Dibromo-3-nitrilopropionamide , a biocide 

27776-21-2 2,2'-azobis-{2-(imidazlin-2-yl)propane}-dihydrochloride 

73003-80-2 2,2-Dobromomalonamide 

15214-89-8 2-Acrylamido-2-methylpropane sulphonic acid sodium salt polymer 

46830-22-2 2-acryloyloxyethyl(benzyl)dimethylammonium chloride 

52-51-7 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol 

111-76-2 2-Butoxy ethanol 

1113-55-9 2-Dibromo-3-Nitriloprionamide (2-Monobromo-3-nitriilopropionamide) 

104-76-7 2-Ethyl Hexanol 

67-63-0 2-Propanol / Isopropyl Alcohol / Isopropanol / Propan-2-ol 

26062-79-3 2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-chloride, homopolymer 

9003-03-6 2-propenoic acid, homopolymer, ammonium salt 

25987-30-8 
2-Propenoic acid, polymer with 2 p-propenamide, sodium salt / Copolymer of 

acrylamide and sodium acrylate 

71050-62-9 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate (1:1) 

66019-18-9 2-propenoic acid, telomer with sodium hydrogen sulfite 

107-19-7 2-Propyn-1-ol / Propargyl alcohol 

51229-78-8 
3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-(3-chloro-2-propenyl)-

chloride, 

115-19-5 3-methyl-1-butyn-3-ol 

127087-87-0 
4-Nonylphenol Polyethylene Glycol Ether Branched / Nonylphenol ethoxylated / 

Oxyalkylated Phenol 
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64-19-7 Acetic acid 

68442-62-6 Acetic acid, hydroxy-, reaction products with triethanolamine 

108-24-7 Acetic Anhydride 

67-64-1 Acetone 

79-06-1 Acrylamide 

 
 
 
   


