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1 Introductie 

1.1 Aanleiding en context 

Zorgvuldige omgang met de grondwatervoorraden is voor Brabant Water en Oasen van groot 

belang om de toekomstige beschikbaarheid van schoon drinkwater tegen beperkte kosten en 

op duurzame wijze te garanderen. Een recente ontwikkeling die aandacht vraagt in dit 

perspectief is de mogelijke exploratie en productie van schaliegas in Nederland. Hoewel 

elders inmiddels op grote schaal toegepast, is de winning van schaliegas omstreden 

vanwege mogelijke milieurisico’s voor onder meer grond- en oppervlakte water. Inzicht in de 

potentiële risico’s van schaliegaswinning in de Nederlandse context is gewenst. Hiertoe heeft 

het ministerie van Economische Zaken (EZ) de mogelijke risico’s en gevolgen van de 

opsporing en winning van schaliegas laten inventariseren middels een literatuuronderzoek 

door een consortium bestaande uit Witteveen en Bos, Arcadis en Fugro. Deze rapportage is 

25 augustus 2013 openbaar geworden. Wij hebben op verzoek van Brabant Water 

(opdrachtgever) deze rapportage inhoudelijk geëvalueerd. In het volgende hoofdstuk 

presenteren wij onze belangrijkste bevindingen. 

1.2 Aanpak en Bronnen 

Vanuit het perspectief van de rol en belangen van Brabant Water en Oasen als waterbedrijven 

hebben wij naast technisch-inhoudelijke aspecten ook enkele methodologische aspecten van 

het onderzoek beschouwd. Naast de in de EZ rapportage beschreven onderdelen, hebben we 

ook relevante aspecten aangeven die in rapportage ontbreken of onderbelicht zijn. 

Voor deze evaluatie hebben wij naast informatie uit internationale peer-reviewed journals en 

conference proceedings, ook informatie gebruikt uit door (internationale) kennisinstituten, 

industrie en adviesbureaus opgestelde (technische) rapporten. 
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2 Inhoudelijke evaluatie 

2.1 Algemeen 

2.1.1 Structuur en inconsistentie 

De rapportage heeft een sterk gelaagde structuur die een algemene samenvatting, een 

kernrapport waarin algemene bevindingen worden samengevat, een “samenvatting  

statusrapport” en een “samenvatting onderzoeksvragen” bevat. Deze laatste twee zijn 

gebaseerd op de feitelijke literatuurstudie die zich in twee bijlagen bevindt. Het valt op dat 

de weergave van de risico’s in deze verschillende lagen niet consistent is, en ín sommige 

gevallen zelfs tegenstrijdig. Ook zijn er inconsistenties tussen de uitwerking van de 

verschillende onderzoeksvragen in de bijlages. Geconstateerd wordt dat de benoemde 

risico’s consistent af nemen naarmate de bevindingen in de bijlagerapporten verder worden 

samengevat. (Een aantal voorbeelden daarvan worden in paragraaf 2.3 besproken.) 

2.2.2 Gebruik van referenties 

Voor het literatuuronderzoek is een groot aantal (inter)nationale publicaties geraadpleegd. 

Toch ontbreekt de bespreking van een aantal cruciale studies. In dit verband willen wij in het 

bijzonder verwijzen naar de studie van Meiners et al. (2012) waarin de risico’s van 

schaliegaswinning in Nordrhein-Westfalen grondig onderzocht zijn. Op basis van deze studie 

werd aanbevolen niet tot de exploratie en winning van schaliegas over te gaan totdat er meer 

duidelijkheid is over de aard en grootte van de risico’s. Aangezien deze Duitse deelstaat 

grenst aan drie Nederlandse provincies (Limburg, Gelderland en Overijssel) heeft deze studie 

een hoge relevantie voor de beschouwing van de Nederlandse situatie. 

Meiners et al. (2012) Fracking in unkonventionellen erdgas lagerstätten in Nordrhein-
Westfalen. Gutachten mit risicostudie zur exploration und gewinnung von erdgas aus 
unkonventionellen lagerstätten in Nordrhein-Westfalen (NRW) und deren auswirkungen auf 
den naturhaushalt insbesondere die öffentliche trinkwasserversorgung. Ministerium für 
klimaschutz, landwirtschaft, natur- und verbraucherschutz des landes Nordrhein-Westfalen 

 
Daarnaast valt op dat in plaats van literatuurreferenties veelvuldig gebruik gemaakt is van 
referenties naar “expert judgement”. In sommige delen van het rapport vormt dit het 
merendeel van de onderbouwing. Naast dat dit ongebruikelijk is voor een wetenschappelijke 
onderbouwing, is het onduidelijk op welke expert(s) deze beweringen stoelen. Daarnaast zijn 
er over een deel van de onderwerpen waar beweringen enkel onderbouwd worden met 
“expert judgement”,  wel degelijk literatuur beschikbaar. Zo wordt op basis van expert 
judgement in paragraaf 2.2. Mogelijke migratietijd (Onderzoeksvraag B.2.3, 
Rapportenbijlage 1) de inschatting van de migratietijd als “zeer aanzienlijk” beoordeeld “als 
al een mogelijke migratieweg aanwezig is”. In dit verband willen wij in het bijzonder 
verwijzen naar de studie van Myers (2012), en de daarop volgende discussie in het tijdschrift 
Ground Water. 
 

Myers T (2012) Potential contaminant pathways from hydraulically fractured shale to 

aquifers. Ground Water 50(6):872–882. 

Saiers,J.E.& Barth E (2012) Potential Contaminant Pathways from Hydraulically Fractured 

Shale Aquifers, Groundwater, 50 (6) 

Myers, T. (2012) Author's Reply, Groundwater, 50(6) 
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Hoewel er qua modelopzet veel op deze studie is aan te merken, hoort er in een 
literatuurreview naar verwezen te worden. Vervolgens kan dan worden aangegeven in 
hoeverre de conclusies van Myers wel of niet te rechtvaardigen zijn.  

2.2.3 Risico’s 

In het rapport is relatief weinig aandacht gegeven aan de uitwerking van de risico’s. De 

gedachten gang is veelal: zolang alles goed gaat, gaat er niets mis. De risico’s worden 

beheersbaar geacht, als de regels worden nageleefd, mensen geen fouten maken, de 

techniek allemaal werkt en de ondergrond voldoende bekend is. Echter zoals verwoordt door 

de Inspecteur-Generaal der Mijnen in een brief aan de minister naar aanleiding van de ramp 

met de Deepwater Horizon (SodM, 2010), kan nooit worden uitgesloten dat de techniek 

en/of de mens die met de techniek werkt faalt. De winning van schaliegas is hierop geen 

uitzondering, zoals ook door de industrie beaamd wordt (bv. DNV, 2013). 

Voor de risico’s van bovengrondse activiteiten ten gevolge van schaliegaswinning stelt het 

rapport dat er risicomodellen beschikbaar zijn om hier aan te rekenen. Dergelijke 

berekeningen zijn echter in het kader van deze studie niet uitgevoerd, er kan dus nog niet 

gesteld worden dat deze risico’s beheersbaar zijn. 

 

2.2 Benoeming van kennislacunes ontbreekt 

 

De paragraaf Kennislacunes (3.9 in het kernrapport) beschrijft wettelijke en operationele 

kaders voor de implementatie van schaliegaswinning. Er worden echter geen kennisleemten 

bij de winning van schaliegaswinning samengevat, terwijl die uit de bijlagen wel degelijk 

afgeleid kunnen worden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

Boorgatintegriteit 

Onderzoek is nodig naar het effect van (veelvuldig) fraccen op de boorgatintegriteit en de 

daarmee samenhangende risico’s. Dit wordt aangegeven in paragraaf 2.2.3. Risico’s in 

relatie tot fraccen (onderzoeksvraag 8 A.3.4, Bijlagenrapport 1) “er is weinig bekend over de 

effecten op boorgatintegriteit bij het toepassen van multistage fraccen. Een boorgat wordt 

herhaaldelijk onder grote druk gezet en er treden vaak grote drukverschillen op waardoor 

de risico’s groter zijn. EPA (Environmental Protection Agency) geeft aan dat effecten van dit 

proces op de verschillende elementen van het boorgat niet goed bekend zijn. Om uitspraken 

te kunnen doen is meer onderzoek nodig [ref. 3.];” 

Autonome migratie 

Onderzoek is nodig naar de natuurlijk achtergrond concentraties en herkomst van methaan 

in ondiep Nederlands grondwater. Naast de vaststelling van de nul-situatie, kan dit ook 

worden gebruikt voor analyse van mogelijk natuurlijk aanwezige migratieroutes. Dit wordt 

ook aangegeven in Paragraaf 2.1. Autonome migratie (onderzoeksvraag 6 B.2.2, 

Bijlagenrapport 1): “Er is geen specifiek onderzoek in Nederland bekend naar de mogelijke 

bijmenging van thermogeen gas in het grondwater.”  

Mobilisatie zware metalen en andere stoffen 

Zoals aangeven wordt in paragraaf 2.1. Samenstelling schaliegesteente (onderzoeksvraag 

B.3.5, Bijlagenrapport 1) is er “over de mate waarin het doorboren en fraccen van schalie- en 

steenkoollagen leidt tot de mobilisering van onder andere zware metalen […] weinig bekend”. 

Dit is noodzakelijk om de mogelijke verontreiningrisico’s voor grondwater en de benodigde 

zuiveringsinspanning te kunnen beoordelen. 

Daarnaast zijn onder andere de volgende kennisvragen, ons inziens, relevant: 
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• Wat zijn de effecten van opwarming door putten op grondwaterkwaliteit, 
dichtheidstroming en ontgassing, vorming van convectiecellen en opdrijven van 
zout grondwater?  

• Spill scenario’s: wat zijn de besmettingsrisico’s op basis van reactief transport 
modelleringen onder verschillende condities en situaties van spills aan maaiveld en 
op diepte in watervoerende pakketten (door/langs casings)? 

• Wat is het watergebruik door schaliegaswinning in perspectief van andere 
(grond)watergebruiken op basis van regionale beschouwingen van 
waterbeschikbaarheid en vraag voor verschillende functies? 

• Welke stoffen worden gemobiliseerd uit de voor Nederland beschouwde 
schalielagen door fraccen en onder invloed van fraccing fluids?  

• Welke stoffen kunnen uitlogen uit het boorgruis, hoe radioactief is het boorgruis? 
• Hoe kan het uit de schalielagen afkomstige boorgruis worden verwerkt? 

 

2.3 Belangrijkste bevindingen op basis van de samenvatting van het kernrapport 

 

Hieronder wordt ingegaan op de “belangrijkste bevindingen” voor een aantal aspecten van 

schaliegaswinning zoals verwoord in de algemene samenvatting van het “Eindrapport 

onderzoeksvragen A en B”. Deze bevindingen worden vergeleken met de onderbouwing 

zoals weergegeven in de bijlagen. 

Watergebruik 

Hier wordt gesteld dat er bij het boren en fraccen bij schaliegas, meer water vrijkomt dan dat 

er wordt gebruikt.  

“Voor het boren en fraccen is proceswater nodig. […] Het water dat geproduceerd wordt 

per put is vele malen groter dan de totale waterbehoefte per put.” 

 

Dit suggereert dat het bij schaliegaswinning vrijkomende water vergelijkbaar is met het 

benodigde proceswater. Dit lijkt in tegenstelling met paragraaf 3.4. Watermanagement in 

Bijlagenrapport 1 waar gesproken wordt over netto-watergebruik: “De totaal benodigde 

hoeveelheid water voor het boren en fraccen van een put […] bedraagt 20.400 m3 […]. 

Gemiddeld komt 25 % van dit water terug aan de oppervlak direct na het fraccen. Later in 

het proces zou meer water terug geproduceerd kunnen worden. Om zowel economische- 

en milieuredenen is het ontwikkelen van een robuust waterwinning-,management-, 

recycling- en hergebruik plan een belangrijk element dat aandacht verdient bij elk 

gaswinningproject.” 

 

Het water dat gebruikt wordt voor de aanmaak van fraccing fluid verslechtert van 

kwaliteit door de interactie met de schalie tijdens het fraccen. Het afvalwater dat na het 

fraccen terugkomt uit de put (“flowback water”) en het geproduceerde water is zeer zout 

en vereist, na eventueel gedeeltelijk hergebruik, een zware, energie-intensieve 

zuiveringsinspannings. Deze zuiveringsinspanning, alsmede de benodigde 

transportbewegingen, lijken te ontbreken in de analyse van de klimaatvoetafdruk. 

Frac-vloeistof  

 

Voor de gebruikte frac-vloeistof wordt gesteld dat: “De vloeistof  […]  bevat voornamelijk 

water met daarin hulpstoffen en proppant (vulmiddel, vaak is dit zand). De hulpstoffen 

worden in hoge concentraties aangevoerd en op locatie met het water en proppant 

gemengd tot frac-vloeistof. Een aantal van deze hulpstoffen kan, in hoge concentraties, 

schadelijk zijn, waardoor het transport en de opslag hiervan een mogelijk risico vormt. Het 
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fraccen in de ondergrond gebeurt in lage concentraties met minder dan 2 % aan 

hulpstoffen.” 

 

Hoewel hier wordt gesteld dat de geconcentreerde vorm waarin chemicaliën worden 

aangevoerd schadelijk kunnen zijn, wordt hier tegelijk de suggestie gewekt dat de 

concentraties van <2% per definitie niet schadelijk zijn. Deze suggestie is onjuist. Zo is van 

vele stoffen is bekend dat blootstelling aan concentraties van meer dan 1000 maal lagere 

concentraties al schadelijk kan zijn. In Meiners et al. (2012) is op basis van evaluatie van in 

Duitsland voor frac-vloeistof gebruikte hulpstoffen en concentraties afgeleid dat er van 

een eco-humaan toxicologisch gemiddeld tot hoog risico moet worden uitgegaan. 

 

Veiligheid 

 

“Het geaccumuleerde operationele veiligheidsrisico per boorlocatie is naar verwachting 

groter dan bij conventionele gaswinning door de grotere hoeveelheid putten per locatie, 

het langer boren en de grotere aan- en afvoer.”  

 

Hier wordt aangegeven dat, ten opzichte van conventionele gaswinning, de hoge 

dichtheid van putten bij schaliegaswinning een belangrijk cumulatierisico betreft. De mate 

waarin dit daadwerkelijk tot verhoogde risico’s leidt wordt in de rapportage echter niet 

uitgewerkt. Hoewel een analyse van verschillende scenario’s, zoals gedaan door Meiners 

et al (2012) voor Nordrhein-Westfalen, inzicht kan geven in geaccumuleerde 

veiligheidsrisico, is in de rapportage niet naar deze studie verwezen. Het ene “base” 

scenario wat in de rapportage gepresenteerd is, is slechts uitgewerkt voor watergebruik 

en afvalwaterhoeveelheden. Risico’s van overslag en transport (vrachtwagen en/of 

pijpleidingen) zijn niet uitgewerkt. 

 

Daarnaast wordt het volgende geconcludeerd:“ Aan de andere kant ontbreekt bij 

onconventionele winning het risico op blowouts, wat bij conventionele gaswinning het 

allergrootste risico is.”   

 

In paragraaf 3.5 van het kernrapport wordt echter gesteld dat:  

“Ook bij het doorboren van de lagen boven het gasvoorkomen kan gas worden 

aangeboord wat onder hoge druk staat.” 

 

Dit (reële) risico is dus van toepassing op zowel conventionele als onconventionele 

productie van koolwaterstoffen. 

 

Verder wordt er bij onderzoeksvraag A.3.4, 2.2.2. Blowout (Bijlagenrapport 1)  over aan 

fraccen gerelateerde aanvullende blowout risico’s vermeld:  

Naast de algemeen bekende blowouts kunnen als gevolg van fraccen ook 

ondergrondse blowouts ontstaan [ref. 5.]. Het risico op een ondergrondse blowout 

is zelfs groter wanneereen BOP [blowout preventor] is geïnstalleerd (opgebouwd 

druk kan niet ontsnappen naar de bovengrond en zal een weg naar buiten zoeken 

langs zwakke plekken in het boorgat). Het grootste probleem van ondergrondse 

blowouts is het gebrek aan informatie bij een gebeurtenis. Immers wanneer er 

plotseling een extreme druk wordt opgebouwd en de BOP wordt ingeschakeld zal 

deze druk een uitweg zoeken. In de meest kwetsbare delen kan dit mogelijk 

schade opleveren die vaak niet geregistreerd wordt [ref. 5.]”. 
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Samenvattend kan de kans op een blowout bij schaliegaswinning, dus zeker niet worden 

uitgesloten (zie ook DNV (2013) en Groat en Grimshaw (2012)). 

 

 

Grondwater 

 

Onder het kopje Grondwater in de samenvatting wordt een goed overzicht gegeven van 

de mogelijke manieren waarop grondwater verontreinigd kan worden door 

schaliegaswinning, namelijk door (1) “falen van de boorgatintegriteit”, met als opmerking 

dat “Dit risico is groter dan bij conventionele gaswinning omdat er relatief meer putten 

geboord worden en er door het herhaald fraccen de verbuizing hogere drukken te 

verwerken krijgt.” De conclusie is echter dat ”In Nederland de risico’s beheersbaar zijn , 

omdat de formaties op grote diepte liggen, er hoge eisen worden gesteld worden aan 

kwaliteit van de boorput en er vanuit de wetgever toezicht en handhaving is” 

 

Dit is echter in tegenspraak met de verwoording in paragraaf 2.2.1. Integriteit van het 

boorgat (onderzoeksvraag A.3.4, Bijlagenrapport 1) waar uit blijkt dit een onrealistisch 

optimistische aanname is: 

“De inschatting van risico’s wordt over het algemeen gedaan aan de hand van 

boorgaten die zijn geconstrueerd volgens de richtlijnen waar de integriteit van het 

boorgat in theorie goed is. Hier volgt logischerwijs uit dat risico’s heel klein zijn. 

Echter, ondanks alle regelgeving en best practices zijn er uiteraard ook boorgaten 

waar de integriteit te wensen overlaat.”  

 

Ook wordt terecht aangegeven dat vervuiling zou kunnen ontstaan door (2) “migratie van 

vloeistof of methaan, enerzijds direct vanuit de schalie- of steenkoollaag, anderzijds via 

een andere bestaande put.” Er wordt echter vervolgens zonder toelichting geconcludeerd 

dat dit “risico” te verwaarlozen is “vanwege de grote diepte waarop het schalie- of 

steenkoolgas wordt gewonnen.” Deze conclusie wordt niet onderbouwd in de rapportage 

en hoewel de tijdsduur van migratie naar ondiep grondwater in zijn algemeenheid 

natuurlijk toeneemt met toenemende diepte van schaliegaswinning, is het de aard van de 

aanwezige verspreidingsroutes die de waarschijnlijkheid van verontreiniging van ondiep 

grondwater bepalen. In de rapportage ontbreekt een discussie van relevante literatuur 

over migratieroutes en -tijden. Deze routes zijn in Nederland in zijn algemeenheid 

onbekend (cf. Meiners et al., 2012). Daarnaast geeft, zelfs als alle Nederlandse “locaties 

van verlaten en actieve putten” goed bekend zijn, dit geen garantie dat deze putten ook in 

goede staat zijn achter gelaten én gebleven. 

 

Terecht wordt ook aangegeven dat vervuiling zou kunnen ontstaan (3) “door morsingen of 

lekkages op de boorlocatie.” Door de toepassing van opslag in tanks of vloeistofdichte 

vloeren kan dit risico beperkt worden. De toepassing van deze voorzieningen is echter 

geen garantie op het voorkomen van bodemverontreinigingen, zoals blijkt uit de 

jaarverslagen van het Staatstoezicht op de Mijnen (Zie Intermezzo 1). Ook wordt 

voorbijgegaan aan het feit dat bodem en/of grondwaterverontreinigingen kunnen 

ontstaan door morsingen of lekkages die optreden tijdens overslag en transport van de 

grote volumina chemicaliën en afvalwater. 
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2.4 Aanvullende bevindingen 

 

Verspreidingsroutes voor gas- en fluidmigratie  

Zoals al aangegeven in paragraaf 2.2 bij de bespreking van het onderwerp grondwater in 

de samenvatting van de kernrapportage, is de waarschijnlijkheid van het optreden van 

migratie van gas en/of de (bestanddelen uit) frac-vloeistof naar ondiep grondwater 

voornamelijk afhankelijk van de aard van de aanwezige geologische verspreidingspaden. 

Ondanks dat hierover relevante literatuur beschikbaar is, gaat het rapport op dit aspect 

niet in. Dit soort verspreidingspaden is in ieder geval voor gassen al van nature aanwezig. 

Een voorbeeld hiervan is migratie en uittreden van thermogeen methaan in de Noordzee 

(Schroot & Schuttenhelm, 2003; Schroot et al., 2005). Dit wordt elders in de bijlage 

bevestigd, waarbij wordt aangegeven dat er offshore “shallow gas” voorkomens zijn door 

lekkage uit ondergelegen diepe gasreservoirs. De daarbij gerefereerde studie geeft aan 

dat het hierbij om thermogeen gevormd gas gaat. Tevens wordt in deze studie 

aangegeven dat dit gas kan uittreden aan de zeebodem. Waarom dit alleen offshore zou 

kunnen optreden wordt niet aangegeven in de EZ rapportage.  

 

Vreemd genoeg wordt in paragraaf 8.2 van het kernrapport gesteld dat, waar gemeten, al 

het in ondiep Nederlands grondwater waargenomen methaan van biogene oorsprong is. 

In de in bijlage B.2.2 gebruikte referentie wordt echter aangegeven dat dit een aanname 

is, er is immers niet op isotopen en/of gassamenstelling geanalyseerd.  

Intermezzo 1: Voorvallen met bodemverontreinigende stoffen 

In paragraaf 4.2 wordt een uiteenzetting gegeven van incidenten zoals opgetreden bij 

boringen op het vaste land. In de beschrijving wordt melding gemaakt van 6 incidenten, 

waarvan 3 met milieugevolgen over de afgelopen 5 jaar. Om deze uiteenzetting op 

waarde te kunnen schatten is inzicht nodig in het aantal boringen op het vasteland in 

dezelfde periode. Helaas wordt hiervan geen melding gemaakt in de tekst. Daarnaast is 

het zich beperken tot “activiteiten in boorgaten” een wel erg nauwe uitleg van de 

uitvraag. Als in ruimere zin wordt gekeken naar milieu-incidenten op mijnbouwlocaties 

op het vasteland ontstaat een ander beeld. Een snelle screening van de jaarverslagen 

van Staatstoezicht op de Mijnen resulteert voor de periode 2007-2012 in 150 

incidenten met bodemverontreinigende stoffen, waarvan bij 30 incidenten 

bodemverontreiniging buiten de productielocatie optrad. Voor een helder beeld moeten 

ook deze incidenten en de omvang ervan in beeld worden gebracht. 

 

Verdeling van de aard van de verontreinigingen op mijnbouwlocaties over de periode 

2007-2012. 
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Daarnaast wordt er in paragraaf 8.3 zonder argumentatie gesteld dat er via fracs geen 

migratie kan optreden. Deze conclusie dient te worden onderbouwd, mede gezien de 

discussies in bestaande literatuur waarbij onder meer wordt gewezen op het aansluiten 

van fracs op bestaande breuksystemen waardoor kortsluiting kan ontstaan (zie bv. EPA, 

2012; Jackson et al 2013). Op zijn minst moet geconcludeerd worden dat over het 

opwaarts ontsnappen van gas uit fractures nog veel onduidelijkheid bestaat.  

 

Een andere veel geopperde mogelijkheid voor gasmigratie naar aquifers is lekkage vanuit 

de put. Bij een productiedruk van 120 bar (Janzen, 2012) heerst er in ca. de bovenste 1000 

meter van de put een overdruk ten opzichte van de omringende formatie. In theorie kan 

hier dus gas naar buiten lekken. Als een put goed geconstrueerd is met een intermediate 

casing , is de kans op onopgemerkte lekkage vanuit de put klein. In de annulus tussen de 

surface casing en intermediate casing kan namelijk de druk worden gemeten. Als hier 

drukveranderingen worden geconstateerd die duiden op lekkage van gas, kan vervolgens 

worden ingegrepen. Of in de praktijk lekkage van gas optreedt vanuit de put is afhankelijk 

van een deugdelijk ontwerp en goede aanleg van de put en tevens afhankelijk van de 

vraag of er daadwerkelijk wordt ingegrepen als er op basis van drukmetingen gasstroming 

in de annulus tussen de casings wordt geconstateerd. Daarnaast neemt de kans op 

lekkages door bijvoorbeeld corrosie toe met leeftijd van de put. Uit de studie van Brufatto 

et al. (2003) blijkt een duidelijk verband tussen leeftijd van gasputten en het optreden van 

aanhoudende druk op de casing als gevolg van annulaire gasstroming. Ook uit data van 

Jackson et al. (2013a) blijkt een (zwakke) relatie tussen leeftijd en methaan concentratie 

in het ondiepe grondwater bij de gasput. Zoals al eerder opgemerkt is goede regelgeving 

ten aanzien van putconstructie en controle, geen garantie voor goed geconstrueerde 

putten omdat menselijk falen en falende techniek nooit kan worden uitgesloten (Cooley & 

Donnelly, 2011).  

 

Verwerking Afvalwater 

Over afvalwater wordt gezegd dat dat veilig wordt opgevangen in tanks of bassins, en 

deels ook wordt hergebruikt. Gezien de Nederlandse wet- en regelgeving zullen er op de 

mijnbouwlocatie voorzieningen zijn aangebracht om het risico op bodemverontreiniging 

te reduceren (vloeistofdichte verhardingen, milieugoten, dichte opslagtanks).  

Hoewel een deel van het water wellicht kan worden hergebruikt, zal het overgrote deel 

van het afvalwatervolume van de locatie moeten worden afgevoerd naar een verwerker 

middels tankwagens of een buisleiding. Ook tijdens overslag en transport is er risico op 

vermorsingen, lekkages en ongelukken waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging 

kan ontstaan. Dit aspect wordt slechts zijdelings vermeld in de rapportage en niet 

gekwantificeerd. Belangrijk aspect bij de mogelijkheden voor transport en verwerking van 

afvalwater is de ontwikkeling van de volumes over de tijd. Dit geld vooral voor de volumes 

flowback water. In de in het rapport gepresenteerde scenarioberekening is hieraan geen 

aandacht besteed. 

 

In de kernrapportage wordt de zuivering van het afvalwater te simplistisch voorgesteld 

met bewoordingen als: “Een van de mogelijkheden is om de in het water opgeloste zware 

metalen te laten bezinken onder invloed van de zwaartekracht of afvangen door middel 

van flocculatie en filtratie. “ 

 

Dit terwijl uit ondermeer paragraaf 2.1 Onderzoeksvraag B.1.1.4 in bijlage 1 grote 

uitdagingen naar voren komen op het vlak van de behandeling van de afvalwaterstroom. 

Zo vergt het ontzouten van het afvalwater grote hoeveelheden energie en is daarmee 
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zeer kostbaar. Ook uit de internationale literatuur blijkt dat de zuivering van flow-back 

water op het moment wordt gezien als een van de grootste operationele uitdagingen voor 

de schaliegaswinning in de VS (zie Vidic et al. (2013), Gregory et al.(2011)). Tot op heden is 

in de VS daarom diepinjectie van de afvalwaterstroom de standaardpraktijk. Om het 

belang van diepinjectie bij schaliegaswinning te illustreren verwijzen we naar de staat 

Texas waar in 2008 ongeveer 11.000 diepinjectieputten in bedrijf waren, oftewel iets 

meer dan 1 injectieput per gas producerende schaliegasput in de Barnett Shale (Gregory 

et al.,2011). 
 

Echter, ook het diep injecteren van de zwaarst vervuilde reststroom zal risico’s met zich 

meebrengen (aardbevingsrisico, corrosie, grote druk op de putconstructie) en vraagt 

bovendien om een infrastructuur (bv oude gasvelden/putten) die niet overal in Nederland 

beschikbaar is/zal zijn. Op deze aspecten wordt niet ingegaan in de rapportage.  

 

Met het onvoldoende benoemen van de grote uitdagingen op het gebied van de 

verwerking van afvalwater in het kernrapport en de samenvatting, wordt een cruciaal 

aspect van de mogelijkheden, risico’s en duurzaamheid van schaliegaswinning in 

Nederland onvoldoende belicht. 
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