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Annemarie van Wezel (KWR) over onderzoek ‘Schaliegas en Drinkwater’

‘Risico’s schaliegaswinning  
voor drinkwater niet op  
voorhand uit te sluiten’

De schaliegasdiscussie is één van de belangrijke ‘ondergrond’

dossiers voor de drinkwatervoorziening. Het gaat immers om 

de betrouwbaarheid van het Nederlandse drinkwater. Voor een 

helder inzicht in de precieze uitdagingen heeft KWR binnen het 

programma voor bedrijfstakonderzoek (BTO) een multidisciplinair 

onderzoeksproject ‘Schaliegas en Drinkwater’ uitgevoerd. 
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Bij de betrouwbaarheid van drinkwater 

gaat het om de kwaliteit van (de bronnen 

voor) drinkwater. Schaliegaswinning kan 

risico’s voor die betrouwbaarheid met zich 

meebrengen, door het boren, inbouwen, 

fracken, exploiteren en onderhouden van 

de benodigde boorputten en -installaties. 

Centrale vraag: hoe kan de betrouwbaar-

heid van drinkwater gegarandeerd blijven? 

Hiertoe hebben onderzoekers van KWR 

Watercycle Research Institute, prof. dr. 

Annemarie van Wezel en dr. ir. Gijsbert 

Cirkel, onderzoek gedaan naar faalkansen, 

effecten, risico’s en monitoring van schalie-

gaswinning. In het verlengde daarvan zijn 

handelingsopties geformuleerd.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van het 

onderzoek, volgens Van Wezel? 

‘Vooropgesteld: dit was een eerste verken-

ning. Inmiddels zijn we binnen de Topsector 

Water, in samenwerking met NWO, ook 

een diepgaander onderzoek ‘Schaliegas 

en water’ gestart, dat in 2019 klaar moet 

zijn. Dat is hard nodig, want er is nog een 

groot gebrek aan kennis en gegevens op dit 

gebied. Een recent concept rapport1 van de 

Amerikaanse Environmental Protection 

Agency, EPA, biedt een mooi overzicht, 

maar laat ook duidelijk kennislacunes zien. 

Ook ons eigen onderzoek toont aan dat we 

nog niet genoeg weten, met name over de 

gebruikte chemicaliën en hun gedrag in de 

ondergrond. We hebben nu gefocust op de 

faalmechanismen: wat kan er fout gaan en 

wat zijn dan de gevolgen? De conclusie is 

dat risico’s niet op voorhand verwaarloos-

baar of uit te sluiten zijn.’

Faalmechanismen
Ze vervolgt: ‘Het gaat bij faalmechanismen 

vooral om menselijke fouten bij de schalie-

gasexploratie en -exploitatie op het maai-

veld of rondom boringen. Vervolgens heb-

ben wij de daarbij vrijkomende hoeveelheid 

water met chemicaliën gekwantificeerd. 

Wij hebben gekeken naar de frequentie en 

volumes van morsen en lekkages over de 

laatste vijf jaar. Bovengronds moet je dan 

denken aan geproduceerd water, boorvloei-

stof of zelfs een blow-out. Ondergronds 

gaat het om putfalen, bijvoorbeeld lekkage 

bij de putaansluiting of door corrosie.’ 

Hoe zit het met de effecten en risico’s van de 

toegevoegde en vrijkomende stoffen bij schalie

gaswinning? 

Van Wezel: ‘Het percentage chemicaliën 

dat wordt toegevoegd aan de frack-vloei-

stof, is relatief laag. Maar door de grote 

hoeveelheden water die per put nodig zijn, 

gaat het toch om aanmerkelijke vrachten. 

Bovendien zitten er gemene stofjes bij. De 

stoffen worden voor een deel openbaar 

gemaakt door de betrokken industriële 

partijen. Dat gebeurt in de VS onder andere 

via www.fracfocus.org, waar inmiddels 

gegevens van zo’n 1.000 verschillende ge-

bruikte chemicaliën zijn vermeld. Maar  

registratie is geen vereiste en geschat wordt 

dat in de meer dan 70% van de putten ten 

minste één stof geheim is gehouden.’

‘Het ontwerp-rapport van EPA geeft aan dat 

tussen de 10.000 en 70.000 liter chemica-

liën per put worden gebruikt, waarbij het 

gaat om een cocktail van tussen de 4 en 

28 verschillende stoffen. Ook telt EPA tot 

twaalf ‘spills’ – lekkages of morsingen – 

met een gemiddelde van zo’n 1.600 liter op 

elke 100 putten. In de VS zijn tussen 2011 

en 2014 zo’n 30.000 putten geslagen. De tel-

ler op fracfocus.org staat inmiddels bijna 

op 100.000 geregistreerde boorlocaties.’

Toxische stoffen
Over de chemische samenstelling van de 

vrijkomende vloeistoffen is beperkt in-

formatie beschikbaar. Het retourwater is 

vaak erg zout en bevat hoge concentraties 

organische koolstof, koolwaterstoffen en 

an organische elementen. Van 81 veelge-

bruikte fracking-chemicaliën zijn de toxi-

citeitsgegevens in de literatuur geëvalu-

eerd. Voor een derde van de stoffen waren 

volgens de onderzoekers in de gebruikte 

bronnen geen gegevens over de toxiciteit 

beschikbaar. Van Wezel: ‘Een groot deel 

van de stoffen is laag of matig toxisch, maar 

er zitten ook sterk giftige of carcinogene 

verbindingen bij. Ook over de gebruikte 

biociden bestaan zorgen. Voor een gebalan-

ceerde risicobeoordeling is een meer ver-

fijnde hazard assessment noodzakelijk, op 

basis van uitgebreide toxiciteitsstudies. En 

daarvoor heb je eerst een volledig overzicht 

nodig van de aard en concentraties van de 

chemicaliën die worden toegevoegd.’

Het retourwater van fracken moet worden 

opgeslagen en gezuiverd, vóór het kan 

worden hergebruikt of geloosd op het op-

pervlaktewater. Met name door de hoge 

concentraties chloride, broom en jodium 

kan dit niet in een gewone rwzi gebeuren 

en moeten speciale installaties worden 

gebouwd. Ook moet het water van de pro-

1  Te downloaden vanaf http://www2.epa.gov/hfstudy/hydraulic-fracturing-study-draft-assessment-2015

Ontwikkeling zoutconcentratie (chloride en natrium) van het flowback/geproduceerde water van de 
Britse Preese Hall schaliegasproefput (data: UK Environmental agency, 2011). Ter vergelijking zijn de 
concentraties natrium en chloride in zeewater weergegeven.

Gevolgen van een blowout in een schaliegasput.
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ductielocatie naar de zuivering worden 

getransporteerd, met trucks of leidingen, 

wat een risico op lekkages of spills inhoudt. 

Een groot deel van het water wordt in de VS 

weer geïnjecteerd in de diepe ondergrond, 

terwijl niet precies bekend is wat daarvan 

de gevolgen zijn. Er zijn aanwijzingen dat 

dit kan leiden tot aardbevingen2.

Effecten op grondwatertemperatuur 
en grondwaterstroming
Zoet grondwater is de belangrijkste bron 

van drinkwater in Nederland. Het stabiel 

houden van het zoet-zout grensvlak en het 

vermijden van ‘upconing’ van brak water 

en verzilting van drinkwaterbronnen is 

van groot belang voor de Nederlandse 

drinkwaterbedrijven. Door het onttrekken 

of injecteren van hete vloeistoffen of gassen 

kan de directe omgeving van een injectie- 

en winput opwarmen, en kan convectieve 

grondwaterstroming ontstaan waardoor de 

verschillende waterlagen mengen. 

De opwarming kan kwaliteitsverande-

ringen van het grondwater veroorzaken, 

vanwege effecten op de oplosbaarheid van 

mineralen en gassen, verandering van 

de microbiologische populaties en onge-

wenste chemische reacties. Zo neemt de 

oplosbaarheid van gassen in grondwater 

bij temperatuurverhoging af, waardoor 

de grondwaterstroming wordt beïnvloed 

en er in bijzondere gevallen ontgassing 

kan optreden. Modellering laat zien dat de 

verspreiding van zout water bij schaliegas 

verwaarloosbaar is vergeleken met conven-

tionele gas- en oliewinning en geothermi-

sche energiewinning.

Meer monitoring nodig
De bij het boren en fracken gebruikte 

chemicaliën en de opgepompte stof-

fen zijn potentieel bedreigend voor de 

grondwaterkwaliteit en daarmee voor de 

kwaliteit van drinkwater. Monitoring van 

de effecten van schaliegaswinning op de 

grondwaterkwaliteit staat internationaal 

nog in de kinderschoenen. 

In verhouding zijn bodembescher ming, 

monitoring en toezicht op Nederlandse 

mijnbouwlocaties, waaronder toekomstige 

schaliegaslocaties, goed geregeld. Toch 

zijn ook bij de Nederlandse praktijk nog 

een aantal kanttekeningen te plaatsen. De 

huidige monitoring op mijnbouwlocaties 

is bijvoorbeeld veelal beperkt tot vier mo-

nitoringsfilters in het freatische (ondiepe) 

grondwater rondom de productielocatie. 

Ook worden de drukken tussen de ver-

schillende buizen in de put – de zogeheten 

annulaire drukken – gemeten, maar die 

metingen stoppen wanneer de put wordt 

afgedicht en verlaten. 

Monitoring van de grondwatersamenstel-

ling in dieper gelegen watervoerende pak-

ketten vindt niet plaats, terwijl ook hier 

lekkages van gassen en vloeistoffen kun-

nen optreden. Zeker na het verlaten van de 

putten is monitoring in alle watervoerende 

pakketten die van belang zijn voor de 

drinkwatervoorziening cruciaal. 

2  High-rate injection is associated with the increase in U.S. mid-continent seismicity, M. Weingarten, S. Ge, J. W. Godt, B. A. Bekins and J. L. Rubinstein.  

Science, 19 June 2015: 1336-1340. [DOI:10.1126/science.aab1345]

Annemarie van Wezel: ‘Zorg over de gebruikte biociden.’
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Schaliegaswinning
Het winnen van niet-conventionele fossiele brandstoffen, zoals steenkoolgas en 

schalie gas, onderscheidt zich op een paar manieren van de conventionele olie- en gas-

winning die we in Nederland al langer kennen. Conventioneel gas is in vrij poreuze 

lagen opgeslagen, terwijl schaliegas zich bevindt in harde bodemlagen, zoals leisteen. 

Daardoor is schaliegas moeilijker te winnen en moet er meer moeite voor worden 

gedaan om het boven de grond te krijgen. En dat betekent: meer putten, grotere hoe-

veelheden water onder hogere druk, meer chemicaliën. 

De meest toegepaste techniek hiervoor is kraken of fracken, een afkorting van de 

term ‘hydraulic fracturing’3. Dit is het breken van de gashoudende steenlagen, door 

onder grote druk een mengsel van (warm) water, chemicaliën en zand, vanuit hori-

zontale boorgangen in de bodemlaag te injecteren. Hiervoor wordt bovengronds aan-

gevoerd water gebruikt, waaraan zand wordt toegevoegd om gangetjes in de steen te 

forceren en open te houden, en bepaalde chemicaliën om het fracken en de gasstroom 

te optimaliseren, bacteriën te doden en de buizen van de put te beschermen. 

De samenstelling van de chemicaliën valt vaak onder een patent of bedrijfsgeheim, 

doordat deze mede het succes en de effectiviteit van het fracken bepaalt. De toezicht-

houder in Nederland, Staatstoezicht op de Mijnen, krijgt wel inzicht in de kwantita-

tieve en kwalitatieve samenstelling van de chemicaliën. De chemicaliën blijven deels 

achter in de diepe bodem. Het is onduidelijk wat op de lange termijn met deze chemi-

caliën gebeurt. Een deel (10 tot 40 procent) van het geïnjecteerde water komt inclusief 

chemicaliën retour naar de oppervlakte. Dit afvalwater moet – vóór het weer in het 

watersysteem kan worden gebracht – gezuiverd worden, ook van andere stoffen die 

uit het gesteente mee naar boven komen, zoals zouten, zware metalen, en olieachtige 

en radioactieve producten.

Overigens heeft het kabinet op 10 juli jl. besloten dat er geen commerciële winningen 

of proefboringen worden uitgevoerd in Nederland in de komende vijf jaar. Afhankelijk 

van een eind 2015 op te leveren visie op het energiebeleid na 2020 zal blijken of scha-

liegas als optie in beeld blijft. In dat geval zouden eventuele onderzoeksboringen naar 

de aanwezigheid van schaliegas in de Nederlandse bodem in opdracht van de overheid 

kunnen plaatsvinden. 

 

Nulmeting is cruciaal
Van Wezel: ‘Voor succesvolle identifica-

tie van verontreinigingen is een goede 

nulmeting cruciaal. Juist het ontbreken 

daarvan maakt het in de VS moeilijk om 

water  kwaliteitsveranderingen als gevolg 

van schaliegaswinning hard aan te tonen 

en de veroorzaker aansprakelijk te stel-

len. In de Nederlandse situatie wordt de 

nul situatie vooralsnog alleen vastgelegd 

voor het ondiepe grondwater en voor een 

beperkt aantal stoffen. Aanbeveling is om 

deze nulmeting uit te breiden naar alle 

relevante watervoerende pakketten en 

stoffen, en een representatief beeld te ge-

ven van de variaties in ruimte en tijd op 

mijnbouw locaties.’

Handelingsopties
De BTO-studie sluit af met praktische han-

delingsopties om de betrouwbaarheid van 

drinkwater onverminderd hoog te hou-

den. Voor het borgen van de kwaliteit van 

grond- en oppervlaktewater als grondstof 

voor de drinkwatervoorziening is volledig 

inzicht in de aard en hoeveelheid van toe te 

passen stoffen wenselijk. Locatiespecifieke 

risico beoordeling met gedetailleerde op-

bouw van de ondergrond kan beter inzicht 

in risico’s ter plekke geven. Ten slotte wij-

zen de onderzoekers op het belang van een 

planmatig(e) hergebruik en verwerking 

van retourstromen.

‘We moeten precies Weten 

Welke chemicaliën Worden 

gebruikt bij fracking’

3 Bron: Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken) d.d. 23/10/2010 op vragen van 

Tweede Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks).


