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Wat is schaliegas? 
•  Schaliegas is gas dat is ontstaan in een kleilaag rijk aan organisch 

materiaal dat in de loop van miljoenen jaren is gevormd.  
•  Het zit dieper dan conventioneel gas en is moeilijker te winnen 
•  Winning van schaliegas kan alleen door het gesteente open te scheuren 
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Nieuwe ontwikkelingen 
•  Technologische ontwikkelingen (gebruik horizontale boringen, fraccen) 

hebben het mogelijk gemaakt om meer kosteneffectief te produceren 
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Status gaswinning in NL 
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437 gasvelden ontdekt (on- & offshore) 
daarvan nu : 
•   239  in productie 
•       4  geconverteerd naar gasopslag 
•     57  al uitgeproduceerd 
•     41  gepland om te gaan produceren 
•  71  zgn. “stranded fields” 

Op 1 January 2011: 
nog 1304 miljard kuub gas 

•  75% in Groningen veld 
•  12% kleine velden onshore  
•  13% offshore velden 



Gaswinning in NL 
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Aardgasbaten in NL 
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Toekomstige gasproductie NL 

Schaliegas, nieuw gas voor NL? 

Gas behoefte NL 
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Schaliegas velden in Europa 



Schaliegas reserves in Nederland 

Carboniferous 
Epen Fm.  
<4500 m 

Jurassic 
Posidonia 
Shale Fm.  

Huidige schattingen 
Technisch winbare reserves 
200 – 500 miljard m3 



Status schaliegas in NL – exploratie vergunningen 

Hexagon 

"  Cuadrilla heeft exploratie 
vergunning aangevraagd voor 
Noord Brabant en NO Polder  

"  Queensland Gas heeft 
vergunningsaanvraag teruggegeven 

"  BNK heeft een vergunning  
   aangevraagd voor Utrecht. 
"  Nieuwe concessie procedure loopt 

voor zuid NL en Utrecht 
"  Onderzoek naar veiligheids en mileu 

aspecten van schaliegas (1 juli af) . 



Dieptekaart basis Altena Groep (~grens tussen afzettingen van Jura en Trias ouderdom) 

Geologische kaarten van de ondergrond 
•  Op basis van de beschikbare data heeft TNO dieptekaarten gemaakt 
•  Deze kaarten berusten deels op interpretaties, en bevatten onzekerheden 
•  Onzekerheden zijn het grootste in gebieden met beperkte data 

Boxtel	  



Schaliegaswinning: potentiele risico’s 

) )
 

) ) 
) 

1.  Lekkage van afvalwater 
naar het grondwater 

2.  Lekkage van methaan of 
radioactieve stoffen naar 
de atmosfeer 

3.  Seismische risico’s 
4.  Bodemdaling 
5.  Watergebruik 
6.  Vervuild productiewater  
7.  Omgevingseffecten 

) 



TNO	  argumentenkaart	  schaliegas	  



Aanbieding	  Argumentenkaart	  aan	  Lambert	  van	  Nistelrooij	  -‐	  Brussel	  
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Wat adviseert TNO t.a.v. Schaliegas? 
"  Nederland heeft nog 10 jaar voldoende eigen productie capaciteit om in de eigen 

gasbehoefte te voorzien, daarna moet gas worden geimporteerd.                            
Dit geeft voldoende tijd om schaliegaswinning te onderzoeken 

"  Gedegen onderzoek naar reserveschattingen voor schaliegas in NL 
"  Degelijk onderzoek naar de specifieke Nederlandse situatie wat betreft risico’s van 

geinduceerde seismiciteit tgv fraccing 
"  Omdat de data over de laag waar het schaliegas zit beperkt is, adviseren we onder 

gecontroleerde condities een exploratieboring uit te voeren waarmee veel meer 
informatie over de schalielaag beschikbaar komt voor verder onderzoek 

"  Deze exploratie boring moet gepaard gaan met een permanente monitoring van 
bodem beweging en volledig transparant zijn wat betreft het gebruik van water, 
chemicalien en proppants. 

"  Resultaten van de exploratie boringen moeten ter beschikking komen voor 
onafhankelijk onderzoek . 



Hartelijk dank voor uw aandacht 
Meer info? 
•  www.tno.nl/schaliegas 

Of neem gerust contact op: 
•  rene.peters@tno.nl 
•  Tel. 06 - 51551566 
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