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Aan de Minister van Economische Zaken & Klimaat 

Directie Warmte en Ondergrond 

T.a.v.  

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Datum 3 september 2020 

Betreft Tcbb-advies inzake verzoek om instemming met winningsplan 

Haagse Aardwarmte Leyweg (aardwarmte) 
 

Geachte minister, 

 

Per brief met kenmerk DGKE-WO / 20167527, gedateerd 22 juni 2020, vraagt u de Technische 

commissie bodembeweging (Tcbb) advies inzake het verzoek van Hydreco GeoMEC B.V. (hierna: 

Hydreco) om instemming met het winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg (hierna: HAL) voor 

winning van aardwarmte.  

 

Ten behoeve van dit advies ontving de Tcbb van u: 

 

- Haagse Aardwarmte Leyweg B.V., Winningsplan aardwarmte HAL, gedateerd 29 januari 

2020, met bijlagen:  

PanTerra Geoconsultants B.V., Seismic Hazard Assessment (Quick-Scan) Haagsche 

Aardwarmte Leyweg (HAL), januari 2019; 

PanTerra Geoconsultants B.V., Haagse Aardwarmte Leyweg, Seismic Hazard Analysis, 

januari 2020; 

Hydreco Geomec B.V. HAL Modelling Monitoring Configuration, Preliminary report, 8 

november 2019; 

The Haag Noise analysis  Seismik s.r.o. for Hydreco Geomec, 31 januari 2020; 

IF Technology B.V., SDE+ Application Den Haag, 17 maart 2017; 

Hydreco Geomec, Well-Test Analysis HAG-GT-01, april 2018;  

Hydreco Geomec, Well-Test Analysis HAG-GT-02, 14 maart 2018; 

Hydreco Geomec, Rapport Interference Test Analysis HAG-GT-01 & HAG GT-02, april 2018; 

G1437: Documentation on Seismic Interpretation HAL, gedateerd januari 2020;  

- SodM, Advies SodM winningsplan HAL, gedateerd 20 juni 2020; 

- TNO-AGE, Advies winningsplan HAL, gedateerd 16 juni 2020; 

- Hydreco Geomec, Antwoorden op vragen van SodM, gedateerd 24 maart 2020; 

- Hydreco Geomec, Antwoorden op vragen van TNO-AGE, gedateerd 28 mei 2020. 

 

Inleiding 

 

De locatie van Haagse Aardwarmte Leyweg bevindt zich in het gebied van de winningsvergunning 

Den Haag (ca. 9,86 km2). Het project bestaat uit één doublet dat in 2010 is geboord. Het doublet 

bestaat uit een productieput (HAG-GT-01) en een injectieput (HAG-GT-02). De winning  van 

Technische commissie 

bodembeweging 

Postadres 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

T 088  042 5718 

info@tcbb.nl 

www.tcbb.nl 

 

 
Ons kenmerk  

TCBB/ 20228851 

 

Uw kenmerk 

DGKE-WO / 20167527 

Bijlage(n) 

- 



Technische commissie  

bodembeweging 

 

Ons kenmerk: 20228851 

 

 Pagina 2 van 5 

 

aardwarmte is in 2010 niet gestart omdat door de economische omstandigheden er minder vraag 

was naar warmtevraag voor nieuw gebouwde woningen. Het aardwarmtesysteem zal water 

produceren met een temperatuur van circa 80°C uit de watervoerende lagen van de Delft 

zandstenen, die op deze locatie een dikte hebben van ongeveer 70 m. Het geproduceerde water 

komt van een diepte van ongeveer 2.200 meter. Na winning van de warmte wordt het afgekoelde 

water via de injectieput op een diepte van ongeveer 1.776 meter weer teruggepompt in hetzelfde 

reservoir. Op de diepte van het reservoir is de afstand tussen de twee putten ongeveer 2 km. Per 

dag zal binnen een bandbreedte van 70 m3/uur tot 165 m3/uur water worden geproduceerd. De 

gewonnen warmte gaat gebruikt worden voor verwarming van woningen en bedrijven via het 

stadsverwarmingsnet. Met het geproduceerde water komt ook een hoeveelheid in het water 

opgelost aardgas mee (1 m3 gas per 1 m3 water). Het gas wordt gescheiden van het water en 

vervolgens verbrand in een stookinstallatie die gebruikt wordt voor het opwarmen van het 

verwarmingsnet.  

 

Taak Tcbb 

 

De Mijnbouwwet1 geeft de Tcbb als taak de Minister van Economische Zaken en Klimaat te 

adviseren over door hem af te geven beschikkingen in verband met de gevolgen van mijnbouw-

activiteiten voor beweging van de aardbodem en schade aan bebouwing die daarvan het gevolg 

kan zijn. 

De Tcbb heeft kennisgenomen van de documentatie van onder meer Hydreco en van de adviezen 

van SodM en TNO-AGE. 

 

De Tcbb onderscheidt in haar advies de twee componenten die zich voordoen bij bodembeweging, 

te weten bodemdaling en bodemtrilling. 

De Tcbb merkt op dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de acceptatie van bodemdaling en 

bodemtrilling met betrekking tot de winning van delfstoffen. De Tcbb heeft ook in dat licht gekeken 

naar dit onderhavige verzoek tot instemming. 

 

Bodemdaling en risico op schade 

 

Documentatie van Hydreco, SodM en TNO-AGE 

Bij de productie van aardwarmte wordt netto geen water onttrokken aan de ondergrond. 

Bodemdaling is te verwachten ten gevolge van thermische krimp van het reservoirgesteente. Met 

behulp van een berekening met DoubletCalc2D heeft Hydreco de te verwachten bodemdaling 

geschat op maximaal 1,7 mm na 35 jaar productie. TNO-AGE verwacht op basis van eigen 

berekeningen met DoubletCalc2D en op basis van een lagere schatting voor de 

productiehoeveelheden, dat de bodemdaling maximaal 1,2 mm zal zijn aan het einde van de 

winningsperiode. De huidige bodemdaling  in het gebied bedraagt ongeveer 0,6 mm per jaar en is 

daarmee een orde groter (21 mm na 35 jaar) dan de bodemdaling die  naar verwachting zal 

ontstaan door de aardwarmtewinning. SodM sluit zich aan bij de berekeningen van Hydreco en 

TNO-AGE en vindt het aannemelijk dat de bodemdaling als gevolg van de winning zeer klein en niet 

of nauwelijks meetbaar zal zijn.  

 

Beoordeling en conclusie Tcbb 

De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden in de beoordeling 

van TNO-AGE en SodM. De te verwachten bodemdaling door de warmtewinning is dermate klein 

dat deze nauwelijks meetbaar zal zijn en het dus niet te verwachten is dat er hierdoor schade aan 

bebouwing zal optreden. 

 

 
1 Artikel 114, lid 2 Mijnbouwwet 
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Bodemtrilling en risico op schade 

 

Documentatie van Hydreco  

Hydreco heeft een zogenaamde level 1 Quick Scan seismische dreigingsanalyse (Seismic Hazard 

Analysis: SHA) uitgevoerd volgens het bestaande protocol2 voor geothermie. Door het invullen van 

waarden voor een negental factoren wordt een score verkregen die de aardwarmtewinning op de 

locatie HAL in de onderste van drie risicocategorieën plaatst (laag risico met een genormaliseerde 

score van 0,26). Echter, de leidraad kent een beslisboom waarmee aan de hand van een aantal 

vragen wordt bepaald of er, onafhankelijk van de uitkomst van de Quick Scan, een locatiespecifieke 

SHA uitgevoerd moet worden. Hydreco komt tot de conclusie dat een locatiespecifieke SHA 

aangewezen is omdat de injectieput zich op een afstand van minder dan 100 m zou kunnen 

bevinden van een majeure breukzone. Hydreco heeft deze locatiespecifieke SHA met 

gebruikmaking van verschillende methoden uitgevoerd: een Mohr cirkel analyse, een 2-D finite 

element geomechanische modellering en een probabilistische simulatie. Aan de hand van de 

resultaten van de SHA concludeert Hydreco dat er geen aanwijzingen zijn voor een scenario 

waarbij de winning leidt tot het opbouwen van een kritische spanning in de ondergrond die 

vervolgens tot een schadeveroorzakende aardbeving zou kunnen leiden. Hydreco stelt dat er 0,1% 

kans is dat er zich een aardbeving met een maximale magnitude van M = 1,6 zal voordoen tijdens 

een winningsperiode van 30 jaar.  

Een monitoringsplan voor seismiciteit is onderdeel van het winningsplan. Het plan voorziet in een 

(lokaal) monitoringsnetwerk in combinatie met een Traffic Light Systeem (TLS). De seismische 

monitoring zal plaatsvinden door middel van vijf door Hydreco in de omgeving van de 

winningslocatie te plaatsen geofoons aangevuld van met meetgegevens uit het KNMI netwerk3. Het 

door Hydreco voorgestelde Traffic Light systeem kent vier niveaus (groen, geel, oranje, rood) met 

voor elk niveau een oplopende zwaarte van te nemen maatregelen. De magnitude op de schaal van 

Richter van een waargenomen aardbeving bepaalt welk niveau in het TLS bereikt wordt. Het 

groene niveau wordt omschreven als het normale werkgebied, waarbij er permanente monitoring 

plaatsvindt en eventuele afwijkingen of ontwikkelingen in de frequentie en sterkte van de 

seismiciteit worden gevolgd en onderzocht. Op het moment dat er aardbevingen worden 

waargenomen die een grenswaarde overstijgen, of andere ontwikkelingen in de aard van de 

seismiciteit daar aanleiding toe geven, wordt het oranje niveau  van het TLS bereikt en volgen er 

aanvullende maatregelen. De uiterste maatregel is daarbij het stilleggen van de winning bij het 

bereiken van het rode niveau van het TLS. Het winningsplan noemt indicatieve  grenswaarden met 

een magnitude M = 1,5 als overgang van het groene naar het gele niveau en vervolgens oplopend 

in stappen van Mpt 1,0 via het oranje niveau bij een magnitude van M = 2,5 tot het rode niveau dat 

bereikt wordt bij een magnitude van M = 3,5 of groter. Deze waarden zijn nog nader te bepalen na 

installatie van het netwerk. 

 

Advies SodM en TNO-AGE 

TNO-AGE heeft de risicoanalyse gecontroleerd en komt tot dezelfde beoordeling van het seismische 

risico als Hydreco. De genormaliseerde score die volgt uit de Quick Scan wordt door TNO-AGE 

bepaald op 0,26. Het ondergrondmodel van TNO-AGE laat een andere, grotere, afstand zien van de 

injectieput tot de breuk. Daarmee is naar het oordeel van TNO-AGE een locatiespecifieke SHA zoals 

die door Hydreco is uitgevoerd niet strikt noodzakelijk. Echter, omdat er nog onzekerheid bestaat 

over de aanwezigheid en locatie van breuken die mogelijk een directe stroomdoorgang van 

injectie- naar productieput belemmeren, kan TNO-AGE zich vinden in de keuze van Hydreco om 

een locatiespecifieke SHA uit te voeren.  

Mede gezien de locatie van het doublet onder een dichtbebouwde omgeving adviseert TNO-AGE de 

monitoring en mitigerende maatregelen zoals die worden voorgesteld in de locatiespecifieke SHA te 

handhaven. TNO-AGE merkt daarbij op dat deze deels afwijken van de maatregelen die worden 

 
2 Defining the Framework for Seismic Hazard Assessment in Geothermal Projects 5 V0.1, IF Technology B.V. en Q-con GmbH, en Methodiek 
voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning, tijdelijke leidraad voor adressering, SodM, 2016. 
3 https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stationshttps://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations 
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beschreven in het winningsplan. Daarnaast adviseert TNO-AGE een intensieve monitoring van de 

druk in zowel de injectie- als de productieput om hiermee met name meer inzicht te verkrijgen in 

de connectiviteit en de ontwikkeling van het ondergrondse drukveld. In aanvulling beveelt TNO-

AGE aan om voordat de productie start een eventuele natuurlijke seismische achtergrond te 

bepalen door het meten van een ‘baseline’ van het seismische ruisniveau.  

SodM kan zich vinden in de SHA en de daaruit volgende beoordeling van de seismische dreiging  

door Hydreco en TNO-AGE. SodM constateert echter tekortkomingen bij de beheersmaatregelen die 

Hydreco voorstelt. SodM stelt daarbij dat zowel het lokale meetnetwerk als het voorgestelde TLS 

niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden in de internationale wetenschappelijke 

literatuur4. Het advies van SodM richt zich vervolgens  op voorstellen voor verbetering op drie 

onderdelen van de risicoanalyse: de lokale seismische monitoring, het ontwerpen van een TLS en 

het ontwikkelen van een communicatieprotocol.  

 

Ten aanzien van de lokale seismische monitoring gaat SodM in op drie aspecten van het ontwerp: 

de locatie van seismische meetstations, de relatie tussen een aardbeving en de grondbeweging aan 

het aardoppervlak en de resolutie van het meetnetwerk. Hydreco stelt voor om de meetstations te 

plaatsen in de kelders van een aantal grote gebouwen in de omgeving zoals de stadsdeelkantoren 

en het Haga ziekenhuis. SodM stelt dat de plaatsing van een seismometer in een gebouw 

problematisch is omdat de koppeling van het instrument aan een constructie van invloed zal zijn op 

de beweging die door het instrument wordt gemeten. SodM stelt daarom voor de geofoons in een 

boorgat te plaatsen. Niet alleen wordt daarmee de beïnvloeding van de constructie van het gebouw 

op de meting uitgesloten, maar kan daarmee ook de hoeveelheid omgevingsruis in de metingen 

worden teruggebracht.  

 

Ten aanzien van de relatie tussen aardbevingen en de grondbeweging aan het oppervlak merkt 

SodM op dat het TLS zoals door Hydreco voorgesteld uitgaat van de magnitude van de aardbeving 

als parameter voor de grenswaardes van het TLS. Het effect van een beving op gebouwen kan 

worden afgeleid uit de gemeten grondversnelling of grondsnelheid (Peak Ground Acceleration: PGA 

of Peak Ground Velocity: PGV). De relatie tussen PGA of PGV en aardbevingsmagnitude is 

lokatiespecifiek en voor de omgeving van de HAL locatie (nog) niet bepaald. Daarmee is ook 

onzeker hoe een bepaalde magnitude van de beving zich vertaalt in bodembeweging aan het 

aardoppervlak en de mogelijk daaropvolgende schade aan gebouwen.  

Het door Hydreco voorgestelde meetnetwerk heeft een minimaal detecteerbare magnitude van  

M = 1,0 bij een P90 ruisniveau. SodM stelt dat deze resolutie onvoldoende is voor een adequaat 

TLS. SodM merkt in haar advies op dat het KNMI het voornemen heeft om haar netwerk in de 

provincie Zuid-Holland uit te breiden met vijf stations. Dit uitgebreide netwerk van het KNMI zou 

een goede aanvulling kunnen zijn op het door Hydreco te installeren lokale netwerk.  

Met betrekking tot het TLS en het responsprotocol merkt SodM op dat deze op belangrijke 

onderdelen onvoldoende onderbouwd en uitgewerkt zijn. Bijvoorbeeld de grenswaarden voor de 

magnitudes die Hydreco in het winningsplan hanteert, zijn naar het oordeel van SodM niet 

realistisch en komen niet overeen met de limieten die in de omgeving van de winning als 

acceptabel worden beschouwd. Echter, omdat de kans op breukbeweging laag is, stelt SodM dat 

het TLS een passende en adequate beheersmaatregel zou kunnen zijn, op voorwaarde dat het door 

Hydreco voorgestelde TLS op een aantal belangrijke aspecten wordt aangepast. SodM doet een 

voorstel voor deze wijzigingen.  

Met betrekking tot de lokale seismische monitoring adviseert SodM om zes maanden voor aanvang 

van de aardwarmtewinning het netwerk in gebruik te nemen om hiermee een nulmeting van de 

natuurlijke seismiciteit te realiseren. Daarnaast wordt het TLS aangepast zodanig dat een 

grenswaarde van magnitude M = 1,0 wordt aangehouden. Bij waargenomen aardbevingen onder 

deze magnitude kan de aardwarmtewinning doorgaan. Bij waargenomen aardbevingen met een 

magnitude M = 1,0 of groter dient Hydreco de aardwarmtewinning onmiddellijk stil te leggen.  

 
4 Baisch, S., Koch, C., and A. Muntendam-Bos, 2019. Traffic Light Systems: To What Extent Can Induced Seismicity Be Controlled. Seismol. 

Res. Lett. 90 (3): 1145-1154, doi: 10.1785/0220180337. 






