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Samenvatting 

 
In dit document is een analyse gemaakt van de integriteit van de afsluitende laag voor het 
Leeuwarden Rotliegend geothermie project met als doel om tot een inschatting te komen 
van een veilige injectiedruk die rekening houdt met zowel spanningsvariatie in het gesteente 
als ook uitkoelingseffecten over de 30 jaar duur van het project. 
 
Op basis van de analyse voor de combinatie van de aanwezige hoofd afsluitende (Zechstein 
steenzout) laag als ook de eerste afsluitende laag (Ten Boer kleisteen) wordt geconcludeerd 
dat de integriteit van de hoofd afsluitende laag, en daarmee containment van 
injectievloeistoffen over de levensduur van het project, gewaarborgd wordt bij 
injectiedrukken tot 1,98 bar/10m. Bij injectiedrukken tussen de 1,5 en 1,98 bar/10m kan op 
termijn scheurvorming in met name het basale deel van de eerste afsluitende laag niet 
uitgesloten worden. 
 
Gezien de meer dan 500m afstand van de injectie put tot de dichtsbijzijnde seismisch 
karteerbare breuk en het feit dat deze breuken niet doorlopen in de hoofd afsluitende laag 
(Zechstein), wordt het risico voor lekkage langs bestaande breuken als zeer laag ingeschat. 
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1 Inleiding en beschouwing van het reservoir en afsluitende lagen. 
Het Leeuwarden geothermie doublet wordt gecompleteerd in het Boven-Slochteren Laagpakket 

(ROSLU). Het gesteente boven het reservoir bestaat uit een afwisseling van dunne lagen kleisteen en 

zandsteen (fijn zand), waarbij de zandsteenlagen naar boven dunner worden en in frequentie 

afnemen. Dit pakket behoort tot de Ten Boer Laagpakket (ROCLT). Mogelijkerwijs staat deze laag in 

drukcommunicatie met het reservoir, maar het is zeer waarschijnlijk dat de (verticale) 

doorlatendheid van deze laag veel slechter zal zijn dan de doorlatendheid van de zandsteen. De 

hoofd afsluitende laag wordt gevormd door de evaporieten, behorend tot de Zechstein Groep (ZE). 

Deze evaporieten bestaan uit Anhydriet, dolomiet, carbonaatgesteente en steenzout, waarbij vooral 

het steenzout nagenoeg ondoorlatend is voor vloeistoffen en gas. Voor het Leeuwarden project 

wordt de totale dikte van deze hoofd afsluitende laag geschat op 515 m op basis van informatie uit 

de naburige Leeuwarden-5 put.  De ROCLT, die tussen de Zechstein Groep en het reservoir ligt, kan 

worden beschouwd als de eerste afsluitende laag. 

 

Figuur 1; links: uitsnede van de “composite well log” van de nabijgelegen Leeuwarden-5 put. In grijs wordt de hoofd 
afsluitende laag weergegeven, in oranje het kleisteen / zandsteen pakket (eerste afsluitende laag) en in geel het 
reservoirgesteente. Rechts: uitvergroting van de figuur links. 

  



2 Mogelijke mechanismen die kunnen leiden tot een vermindering 

van de integriteit van de afsluitende laag 
De integriteit van de afsluitende laag heeft zich bewezen op geologische tijdschaal. Immers dezelfde 

afsluitende laag is ondoordringbaar gebleken op geologische tijdschaal voor gas uit de reservoirs in 

Noord-Nederland. Meer naar het noorden is gebleken dat deze afsluitende laag drukken tot 550 bar 

kan tegenhouden. Dit zijn de gemeten initiële gasdrukken in velden zoals Moddergat, Nes en 

Ameland. Het vermogen van deze afsluitende laag om deze hoge drukken te kunnen weerstaan 

wordt veroorzaakt door viskeuze eigenschappen van de zoutlaag. Zout gedraagt zich op geologische 

tijdschaal als een vloeistof waardoor mogelijke schuifspanningen gerelaxeerd worden. Een gevolg 

hiervan is dat de spanningen in alle richtingen gelijk zijn aan de hoogste component. Deze 

spanningscomponent is in evenwicht met de belasting door het bovenliggende gesteentepakket, ook 

wel uitgedrukt in de verticale spanning. Voor de verticale spanning wordt doorgaans een gradiënt 

van ongeveer 2,2 bar/10m aangehouden. Door de isostatische spanningstoestand zal de 

normaalspanning op een vlak onder een willekeurige hoek gelijk zijn aan de 2,2 bar/10m. De 

Zechstein groep bestaat voor ongeveer 90% uit steenzout. Een bijkomend voordeel van het 

mechanisch gedrag van zout is dat breuken zich niet hebben kunnen ontwikkelen.  

Het algemene risicoscenario voor het afnemen van de integriteit van de afsluitende laag in een 

willekeurig project kan als volgt worden beschreven: Wanneer de integriteit van de afsluitende laag 

afneemt kan er lekkage of “cross-flow” ontstaan naar andere lagen. Wanneer deze lagen niet de 

capaciteit hebben om de gelekte vloeistoffen op te nemen kan er op den duur lekkage ontstaan naar 

het grondwater. Dit risico dient te worden vermeden en daarom moeten ondergrondse putdrukken 

in de injectieput worden afgestemd op de “sterkte” van de afsluitende laag. 



 

Figuur 2 Mogelijke lekkage scenario’s door de afsluitende laag. Scenario 1 is mogelijke lekkage van water door 
scheurvorming. Scenario 2 is mogelijke lekkage via een breuk. 

Het risicoscenario kan schematisch worden weergegeven door middel van een bow-tie diagram 

(Figuur 3). In dit diagram zorgt het afgekoelde water onder hogere druk voor het gevaar (rode 

rechthoek). Het koude water zal lokaal, rond de injectieput, zorgen voor een verhoogde poriedruk en 

spanningsveranderingen in het gesteente. Het weglekken van het water door de afsluitende laag 

wordt beschouwd als het vrijkomen van het gevaar, oftewel het top-event in de bow-tie (blauwe 

ovaal in het midden). Bij het weglekken van water door de afsluitende laag kan ook residueel gas in 

ondiepere lagen van de ondergrond vrijkomen. De dreiging van dit scenario wordt aan de linkerkant 

gecreëerd door de 2 mogelijke mechanismes: scheurvorming en reactivatie van de breuken (blauwe 

rechthoek aan de linkerkant). Aan de rechterkant is de consequentie weergegeven, nl. het lekken van 

het water in de ondiepe ondergrond waarbij het, in het ergste geval, in contact kan komen met het 

grondwater (gele rechthoek). 



 

Figuur 4: Bow-tie voor het risico van lekkage door de afsluitende laag. 

2.1 Mechanisme 1, scheurgroei door de afsluitende laag. 
Beoogd wordt om de injectie te laten plaatsvinden onder matrix condities. Dit betekent dat 

scheurvorming niet verwacht wordt wanneer wordt uitgegaan van de verwachte permeabiliteit van 

150 mD. Echter de daadwerkelijke permeabiliteit kan pas worden vastgesteld na het boren van de 

put. Bij het vaststellen van een lagere permeabiliteit en het vasthouden van een bepaald debiet 

tijdens de operaties kan door de afkoeling beperkte scheurvorming in het reservoir optreden. 

Scheurvorming zal beperkt zijn omdat het gecreëerde oppervlakte in de scheur ervoor zorgt dat het 

geïnjecteerde water makkelijker weglekt in het reservoir, waardoor de groei van de scheur zal 

stoppen.  De kans is verwaarloosbaar dat scheurvorming een effect heeft op de integriteit van de 

hoofd afsluitende laag. De kans is laag dat de scheurvorming een effect heeft op de in de integriteit 

van de eerste afsluitende laag. De barrières die zijn weergegeven in Figuur 4 zullen ervoor zorgen dat 

mogelijke scheurvorming zich (voornamelijk) zal beperken tot het reservoir. De barrières worden 

hieronder in meer detail beschreven. 

Barrière 1: Permeabiliteit afsluitende laag < permeabiliteit reservoir 

De hoofd afsluitende laag (ZE) bestaat voornamelijk uit steenzout wat zich kenmerkt door een zeer 

lage permeabiliteit. Zoals eerder is uitgelegd kan deze hoofd afsluitende laag op geologische 

tijdschaal hoge vloeistofdrukken weerstaan. De permeabiliteit van de eerste afsluitende laag (ROCLT) 

is ook lager dan de permeabiliteit van het reservoir. Wanneer een beperkte scheur ontstaat in het 

reservoir wordt er extra oppervlakte gecreëerd tussen het reservoir en de put. Groei van deze scheur 

wordt tegengegaan door het weglekken van water in combinatie met wrijvingsverliezen via dit 

grotere oppervlakte waardoor er een evenwicht zal ontstaan waarbij de scheur niet meer verder 

groeit.  

Met name de verticale permeabiliteit neemt sterk af in de ROCLT. In het geval dat er beperkte 

scheurvorming ontstaat aan de onderkant van de ROCLT, zal de uitstroming van injectiewater voor 

het overgrote deel plaatsvinden in het reservoir vanwege dit permeabiliteitscontrast. 

Barrière 2. Spanningen in het reservoir lager dan in de afsluitende laag 

Spanningen in de hoofd afsluitende laag zijn hoger dan in het reservoir. Scheurvorming vindt plaats in 

het gesteente met de laagste spanning. Het reservoir heeft de laagste spanning en de hoofd 

afsluitende laag de hoogste spanning. De spanningsgradient in het Zechstein is 2,2 bar/10m.  

Op basis van minifrac testen in het nabijgelegen Blija ligt de minimale horizontale spanning (Shmin) 

in het reservoir tussen de 1,65 en 1,76 bar/10 m (BLF-106 en BLF-108, Figuur 5). Micro-fracturing 

testen laten een bereik in het reservoir zien tussen 1,78 en 1,85 bar/10m (Figuur 7). Informatie uit 



andere putten, die geboord zijn in Noord-Nederland, laat een variatie zien van spanningsgradiënten 

tussen 1,55 en 1,83 bar/10 m. In Figuur 5 zijn ook een aantal punten cursief weergegeven. Deze 

gegevens zijn gebaseerd op data van leak-off testen en spoelingsverliezen. Deze waarden zijn 

gecorrigeerd voor het effect van drukdaling en de lokale spanningen rondom de boring1. Op basis van 

deze informatie kan geconcludeerd worden dat er variatie bestaat in de waarden van de spanning 

maar dat er geen spatiele correlatie lijkt te bestaan voor de spanningen in de ROSLU. In dit gebied 

neemt de poriedruk sterk toe naar het noorden (van ongeveer 300 bar naar 550 bar, zie Figuur 6). 

Ook de verandering in poriedruk lijkt geen effect te hebben op de Shmin. Voor Leeuwarden is 

uitgegaan van een Shmin van 1,65 bar/10m, gelijk aan de laagste spanning die gemeten is in Blija. 

Uitvraag aan Vermillion betreffende relevante data uit hun putten/velden heeft geen aanvullende 

informatie opgeleverd. 

 

Figuur 5: gradiënten voor de Shmin in de ROSL (zwart) en de ROCLT (rood) bij een initiële poriedruk gemeten in Noord-
Nederland. 

 
1 Voor de correctie is gebruik gemaakt van de analytische vergelijkingen voor spanningen rondom het boorgat (Fjaer et al. 

2008) en een poro-elastische (depletie) constante van 0,6 gebaseerd op minifrac metingen in de ROSL-velden in Noord-
Nederland. 



 

Figuur 6; overdrukken gemeten in Rotliegend reservoirs. In Noord-oost Nederland neemt de overdruk van zuid naar noord 
toe met meer dan 70 bar. Voor het gebied rondom Ameland geldt een overdruk van meer dan 200 bar (uit: Verweij et al. 
2011). Analyse van de Rotliegend put test in LEW-5 put (in hetzelfde reservoir compartiment als de geplande LEW 
geothermieput) laat een (bijna) hydrostatische druk zien, consistent met omringende data in dit gebied.  

2.1.1 Spanningen in het reservoir lager dan de spanningen in de ROCLT 
In Figuur 5 zijn ook de spanningsgradiënten van de metingen in de ROCLT aangegeven. Deze 

metingen zijn beperkt tot een aantal metingen in twee putten die geboord zijn in het Blija veld (BLF-

104 en BLF-105). Deze metingen zijn gedaan in het kader van een studie die mogelijke 

spanningscontrasten tussen zandsteen en kleisteen onderzocht. Figuur 7 laat de resultaten zien van 

deze testen. Duidelijk valt waar te nemen dat de metingen in de kleistenen consistent hogere 

waarden laten zien voor de spanning dan de metingen die gedaan zijn in de zandsteen. Dit verschil is 

minimaal 11 bar en maximaal 63 bar. 





Tabel 1: resultaten van minifrac tests in Coevorden 22 in de Limburg Groep. 

 

Op basis van bovenstaande informatie kan geconcludeerd worden dat een spanningscontrast tussen 

de kleisteen en zandsteen zeer waarschijnlijk is. De observatie van dit spanningscontrast is conform 

met andere observaties wereldwijd (b.v. Warpinsky, 1989, Amadei and Stephansson, 1997) 

De absolute waarde voor de minimum hoofdspanning in de ROCLT kent echter een grote 

onzekerheid. Er zijn maar 2 testen bekend in Nederland waarbij de spanning gemeten is in de ROCLT 

en de resultaten van deze test staan in Figuur 5 afgebeeld. Verder is er beperkte informatie aanwezig 

in de LOT/LT NAM database over leak-off drukken. Deze waarden staan in Tabel 2 waarbij alleen die 

metingen weergegeven zijn waarbij een mogelijk effect van drukverlaging door gasproductie 

uitgesloten kan worden. Mogelijke drukverlaging zorgt namelijk voor een verlaging van de minimale 

spanning en leak-off druk waardoor deze niet representatief zijn voor een mogelijke gradiënt in het 

Leeuwarden project. Voor de putten die genoemd worden in Tabel 2 is niet af te leiden of er een 

spanningscontrast bestaat tussen de ROCLT en ROSLU om dat de spanning niet gemeten is in de 

onderliggende reservoirlaag. De poriedruk in deze 4 putten varieert sterk maar lijkt ook hier geen 

effect te hebben op de waarde van de leak-off druk. 

Leak-off drukken zijn in de meeste gevallen hoger dan de minimale hoofdspanning. Vaak wordt de 

laagste waarden van een serie LOT testen in een bepaalde regio aangenomen voor de waarde van de 

minimale hoofdspanning.  

Tabel 2; Leak-off druk voor putten in Noord-Nederland bij initiële poriedruk. 

Well Depth TV 
(m) 

Poriedruk 
(bar) 

Formatie 
(rapport) 

LO/LT 
(leak-off/limit) 

Leak-off/ limit 
gradient (bar/10m) 

AME-101 3278 550 Ten Boer Mb (ROCLT) LO 2,13 

AWG-103 3277 550 Ten Boer Mb (ROCLT) LO 2,00 

BDM-2 2849 350 Ten Boer Mb (ROCLT) LO 1,94 

NRD-1 2761 330 Ten Boer Mb (ROCLT) LO 2,10 

 

2.1.2 Het effect van afkoeling op de spanning in het reservoirgesteente 
Het contrast in spanning tussen reservoir en afsluitende laag zal verder toenemen door de afkoeling 

van het reservoir door het koudere geïnjecteerde water. De verandering in spanning kan met 

onderstaande formule berekend worden.  

 



∆𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝛼𝑡𝐸

1 − 𝜈
Δ𝑇 

Waarin:  

• Lineaire expansiecoëfficiënt 𝛼𝑇 = 1,65 ∗ 10−5   ℃−1 (gemiddelde waarde voor zandsteen,  

Fjaer et al, 2008). Bereik: 1,3 − 2,0 ∗ 10−5   ℃−1 

• Young’s modulus 𝐸 = 12 𝐺𝑃𝑎 op basis van gemiddelde kernmetingen bij een eerste cyclus 

belasting 

• Poisson’s ratio 𝜈 = 0,165  [-] op basis van gemiddelde kernmetingen bij een eerste cyclus 

belasting 

Bij een afkoeling van 40 °C (van 95 naar 55 °C) wordt een extra spanningsverschil van bijna 95 bar 

gecreëerd, waarbij de gradiënt (op een diepte van ongeveer 2600 m) van de Shmin in het reservoir 

afneemt naar een waarde van ongeveer 1,29 bar/10m. 

Barrière 3 Bottom hole pressure (BHP) lager dan FPP van de afsluitende laag 

In elk injectie project is het belangrijk om de BHP lager te houden dan de zgn “fracture propagation 

pressure” (FPP) in de top seal. De FPP is de druk waarbij verdere scheurgroei mogelijk is en ligt over 

het algemeen hoger dan de waarde van de minimale hoofdspanning die in de buurt van de waarde 

voor de “fracture closure pressure” ligt (Figuur 8). Volgens een uitgebreide Noorse database, waarbij 

meer dan 200 XLOT’s zijn onderzocht, blijkt dat de FPP volgens de P50 waarde ongeveer 7% hoger 

ligt dan de FCP, welke de beste maat is voor de Shmin. 

 

Figuur 8: Links: Definitie van fracture pressure metrics voor de verschillende fases van een minifrac of XLOT test. Rechts: 
genormaliseerd verschil tussen FPP en Shmin (Andrews et al., 2016) 

De minimum hoofdspanning in de afsluitende laag kent een gradiënt van 2.2 bar/10m. De FPP zal 

waarschijnlijk nog hoger liggen. Geadviseerd wordt om ervoor zorg te dragen dat de BHP onder deze 

gradiënt blijft met inachtneming van een veiligheidsmarge van 10%.  

De FPP in de eerste afsluitende laag zal lager zijn als gevolg van een lagere initiële waarde en de 

afkoeling gedurende het project. Voor de schatting van de initiële waarde voor de Shmin wordt 

uitgegaan van de initiële Shmin waarde plus een aanname van het spanningscontrast. Gemeten 

spanningscontrasten tussen schalies en zanden liggen in Nederland tussen 11 bar en 75 bar met een 

gemiddelde waarde van 43 bar. Voor een conservatieve benadering van de Shmin in de ROCLT wordt 

gekozen voor de kleinste waarde, waarmee de initiële Shmin gradiënt voor de ROCLT op  

1.69 bar/10m wordt geschat (bereik 1,69-1,94 bar/10m). Voor de schatting van de FPP en de 

afgekoelde FPP in de ROCLT zal worden gekozen voor gemiddelde waarden van de invoerwaarden in 



de berekeningen waarmee de schatting voor de FPP nog steeds conservatief is. De P50 waarde van 

de FPP ligt volgens Andrews et al. (2016) 7% hoger dan de Shmin waarmee de initiele FPP gradient in 

de ROCLT op 1.81 bar/10m komt. Deze waarde geldt dus voor het niet afgekoelde deel van de eerste 

afsluitende laag.  

2.1.3 Het effect van afkoeling op de spanning in de eerste afsluitende laag (ROCLT) 
Het contrast in spanning zal met name in de beginfase van het project groter worden omdat 

afkoeling door convectie (via het afgekoelde water) een sneller proces is dan afkoeling door diffusie 

in de ROCLT. 

De onderkant van de ROCLT kan gedurende het project door dit proces langzaam afkoelen waardoor 

het in de beginfase opgebouwde spanningscontrast weer langzaam kleiner wordt. Een eerste orde 

benadering om de snelheid van deze afkoeling te bepalen wordt gegeven door (van der Heyden, 

2014): 

𝑧50%,𝑇 ≈ 30 ∙ √𝑡  [cm∙ 𝑑−0,5] 

Uitgaande van een initiële temperatuur van 95 °C en een afgekoelde temperatuur van 55 °C in het 

reservoir wil dit zeggen dat de onderste 30m van de ROCLT een temperatuur kent die tussen de  

75 °C (top van deze zone) en 55 °C ligt na 30 jaar injectie. Een typisch profiel voor de temperatuur 

met de diepte is te zien in Figuur 9.  

 

Figuur 9 temperatuurfront na 5 jaar (blauw) en 30 jaar(geel) injectie in de laag boven het reservoir. D is de thermische 
diffusieconstante. De dikte van de ROCLT zal ongeveer 50 m zijn op basis van informatie uit de nabijgelegen Leeuwarden-5 
put. 

 

 

 



De onderkant van de ROCLT wordt afgekoeld wat zal zorgen voor een afname van de spanning 

volgens: 

∆𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝛼𝑡𝐸

1 − 𝜈
Δ𝑇 

Waarin:  

• Lineaire expansiecoëfficiënt 𝛼𝑇 = 1,5 ∗ 10−5   ℃−1 (gemiddelde waarde voor shales Fjaer et 

al, 2008) Bereik: 1 − 2 ∗ 10−5   ℃−1  

• Young’s modulus 𝐸 = 12.8 𝐺𝑃𝑎 op basis van Moddergat-3 ROCLT kernplug metingen (van 

der Linden et al. 2015) 

• Poisson’s ratio 𝜈 = 0,04  [-] op basis van Moddergat-3 ROCLT kernplug metingen (van der 

Linden et al. 2015) 

Op basis van de bovenstaande berekening wordt de FPP in de seal conservatief geschat op 1,5 

bar/10m bij een afkoeling naar 55°C. Bereik van de waarde voor de afgekoelde FPP, gebaseerd op de 

onzekerheid voor de invoergegevens voor Shmin initieel en 𝛼𝑇, ligt tussen de 1,4 bar/10m en 1,87 

bar/10m.  

Figuur 10 toont het spanningsprofiel in het reservoir en afsluitende laag voor 3 perioden, initieel, na 

5 jaar en na 30 jaar. Voor de ROSLU is uitgegaan van de Sh, voor de ROCLT is de FPP getoond om 

beter aan te sluiten bij bovenstaande analyses. Te zien is dat het spanningscontrast langzaam kleiner 

wordt tussen het reservoir en de onderkant van de eerste afsluitende laag, maar gedurende het 

gehele project aanwezig is. Ook de onderkant van de ZE zal beperkt afkoelen. Aangezien deze 

afkoeling beperkt is voor zowel de hoeveelheid, het deel van de ZE wat zal afkoelen en de periode 

van afkoeling (allerlaatste fase van het project) is deze niet berekend. 

Wanneer scheurgroei vermeden dient te worden in beide afsluitende lagen wordt een BHP 

geadviseerd die lager is dan 1,5 bar/10m. Wanneer scheurgroei vermeden dient te worden door de 

hoofd afsluitende laag wordt een BHP geadviseerd die lager ligt dan 1,98 bar/10m (10% 

veiligheidsmarge op een gradiënt van 2,2 bar/10m). Bij injectie drukken tussen de 1.5 en 1.98 

bar/10m kan (beperkte) scheurvorming in met name het onderste deel van het ROCLT-pakket later in 

het project niet uitgesloten worden. 

 

Figuur 10; links, spanningsprofiel in de ROSLU, ROCLT (eerste afsluitende laag) en de ZE (hoofd afsluitende laag) voor 3 
perioden in het project (na T=1 jaar, T=5 jaar en T=30 jaar). Rechts, profiel van de spanningsgradiënt door dezelfde lagen. 



2.1.4 Mogelijke andere risico’s bij scheurgroei in de eerste afsluitende laag. 
Naast het verminderen van de integriteit van de afsluitende laag door scheurvorming kan 

scheurvorming mogelijk ook voor andere ongewenste effecten zorgen. Deze effecten hangen af van 

de mogelijke groei van de scheur in de ROCLT. Figuur 11 toont 2 scenario’s van scheurgroei die ieder 

een ander risico kennen. 

Scenario 1 groei van scheur in een onderste gedeelte van de ROCLT  

Een mogelijk gevolg kan zijn dat er een verbinding ontstaat met mogelijk aanwezige zandlagen in de 

basale sectie van de ROCLT. In deze zandlagen zou de druk verhoogd kunnen worden indien deze 

permeabel zijn. Dit zou een risico kunnen zijn voor mogelijke toekomstige boringen in het gebied. 

Zowel de impact als de kans op dit risico is klein. Zandlagen binnen de ROCLT kunnen niet preferent 

worden opgeblazen omdat er altijd een verbinding en drukcommunicatie is via de scheur en de put 

naar het reservoir. Drukken rondom de injectieput zullen snel terugvallen naar het niveau van de 

initiële druk op het moment er gestopt wordt met pompen. 

 

Scenario 2 groei van scheur tot in de ZEZ1C 

De ZEZ1C laag bevat mogelijk H2S. H2S kan zorgen voor verzuring en daarmee aantasting van de put. 

H2S is tevens een giftige stof die niet de productieput mag bereiken. De impact van dit scenario is 

groter dan in scenario 1, echter de kans zal nog lager (zeer laag) zijn. Deze inschatting van de kans is 

allereerst gebaseerd op de kans dat een dergelijke scheur kan ontstaan. Door het contrast in 

spanning dat gecreëerd door de afkoeling zal de scheur beperkt blijven tot het reservoir en het 

onderste deel van de ROCLT. Een tweede factor die bepaalt dat de kans zeer laag is, is dat er een 

connectie moet worden gemaakt met permeabele delen (fractures) in de ZEZ1C. Van deze laag is 

bekend dat de permeabiliteit zeer laag is. Een derde factor is dat het onwaarschijnlijk is dat het gas 

zal stromen naar het reservoir. Dit kan alleen gebeuren als de druk van het gas in de ZEZ1C hoger is 

dan de druk in de ROCLT en reservoir. Omdat de ZEZ1C al 250 miljoen jaar direct boven de ROCLT ligt 

zullen de drukken in evenwicht zijn. 



 

Figuur 11: Lithostratigrafische kolom gebaseerd op de naburige Leeuwarden-5 put, waarbij de instroming van het water in 
het reservoir schematisch is weergegeven met de blauwe horizontale pijlen. De blauwe vlakken tonen de mogelijke 
ontwikkeling van een scheur, waarbij de extensie in verticale richting het verschil tussen scenario 1 en scenario 2 bepaalt. 
(bron; EBN) 

2.2 Mechanisme 2; reactivatie van breuken door de afsluitende laag. 
Breuken komen veelvuldig voor in de Nederlandse ondergrond. Deze breuken zijn ontstaan door 

tektonische veranderingen in de aardkorst. Ook in het gesteente van het Rotliegend komen deze 

breuken voor. Lekkage langs deze breuken kan ontstaan wanneer deze breuken door de afsluitende 

lagen lopen. Dit is niet het geval voor het Leeuwarden project waarmee dit gegeven de belangrijkste 

barrière is, welke hieronder in meer detail wordt beschreven. 

Barrière 1: Geen breuken in de afsluitende laag 

Het voorgestelde geothermie project zal uitgaan van een injectieput en een productieput in een 

horst blok met een NW-ZO ligging (Figuur 12). Beide putten zullen in het midden van dit blok 

geboord worden waarmee ze op de grootst mogelijke afstand tot de bestaande breuken komen te 

liggen. Deze breuken zijn ook zichtbaar op de N-Z seismische dwarsdoorsnede die in Figuur 13 te 

vinden is. Duidelijk is waar te nemen dat de twee breukvlakken die het horstblok begrenzen niet naar 



boven doorlopen in het zout. Dit is een algemeen fenomeen dat wederom wordt veroorzaakt door 

het viskeuze gedrag van zout in de afsluitende laag en de daarbij behorende lage schuifspanningen. 

Dit betekent dat breuken die in de RO-formatie zijn ontwikkeld worden begrensd door de onderkant 

van de zoutlaag in de Zechstein Groep. Lekkage door breuken in de afsluitende laag is dus niet 

mogelijke vanwege het ontbreken van breuken in het zout van de Zechstein Groep.  

Barrière 2: Minimale afstand van de injectieput tot dichtstbijzijnde breuk >500m 

In de leidraad voor het afschatten van het seismisch risico (Qcon, 2016) wordt de afstand van 500 m 

tussen de injectieput en de dichtstbijzijnde breuk genoemd als een verschil tussen mogelijke en 

onwaarschijnlijke reactivatie van breuken. De afstand in het Leeuwarden is groter dan 500 m 

(ongeveer 600 m volgens Figuur 12), waardoor volgens dit rapport het reactiveren op breuken 

onwaarschijnlijk wordt geacht. Dit betekent dat het tevens onwaarschijnlijk is dat de doorlatendheid 

van de breuk zal veranderen gedurende het project. 

 

Figuur 12: top reservoirkaart en de locaties van de punten waar de productie en injectieput door de top van het reservoir 
gaan.  De zwarte lijnen geven de diepte van de top reservoir en de rode lijnen die positie van de breuken waar deze de top 
reservoir doorsnijden.   





3 Conclusies 
De integriteit van de  hoofd afsluitende laag is gewaarborgd door het viskeuze gedrag van steenzout 

waar deze laag voor 90% uit bestaat. De viscositeit zorgt voor hoge spanningen waardoor 

scheurvorming niet mogelijk zal zijn in deze afsluitende laag. Dit geldt ook voor mogelijke lekkage via 

bestaande breuken. Door de lage schuifspanningen in het zout hebben breuken zich niet kunnen 

ontwikkelen in de geologische tijd.  

De kans op scheurvorming in het Leeuwarden project is laag. Deze kans wordt name bepaald door de 

permeabiliteit van het reservoirgesteente. Wanneer de permeabiliteit laag is kan scheurvorming 

ontstaan. In een latere fase van het project kan scheurvorming beperkt voorkomen in het onderste 

deel van de ROCLT. Om scheurvorming door de eerste afsluitende laag te voorkomen wordt 

geadviseerd om een bottom hole pressure (BHP) gradiënt aan te houden die lager is dan 1,98 

bar/10m. Hierbij is rekening gehouden met een 10% veiligheidsmarge t.o.v. de minimale spanning in 

het steenzout. Wanneer scheurvorming in de eerste afsluitende laag voorkomen dient te worden, 

wordt een BHP-gradiënt geadviseerd die lager is dan 1,5 bar/10m. Scheurvorming in het reservoir 

kan ontstaan bij BHP-gradiënten > 1,29 bar/10m. 
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Appendix A. Afkoeling naar 35 °C, DT = 60 °C 
Een mogelijk scenario is dat de afkoeling groter zal worden in het Leeuwarden project. In dit scenario 

wordt uitgegaan van een verdere afkoeling van het injectiewater tot 35 °C. De gevolgen voor de 

spanningen en de FPP in de afsluitende laag worden in Figuur 14 getoond. De FPP van de eerste 

afsluitende laag zal aan de onderkant verder afnemen naar een gradiënt van 1,35 bar/10m. De Sh 

van de reservoirlaag zal door de verdere afkoeling een waarde voor de gradiënt krijgen die dicht bij 

de hydrostatische gradiënt ligt, nl. 1,1 bar/10m. 

 

Figuur 14; links, spanningsprofiel in de ROSLU, ROCLT (eerste afsluitende laag) en de ZE (eerste afsluitende laag) voor 3 
perioden in het project (na T=1 jaar, T=5 jaar en T=30 jaar). Rechts, profiel van de spanningsgradiënt door dezelfde lagen. 
Deze profielen zijn geldig voor en afkoeling van 60 °C (van 95 °C tot 35 °C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




