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Onderwerp 

Advies instemming pre-drill winningsplan geothermie Leeuwarden I 

 

 

 

Geachte , 

 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) heeft TNO-AGE 

op 3 augustus 2020 om advies gevraagd over het pre-drill winningsplan 

geothermie Leeuwarden I. Het pre-drill winningsplan geothermie Leeuwarden I is 

op 22 juli 2020 ingediend door Geocombinatie Leeuwarden B.V..  

De vereisten en weigeringsgronden verwoord in de mijnbouwwet (art. 34 t/m 36) 

zijn leidend bij de evaluatie van de aanvraag. 

 

 

Adviesverzoek 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft TNO-AGE gevraagd om 

advies uit te brengen op het ingediende pre-drill winningsplan Leeuwarden I op de 

volgende onderwerpen: 

a) Veiligheid van omwonenden, schade aan gebouwen of infrastructurele 

werken als gevolg van bodembeweging: 

• Bodemtrillingen; 

• Bodemdaling/stijging prognoses; 

b) Planmatig gebruik en beheer van de ondergrond: 

• Wijze van winning, operationeel ontwerp en productiestrategie 

van het aardwarmtesysteem; 

• Drukbeïnvloeding en ondergrondse interferentie met aanpalende 

winningsactiviteiten; 

• Duur en hoeveelheden van de winning; 

• Bijvangst van delfstoffen. 

 

Compleetheid winningsplan 

Ter ondersteuning van het ingediende winningsplan [1] heeft de vergunninghouder 

een aantal bijlages bijgevoegd. De bijlages die relevant zijn voor de beoordeling 

van het winningsplan door TNO-AGE zijn: 

• het geologische rapport [2] dat is opgesteld voor de RNES aanvraag; 
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• een aanvullende notitie [3] op het geologische rapport, waarin de 

aquifereigenschappen zijn aangepast; 

• de deviatietrajecten van de geplande putten [4]; 

• een rapportage m.b.t. de integriteit van de afsluitende laag [5]; 

• een Seismic Hazard Analysis [6]. 

 

TNO-AGE heeft de aangeleverde documenten gecontroleerd en de daarin 

opgenomen informatie compleet bevonden. 

 

Beschrijving winning 

In het gebied van de opsporingsvergunning aardwarmte Leeuwarden heeft de 

vergunninghouder één doublet gepland, bestaande uit een productieput (LEW-GT-

02) en een injectieput (LEW-GT-01). 

 

Het aardwarmtesysteem is gericht op de watervoerende lagen van het Boven-

Slochteren Laagpakket, dat onderdeel is van de Boven-Rotliegend Groep. De 

vergunninghouder verwacht het reservoir op een diepte van ca. 2400-2900 meter 

aan te treffen, waardoor het te produceren water een verwachte temperatuur heeft 

van ca. 90-99°C. De vergunninghouder is voornemens het geproduceerde water 

uit te koelen tot een temperatuur van 55°C en vervolgens terug in hetzelfde 

reservoir te injecteren. De stroming van warm water naar de productieput en 

injectie van afgekoeld water vindt plaats door en in de poreuze gesteentematrix 

van dit reservoir. Gemiddeld wil de vergunninghouder een debiet van 272 m3/uur 

toepassen (en maximaal 300 m3/uur). De injectiedruk die nodig is om dit debiet te 

injecteren is sterk afhankelijk van de permeabiliteit van het reservoir. In geval de 

verwachte permeabiliteit van 150 mD wordt aangetroffen is een injectiedruk van 

ca. 52 bar nodig. De vergunninghouder vraagt echter een maximale injectiedruk 

van 144 bar op reservoirdiepte (153 bar THP) aan voor het geval de permeabiliteit 

lager is dan verwacht. 

 

Per jaar verwacht de vergunninghouder 0,23 PJ aan energie te kunnen winnen. 

De gewonnen warmte wordt getransporteerd via een nieuw aan te leggen 

warmtenet en is bedoeld voor de verwarming van bebouwde omgeving in de 

gemeente Leeuwarden. Een schematisch overzicht van het systeem en de putten 

wordt gepresenteerd in [1]. 

 

Beantwoording adviesvragen 
 

Planmatig gebruik van de ondergrond 

TNO-AGE acht de tijdelijke winning van aardwarmte via het geplande 

geothermisch systeem Leeuwarden, zoals voorgesteld in het pre-drill 

winningsplan, in overeenstemming met de principes van planmatig gebruik 

van de ondergrond in de genoemde geologische setting. 

 

De modelresultaten laten zien dat na 2 jaar productie, en 3 jaar indien één jaar 

verlenging gegeven wordt, de koudwaterbel in beide scenario’s volledig binnen de 

huidige opsporingsvergunning voor aardwarmte Leeuwarden ligt. Ook na de 
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beoogde productieperiode van 30 jaar productie wordt geen overschrijding van de 

koudwaterbel met de vergunningsgrens, of doorbraak van de koudwaterbel in de 

productieput verwacht.  

 

Op basis van de productieprognose van de vergunninghouder wordt er in de 

eerste 2 jaar een volume van 2,48 miljoen m3 water geproduceerd [1]. Indien de 

tijdelijke winningsvergunning met 1 jaar wordt verlengd, is de totale waterproductie 

4,25 miljoen m3. 

 

De modelresultaten tonen aan dat, na 2 jaar (en 3 jaar indien de vergunning met 

een jaar verlengd wordt) productie met het gemiddelde geprognotiseerde debiet 

en uitgaande van de verwachtingswaarde voor de permeabiliteit, er geen 

overschrijding is van de maximale injectiedruk op reservoirdiepte van 53 bar 

volgens het huidige injectieprotocol [7].  Het injectieprotocol is adequaat voor dit 

geplande systeem omdat de reservoirdiepte ca. 2400-2900 meter is en de 

uitkoeling 38°C, en dus minder dan de begrenzing van 40°C [8]. 

De injectiedruk die nodig is om het geprognotiseerde debiet te injecteren is echter 

afhankelijk van de reservoirpermeabiliteit die wordt aangetroffen na het boren. 

Vergunninghouder toont in [1] dat bij een permeabiliteit lager dan 170 mD een 

injectiedruk nodig is die hoger is dan de gradiënt van 0,135 bar/m volgens het 

injectieprotocol. De maximale injectieverschildruk die de vergunninghouder 

opgeeft in het winningsplan is 144 bar op reservoirdiepte, wat overeenkomt met 

153 bar THP (Tubing Head Pressure). Vergunninghouder heeft een studie [5] 

uitgevoerd naar de maximale injectiedruk waarbij beargumenteerd wordt dat de 

integriteit van de afsluitende laag behouden blijft. Hierin analyseert de vergunning-

houder twee afsluitende lagen, het Ten Boer Kleisteen Laagpakket en de 

Zechstein Groep. TNO-AGE is van mening dat in deze geologische configuratie 

de Zechstein Groep als het definitieve afsluitende pakket gezien moet worden. De 

Ten Boer Kleisteen is ook in de gas exploratie en productie te definiëren als een 

“waste zone” die in drukcommunicatie staat met de Slochteren Formatie door de 

aanwezigheid veelal deels connectieve dunne zandsteenlagen [8]. 

Op basis van de analyse van TNO-AGE van de studie naar de maximale 

injectiedruk [5] acht TNO-AGE het aannemelijk dat geen scheurvorming optreedt 

in de ZE bij de door de vergunninghouder voorgestelde maximale 

injectiedrukgradiënt van 0,17 bar/m in de eerste 2 tot 3 jaar productie. 

 

Verwacht wordt dat het geproduceerde formatiewater ca. 0,2 tot 1 m3 opgelost gas 

per m3 water bevat [1]. Dit is in lijn met de mate van bijvangst die andere 

geothermische installaties in midden en noord Nederland, die ook gericht zijn op 

de Slochteren Formatie, produceren. Vergunninghouder geeft aan dat het mee 

geproduceerde gas na behandeling nuttig aangewend wordt in de stookinstallatie. 

 

In de nabije omgeving van het beoogde doublet Leeuwarden liggen geen olie- & 

gasvelden of gerealiseerde geothermiesystemen. Er wordt daarom geen 

interferentie verwacht met overige activiteiten in de diepe ondergrond. In de 

toekomst wordt mogelijk nog wel een tweede doublet gerealiseerd binnen de 

vergunning Leeuwarden en er zijn exploratie-activiteiten voor geothermie in de 

naastgelegen opsporingsvergunning Leeuwarden 5.  
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Bodemdaling 

TNO-AGE ziet geen geotechnische belemmeringen betreffende de 

berekening van de verwachte bodemdaling. 

 

Vergunninghouder heeft de bodemdaling voor het project berekend in 

DoubletCalc2D en concludeert dat de bodemdaling maximaal een paar millimeter 

bedraagt [1]. Dit komt overeen met de bevindingen van TNO-AGE. De 

modelresultaten tonen een bodemdaling van <1 mm na 2-3 jaar productie en ca. 2 

mm na 30 jaar productie. 

In de nabijheid van de projectlocatie liggen geen Natura2000 of andere 

beschermde gebieden waarop bodemdaling invloed op zou kunnen hebben. 

 

Bodemtrilling 

Net zoals de vergunninghouder komt TNO-AGE komt uit op een lage 

seismische dreiging voor het geothermisch systeem Leeuwarden.  

 

TNO-AGE komt uit op een vergelijkbare genormaliseerde seismisch potentieel 

score als de vergunninghouder (0,33). Ook de scores voor de verschillende 

categorieën in de Quickscan scoretabel zijn overeenkomstig. Deze seismisch 

potentieel score resulteert in een lage seismische dreiging voor het geothermisch 

systeem Leeuwarden. 

 

Aanvullende adviezen 

• TNO-AGE adviseert dat vergunninghouder, bij het boren van de putten 

van het beoogde doublet, relevante data vergaart waarmee een aantal 

van de geomechanische parameters, die nodig zijn om de maximale 

injectiedruk te bepalen, locatie specifiek kunnen worden bepaald. 

Relevante data kan bijvoorbeeld zijn: metingen van de minimale 

horizontale spanningsgradiënt in het afsluitende pakket en het reservoir, 

en dipole sonic logmetingen. Dit zorgt voor een nauwkeurige inschatting 

van de kans op scheurvorming in de afsluitende laag op de lange termijn. 

 

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hoofd Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat 

 

Bijlage 1: Geotechnische evaluatie pre-drill winningsplan geothermie Leeuwarden 
Bijlage 2: Resultaten DoubletCalc modelberekeningen 
Bijlage 3: Erratalijst 
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Bijlage 1: geotechnische evaluatie pre-drill winningsplan 

geothermie Leeuwarden 
 

Ter ondersteuning van het door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) te nemen instemmingsbesluit betreffende het winningsplan voor het 

geothermiesysteem Leeuwarden, heeft TNO-AGE een geotechnische evaluatie 

uitgevoerd van het aangeleverde winningsplan [1]. In deze bijlage worden de 

resultaten en bevindingen van de door TNO-AGE uitgevoerde evaluatie 

samengevat. 

 

DoubletCalc2D modellering 

De temperatuurkaart, die het resultaat is van de DoubletCalc2D (hierna: DC2D) 

modellering, wordt gegeven in Bijlage 2. Voor de geologische invoerparameters is 

TNO-AGE uitgegaan van die zoals gegeven in het DoubletCalc scenario in [3]. Dit 

is het meest recente DoubletCalc scenario dat is ingediend in het kader van de 

RNES Aardwarmte en door TNO-AGE geaccordeerd. Voor de productieprognose 

is uitgegaan van de gegevens zoals gepresenteerd in Tabel 8 [1]. Van de breuken 

in het gebied wordt zowel door de vergunninghouder als TNO-AGE verondersteld 

dat ze afsluitend zijn, en zijn in die hoedanigheid ook meegenomen in het model. 

 

De belangrijkste resultaten van de modellering kunnen als volgt worden 

samengevat: 

• Binnen de duur van 2 jaar voor de tijdelijke winningsvergunning (en 3 jaar 

indien die met een jaar wordt verlengd) wordt de vergunningsgrens niet 

overschreden door de koudwaterbel. 

• De injectieput is op een dusdanige afstand van de vergunningsgrens gepland 

dat grensoverschrijding van de koudwaterbel pas na ca. 90 jaar productie 

wordt verwacht. Doorbraak van de koudwaterbel in de productieput wordt 

verwacht na 75 jaar productie. 

• Binnen de duur van 2 jaar voor de tijdelijke winningsvergunning (en 3 jaar 

indien die met een jaar wordt verlengd) is er geen afkoeling bij de 

dichtstbijzijnde breuken. Uit de modelresultaten blijkt dat na 66 jaar productie 

de afkoeling bij de dichtstbijzijnde breuk 1°C is. 

• De drukverandering op de vergunningsgrens is ca. 1-2 bar. Bij de 

dichtstbijzijnde breuken ligt de drukverandering ca. tussen de 3 bar 

(injectiezijde) en -14 bar (productiezijde). 

• De maximaal te verwachten bodemdaling na 2 en 3 jaar productie is ca. 1 mm. 

Na 30 jaar productie modelleert TNO-AGE een bodemdaling van ca. 2 mm.  

• In de nabijheid van de projectlocatie liggen geen Natura2000 of andere 

beschermde gebieden waarop bodemdaling eventueel invloed op zou kunnen 

hebben. 

 

Maximaal injectiedrukverschil 

Gezien de reservoirdiepte van 2400-2900 meter en de maximale uitkoeling van 

38°C geldt in principe het huidige injectieprotocol [7] om de maximale injectiedruk 

te bepalen. Volgens dit protocol [7] is het maximaal injectiedrukverschil op 

reservoirdiepte 53 bar en 51 bar THP. 
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De injectiedruk die nodig is om het geprognotiseerde debiet te kunnen injecteren 

is echter afhankelijk van de reservoirpermeabiliteit die wordt aangetroffen na het 

boren. Vergunninghouder toont in [1] dat bij een permeabiliteit lager dan 170 mD 

een injectiedruk nodig is die hoger is dan het maximum van 53 bar volgens het 

injectieprotocol. Het maximaal injectiedrukverschil die de vergunninghouder 

opgeeft in het winningsplan is 144 bar op reservoirdiepte, wat overeenkomt met 

153 bar THP (Tubing Head Pressure). 

Vergunninghouder heeft een studie [5] uitgevoerd naar de maximale injectiedruk 

waarbij de integriteit van de afsluitende lagen behouden blijft. In deze studie 

worden twee afsluitende lagen gedefinieerd; het Ten Boer Kleisteen Laagpakket 

(ROCLT) en de Zechstein Groep (ZE). De ZE is op de projectlocatie ca. 500 meter 

dik en bevat ca. 90% steenzout en anhydriet, waarvan het overgrote deel 

steenzout, en de overige 10% is kalksteen en kleisteen. Op basis van de 

uitgevoerde berekeningen stelt vergunninghouder dat een gradiënt van <0,15 

bar/m moet worden gehanteerd om scheurvorming in de ROCLT te voorkomen. 

Bij een gradiënt van 0,15 – 0,198 bar/m kan scheurvorming in de ROCLT 

ontstaan, maar blijft de ZE intact. In het winningsplan wordt een maximale 

gradiënt voorgesteld van 0,17 bar/m. Volgens de vergunninghouder zou deze dus 

mogelijk kunnen leiden tot scheurvorming in de ROCLT, maar niet in de ZE. 

 

TNO-AGE is van mening dat in deze geologische configuratie de Zechstein als het 

definitieve afsluitende pakket gezien moet worden. De ROCLT is een interval dat, 

hoewel overwegend kleiig, uit een alternatie van kleisteen- en dunne 

zandsteenlagen bestaat. Ook op de projectlocatie lijkt in ieder geval de onderste 

helft van het pakket een aantal dunne poreuze zandsteenlagen te bevatten 

(Figuur 1 in [1]). Dit betekent dat de ROCLT zeer waarschijnlijk in 

drukcommunicatie staat met het reservoir, wat ook door de vergunninghouder 

wordt opgemerkt in [5]. Ook in de gasexploratie en -productie wordt de ROCLT 

gedefinieerd als een “waste zone”, die in drukcommunicatie staat met de 

Slochteren Formatie. Het reservoirpotentieel van de ROCLT is ook in de literatuur 

beschreven, o.a. in [8]. De afsluitende laag zou in dit geval dus de ZE zijn. 

 

Op basis van de analyse van TNO-AGE van de studie naar de maximale 

injectiedruk [5] acht TNO-AGE het aannemelijk dat geen scheurvorming optreedt 

in de ZE bij de door de vergunninghouder voorgestelde maximale 

injectiedrukgradiënt van 0,17 bar/m in de eerste 2 tot 3 jaar productie. De 

afkoeling van het gesteente in de ROCLT gaat niet zo snel dat in de eerste 2 tot 3 

jaar ook de ZE wordt afgekoeld. Vooralsnog lijken de berekeningen aan te tonen 

dat ook op de lange termijn (ca. 30 jaar productie) geen scheurvorming zal 

optreden in de ZE, maar TNO-AGE adviseert de vergunninghouder om metingen 

uit te voeren in de te boren putten van het beoogde doublet om een aantal 

bepalende geomechanische parameters locatie specifiek te kunnen bepalen en 

berekenen. Dit zou de inschatting op de lange termijn nauwkeuriger maken. Wat 

ook meespeelt is dat het afgekoelde water wordt geïnjecteerd in de Slochteren 

Formatie waardoor de ROCLT, met een dikte van ca. 50 meter, zal dienen als een 

buffer voor druk en afkoeling tussen het reservoir en de definitieve afsluitende 

laag (de ZE). 
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Bij toepassing van de gradiënt van 0,17 bar/m treedt mogelijk wel scheurvorming 

op in de ROCLT. Op basis van een Monte Carlo analyse van de berekeningen 

door TNO-AGE komt naar voren dat de kans op scheurvorming in de ROCLT 12% 

is. Daarbij is een spreiding in de injectiedruk van 21 – 52 – 144 bar aangenomen; 

de minimale waarde is de benodigde injectiedruk bij maximale permeabiliteit van 

395 mD, de midden waarde is de injectiedruk o.b.v. DoubletCalc2D met de 

gemiddelde permeabiliteit van de aanvrager (150 mD) en de maximale waarde is 

die zoals voorgesteld in het winningsplan. Indien wordt uitgegaan van de 

maximale injectiedruk van 144 bar als midden waarde is de kans dat 

scheurvorming optreedt in de ROCLT 43%. 

 

Bijvangst van delfstoffen 

• De vergunninghouder verwacht dat de hoeveelheid mee te produceren gas 

ca. 0,2 – 1,0 m3 per m3 water is. 

• Dit is in lijn met de mate van bijvangst van ca. 0,4 m3/m3 die andere 

geothermische installaties in midden en noord Nederland, ook gericht op de 

Slochteren Formatie, produceren. 

 

Interferentie 

• In de nabije omgeving van het beoogde doublet Leeuwarden liggen geen 

olie- & gasvelden. Het dichtstbijzijnde gasveld is het Warga-Wartena veld, op 

ca. 5 km ten zuidoosten van de projectlocatie. Naast dat op deze afstand 

geen laterale interferentie wordt verwacht, bevindt dit gasveld zich ook een 

de ondiepere Friesland Formatie.  

• In de omgeving van het beoogde doublet liggen geen geothermiesystemen. 

In de toekomst wordt mogelijk nog wel een tweede doublet gerealiseerd 

binnen de vergunning Leeuwarden en er zijn exploratie-activiteiten voor 

geothermie in de naastgelegen opsporingsvergunning Leeuwarden 5. 

 

Seismisch Risico en Hazard Analyse (SHRA) 

• De vergunninghouder heeft een SHRA evaluatie uitgevoerd voor Leeuwarden 

en komt op een genormaliseerde seismisch potentieel score van 0,33 en 

daarmee dus een laag potentieel voor het induceren van seismiciteit.  

• TNO-AGE heeft ook de Quickscan tabel ingevuld en komt op een genormali-

seerde seismisch potentieel score van 0,33, die gelijk is aan de score van de 

vergunninghouder.  

• Aangezien de uitkomst van de Quickscan analyse een laag seismisch 

potentieel geeft en in het projectgebied geen natuurlijke dan wel 

geïnduceerde seismiciteit is waargenomen, zijn volgens de methodiek van 

Qcon en IF [9] geen vervolgstappen nodig en volstaat seismische monitoring 

via het bestaande KNMI netwerk. 
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Bijlage 2: Resultaten DoubletCalc modelberekeningen 

 

In deze bijlage worden de resultaten van de modelberekeningen door TNO-AGE in 

DoubletCalc2D gepresenteerd.  

Afkoeling 2 jaar na beoogde start productie en injectie van Leeuwarden I 

geothermie. 

 
Figuur 1: DoubletCalc2D uitvoer van het TNO-AGE scenario voor Leeuwarden I 

Geothermie. De kaart toont de temperatuursverandering in de ondergrond na 2 
jaar. De rode gestreepte cirkel is de 1°C afkoelingscontouren na 3 jaar productie. 



 

 

 

 

 

 

 

Datum 

21 oktober 2020 
 

Onze referentie 

AGE 20-10.089 
 

Blad 

10/10 

 

 

Bijlage 3: Erratalijst 
 

• In Figuur 1 van het winningsplan [1] zijn de productie- en injectieput 
verwisseld. Uit de overige documentatie in [1] en [4] blijkt dat LEW-GT-01 
de injectieput is en naar het westen gericht, en dat LEW-GT-02 de 
productieput is en naar het oosten gericht. 




