
Door onze redacteur
Marcel aan de Brugh
Helvoirt. Willem Jan Atsma staat
aan de rand van het omstreden maïs-
veld. Blond haar. Een groot sterk lijf
in een dikke rode trui. Schoenen in
de modder.

Hij is van huis uit arts-epidemio-
loog, getraind om risico’s in te schat-
ten. En hier, op dit maïsveld aan de
rand van Helvoirt dreigen serieuze
risico’s, zegt hij. Want hier wil het
Brits-Nederlandse energiebedrijf
Brabant Resources naar schaliegas
boren. Als het doorgaat is het land-
schap straks bezaaid met boorput-
ten, elk diep doordringend in de on-
dergrond, en kilometers uitwaaie-
rend naar de wijde omgeving. Atsma
wijst. Even verderop liggen de Loon-
se en Drunense Duinen. Een prachtig
natuurgebied. Wat is er straks nog
van over? En raakt het grondwater in
de buurt niet vervuild?

De winning van schaliegas is zeer
omstreden. De weerstand groeit we-
reldwijd. In Zuid-Afrika is in april
een moratorium afgekondigd op het
zogeheten f r a ck e n , de technologie die
wordt ingezet om schaliegas te win-
nen (zie tekening). Frankrijk is nog
een stap verder gegaan. In mei is een
wettelijk verbod op de technologie
aangenomen. Landen als Polen en
Australië omarmen de technologie
juist. In Polen overheerst het gevoel
eindelijk onafhankelijk te kunnen
worden van Rusland voor de gas-
voorziening .

In Nederland zijn de zorgen de
laatste maanden toegenomen door
publicaties over gaslekkages bij put-
ten, en over vervuiling van drink- en
grondwater. Eind augustus zond
VPRO de Amerikaanse documentai-
re Gasland uit die een waar schrik-
beeld schetst van de schaliegaswin-
ning in de VS. Als iemand een aanste-
ker bij een lopende kraan houdt,
laait er een steekvlam op: Vwoem!
Een ander indringend beeld: een gei-
gerteller knetter heftig als hij bij een
glas water uit een beek wordt gehou-
den. De documentairemaker consta-
teert dat er bij de gaswinning radio-
actieve stoffen zijn meegekomen uit
de diepte.

Volgens minister Verhagen (Eco-
nomische Zaken, CDA) is het in Ne-
derland niet zo’n ‘wild west’. Afgelo-
pen dinsdag schreef hij in een brief
aan de Tweede Kamer nog dat hij een
moratorium op de winning van scha-
liegas „niet aan de orde” vindt. De re-
gelgeving is streng genoeg.

Maar gisteren draaide minister
Verhagen opeens bij. In een overleg
met de Tweede Kamer stemde hij in
met een onderzoek naar de gevolgen
van het winnen van schaliegas dat in
leisteen ligt opgeslagen. En ook van
steenkoolgas uit diepe steenkoolla-
gen. Afgelopen maandag hadden elf
natuur- en milieuorganisaties opge-
roepen tot zo’n onderzoek. De uit-
komsten moeten er voor de zomer
van 2012 zijn. Tot die tijd wordt er in
Nederland niet naar schaliegas of
steenkoolgas geboord.

Atsma is er niet gerust op. De bo-
ringen zijn niet definitief van de
baan. Hij weet dat Verhagen de gas-
winning toejuicht. Een woordvoer-
der zegt dat de minister de gasvoor-
raden van Nederland „ten volle wil
benutten”.

Het draait natuurlijk om geld,
zegt Atsma, terwijl hij vanaf het
maïsveld terugloopt naar zijn huis,
enkele honderden meters verderop.
De regering weet dat de huidige gas-
winning over een jaar of vijf begint
terug te lopen. Maar het wil de mil-
jardeninkomsten uit aardgas op peil
houden. Zeker nu, in tijden van be-
zuinigingen. Daarom richten de
ogen zich op moeilijker te ontginnen

reserves: schaliegas en steenkoolgas.
Maar Atsma vraagt zich af of de rege-
ring door het vooruitzicht van deze
miljarden niet blind raakt voor even-
tuele risico’s. Er waren de laatste tijd
de nodige waarschuwingen.

Afgelopen juni moest energiebe-
drijf Cuadrilla Resources stoppen
met zijn boring naar schaliegas in
het Britse plaatsje Blackpool, nadat
zich enkele kilometers verderop een
aardbeving had voorgedaan. Een
woordvoerder van de Britse Geologi-
sche Dienst zegt desgevraagd dat er
een „waarschijnlijk verband” is tus-
sen de boring en de aardbeving.

Cuadrilla Resources is een van de
bedrijven die in Nederland schalie-
gas wil winnen. Het heeft een belang
van 60 procent in Brabant Resources,
dat vlak bij het huis van Willem Jan
Atsma in Helvoirt wil boren.

Twee maanden voor het incident
met Cuadrilla Resources publiceerde
de inspectiedienst voor olie en gas
van de Australische deelstaat
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De winning van diepgelegen
schaliegas is omstreden.
Minister Verhagen laat een
onderzoek instellen naar de
gevolgen, maar blijft in
principe voorstander.

Queensland een rapport. De dienst
had 2.719 putten gecontroleerd van
het bedrijf Queensland Gas Compa-
ny. Uit 34 putten bleek gas te lekken.
Bij vijf ervan waren de concentraties
zo hoog dat brandgevaar dreigde.

In Nederland heeft Queensland
Gas Company concessies voor win-
ning van steenkoolgas in Drenthe,
Overijssel en Gelderland.

Ondanks de negatieve berichten
houdt Cuadrilla Resources vol dat in
Nederland de veiligheid gegaran-
deerd is. „We begrijpen de angst voor
wa t e r v e r v u i l i n g ”, zegt een woord-
voerder van het bedrijf. „Maar in we-
zen is er geen probleem.”

Vorige maand zei het bedrijf dat de
Amerikaanse documentaire Gasland
een vertekend beeld geeft. Het gas
dat uit de kranen van diverse bewo-
ners kwam zou geen schaliegas zijn,
maar opborrelend moerasgas. Een
opmerkelijke stellingname. In mei
had een vooraanstaand wetenschap-
pelijk tijdschrift (PNAS) namelijk

Loesje-tekst in auto van Willem Jan Atsma, tegenstander van gasboringen.
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Maïsveld in het Brabantse Helvoirt, waar Brabant Resources wil boren naar sch a l i e g a s.

Steeds dieper de aardkorst in op zoek naar gas

Hoeveel schalie- en steenkoolgas is er?
Energie Beheer Nederland (EBN)
meldde twee jaar geleden reus-
achtige nieuwe gasvoorraden in
Nederland. Er zou zich maar liefst
500.000 miljard kubieke meter
schalie- en steenkoolgas bevinden
in de Nederlandse ondergrond.
Dat is 160 keer het oorspronkelijke
volume van het gasveld onder
S l o ch t e r e n .

Maar al snel moest EBN terugko-
men op zijn optimistische schattin-
gen. Er waren rekenfouten ge-
maakt. En niet alle gasvoorraden
bleken winbaar, omdat ze te diep
zitten, of te zeer verspreid. EBN
kwam met een nieuw getal: 500
miljard kubieke meter. Genoeg
voor zes extra jaren gasproductie -

uitgaande van de huidige jaarlijkse
productie van circa 80 miljard ku-
bieke meter, waarvan 60 procent
wordt verkocht aan het buitenland.

Maar in zijn laatste rapport heeft
EBN de schattingen nog verder
naar beneden bijgesteld. Het
spreekt nu over „enkele honder-
den miljarden kubieke meters”.
Ook dat is nog steeds aan de hoge
kant, volgens de Groningse hoog-
leraar Geo-energie Rien Herber en
Shell-geoloog Jan de Jager. Vorig
jaar schreven ze in het Nederlands
Tijdschrift voor Geologie en Mijn-
bouw dat het slechts om „enk ele
tientallen tot honderd, en op zijn
best tweehonderd miljard kubieke
meter” gas gaat.

Verhagen stuit op felle weerstand in Kamer
Minister Verhagen (Economische
Zaken, CDA) kondigde gisteren
een moratorium tot zomer 2012
aan op proefboringen naar scha-
lie- en steenkoolgas in Nederland.
Wel wil hij dat de gasvoorraden
uiteindelijk gewonnen worden. In
een overleg met de Tweede Ka-
mer stuitte Verhagen op veel
weer stand.

Liesbeth Van Tongeren (Groen-
Links) benadrukte de risico’s en
de onbewezen voordelen van
schaliegas. Diederik Samsom
(PvdA) wil de winning van scha-
liegas niet in overweging nemen
zolang het kabinet niet bewezen
heeft dat dit noodzakelijk is voor
duurzame energievoorziening.

Volgens Roger van Bemmel van
gedoogpartner PVV is er geen „lo-
kaal draagvlak” voor de winning
van het gas. En de veiligheid is
niet gewaarborgd. Marieke van
der Werf (CDA) had minister Ver-
hagen om het onafhankelijk on-
derzoek gevraagd dat hij gisteren
eveneens aankondigde.

Verhagen zei ook dat hij tien nieu-
we voltijdsbanen zal creëren bij
toezichthouder Staatstoezicht op
de Mijnen. De instantie heeft nu
slechts drie inspecteurs om toe te
zien op de veiligheid van alle bo-
ringen naar, en winning van olie
en gas in Nederland.

Roeland Termote

een onderzoek gepubliceerd van on-
derzoekers van de Duke University
in North Carolina. Ze hadden drink-
water geanalyseerd in de staten Pen-
nsylvania en New York. Ze wisten
aan te tonen dat het gas in het water
wel degelijk afkomstig is uit schalie-
lagen die met fracken zijn gekraakt.

Dat er risico’s kleven aan de win-
ning van schaliegas, staat voor Wil-
lem Heijnen als een paal boven wa-
ter. Hij heeft jarenlang bij energie-
maatschappij Shell gewerkt, als pro-
ductietechnoloog. Sinds drie jaar
heeft hij een eigen adviesbureau.
Heijnen weet alles van het boren van
putten, en het ontginnen van olie- en
gasreserves. Fracken is een verhaal
apart, zegt hij. De druk die nodig is
om de leisteenlagen te kraken, en het
gas vrij te krijgen, is gigantisch. Veel
hoger dan bij gewone gaswinning.
„De scheuren die in het gesteente
worden gemaakt, vertonen door de
extreem hoge druk de tendens naar
boven te groeien”, zegt Heijnen.

Honderden meters ver. Als zo’n
scheur de grondwaterlaag bereikt,
kan dat water vervuild raken met al-
lerlei stoffen die vanuit de onder-
grond mee naar boven komen. Zware
metalen, radioactieve stoffen. „Het
kan een paar jaar duren voor zoiets
gebeurt, maar ook een paar maan-
den”, zegt Heijnen.

Kennisinstituut TNO denkt er an-
ders over. In een recente uitzending
van de Limburgse zender L1 noemt
een medewerker van TNO de kans op
vervuiling van grondwater via om-
hoog kruipende scheuren „v r ij
klein”. Maar volgens Heijnen is TNO
niet onafhankelijk. Het instituut
krijgt zijn geld uit opdrachten van de
overheid, en van het bedrijfsleven.

Heijnen vraagt zich af wie straks
voor de schade opdraait als zich een
ernstige calamiteit voordoet. Waar-
schijnlijk niet de buitenlandse be-
drijven zoals Cuadrilla Resources.
Die zijn relatief klein en hebben niet
genoeg kapitaal om veel schade te

dragen. Volgens hem zal het voor re-
kening komen van de belastingbeta-
ler. Want in de projecten voor de win-
ning van schaliegas en steenkoolgas
participeert Energie Beheer Neder-
land voor 40 procent. En dat bedrijf
is volledig in handen van de staat. En
het geld dat de staat uitgeeft, komt
van de belastingbetaler.

Provincie Gelderland vindt dat het
ministerie van Economische Zaken
bij het toekennen van concessies on-
voldoende heeft gecontroleerd hoe
de buitenlandse bedrijven er financi-
eel voorstaan. En of ze maatschappe-
lijk verantwoord opereren. Het rap-
port dat in april verscheen over de
lekkende putten van Queensland
Gas Company geeft te denken. De
provincie vecht de boorplannen aan
bij de rechter.

Intussen wil Energie Beheer Ne-
derland (EBN) vaart maken met de
winning van schaliegas en steenkool-
gas. In het recente rapport Focus on
Dutch gas, 2011 staat dat de gasvelden
in de Noordzee hun huidige produc-
tieniveau – 30 miljard kubieke meter
per jaar – nog maar vijf jaar volhou-
den. Daarna gaat het bergafwaarts.
Toch heeft EBN zich tot doel gesteld
om dat productieniveau te handha-
ven tot 2030. Schaliegas en steen-
koolgas zouden ideaal zijn om over
vijf jaar de teruglopende productie
aan te vullen.

Doordat minister Verhagen nu
eerst een onderzoek laat uitvoeren,
loopt EBN in ieder geval een jaar ver-
traging op.

Ook Cuadrilla Resources moet zijn
plannen uitstellen, zo werd afgelo-
pen dinsdag duidelijk. De rechtbank
in Den Bosch besliste toen dat de ver-
gunning voor een proefboring in
Boxtel ten onrechte is afgegeven
door de gemeente. De boring is voor-
lopig van de baan. Of misschien wel
helemaal. De woordvoerder van het
bedrijf houdt zich op de vlakte. „We
bestuderen de opties”, zegt hij.
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Met een  horizonta le  boring  wordt e r naar een  gasrijke  ges teen te laag  
geboord  waaru it onder hoge  druk m et behulp  van  water, zand  en  een  
m engse l van  chem ica liën  gas  word t gewonnen .
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Door technologie van horizontaal boren is het mogelijk een
dunne laag leisteen of steenkolen a an te boren, 
over een lange afstand.

Onder hoge druk
wordt er water,
zand en chemi-
caliën via de pijp 
in de formatie 
gespoten.

De gesteentelaag 
wordt open 
‘gekraakt’ en 
geeft daarna 
het opgeslagen 
aardgas vrij.
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De gasproductie in Nederland loopt binnenkort terug

Nieuwe voorraden kunnen de teruggang opvangen...

... maar de winning van deze voorraden is omstreden
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