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Inleiding 

 

Trias Westland B.V. (“opdrachtgever”) heeft aan T&A Survey BV (“T&A”), naar aanleiding 

van de door T&A aan opdrachtgever verstrekte offertedocumenten op 22 oktober, opdracht 

verleend voor het uitvoeren van een geologische onderbouwing ten behoeve van de aanvraag 

voor deelname aan de RNES Garantiefaciliteit voor de geothermische targets in het Onder-

Krijt en Boven-Jura. Deze aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een 

aardwarmtedoublet in de bestaande opsporingsvergunning van Flora Holland, genaamd 

Naaldwijk 2II (voorheen Naaldwijk 2), en de  hieraan grenzende opsporingsvergunningen De 

Lier IV en in mindere mate Naaldwijk 3. Het doublet zal aangelegd worden vanaf boorlocatie 

Lange Broekweg. De ligging van deze locatie en van de vergunningen (ofwel concessies) zijn 

in Figuur 0-1 aangegeven. De focus van het onderzoeksgebied bevindt zich in het grensgebied 

tussen de concessies Naaldwijk 2II en De Lier IV. Het totale gebied van beide concessies ligt 

direct ten noordoosten van een structureel hoog in de diepe ondergrond, het zogenaamde 

‘Gaag Hoog’, welke is gelegen in een noordwest-zuidoostelijke strekking.  

 

Aangezien de voorgenomen subsidieaanvraag slechts gericht is op de reservoirs van het 

Onder-Krijt / Boven-Jura, wordt in voorliggende studie alleen ingegaan op deze reservoirs. 

Onderhavige studie geeft inzicht in de geometrische en structurele posities van de reservoirs 

in het Onder-Krijt / Boven-Jura binnen het onderzoeksgebied. Bovendien is er een nadere 

petrofysische analyse uitgevoerd van de reservoir eigenschappen van het beoogde Jura/Krijt 

reservoir, waarbij tevens rekening is gehouden met resultaten van de nabijgelegen reeds 

bestaande geothermische systemen in De Lier en Honselersdijk. Vervolgens zijn de 

ondergrondse posities aangegeven waar het beoogde geothermisch systeem in de zandstenen 

van het Onder-Krijt/ Boven-Jura optimaal kan worden aangelegd en geëxploiteerd. 

 
Figuur 0-1Locatie van het totale onderzoeksgebied en de beoogde boorlocatie (oranje), met de 

ligging van het huidige vergunningsgebied Naaldwijk 2II en De Lier IV en de aangrenzende 

geothermische vergunningen (mintgroen). Rode en groene polygonen tonen nabij gelegen olie- en 

gasvelden, waarbij het Gaag Hoog de langgerekte groene NW-ZO polygoon volgt. 
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Onderzoeksgebied 

Het onderzoek betreft de diepe ondergrond van de concessies Naaldwijk 2II, De Lier IV en 

Naaldwijk 3, waarbij de focus is gericht op het grensgebied tussen eerstgenoemde 

vergunningen (zie Figuur 0-1). De drie concessies zijn allen gelegen in de gemeente 

Westland, provincie Zuid-Holland. 
 

Onderzoeksdoel 

Het doel van het onderzoek heeft meerdere aspecten: 

Er dient advies te worden gegeven inzake de geologische mogelijkheid voor het aanleggen 

van een geothermisch systeem dat het Onder-Krijt/Boven-Jura reservoir als target heeft. 
 

Daarnaast dient de studie een zorgvuldige geologische onderbouwing te geven ten behoeve 

van de aanvraag voor deelname aan de RNES Garantiefaciliteit, met betrekking tot de aanleg 

van het bovengenoemde geothermische systeem op de voorgenomen boorlocatie Lange 

Broekweg.  
 

Onderzoeksmethode en uitvoering 

Het onderzoek voor de hierboven samengevatte doelstellingen wordt als volgt uitgevoerd: 
 
 

Geologisch advies met betrekking tot een Onder-Krijt / Boven-Jura doublet
*
, binnen de 

verschillende vergunningsgebieden. Dit advies bestaat uit de resultaten van de volgende 

activiteiten: 

 

a) een petrofysische studie aan gegevens van zandstenen in het Onder-Krijt en Boven-

Jura, uit een selectie boringen binnen de regio van de concessies Naaldwijk 2II, 

Naaldwijk 3 en De Lier IV, ínclusief de beschikbare gegevens van de nabij gelegen 

geothermische systemen in Honselersdijk en De Lier; 

b) een seismische interpretatie en tijd-diepte conversie in het studiegebied om de diepte 

en structuur van de beoogde reservoirs in een optimaal exploitatiebereik in kaart te 

brengen. 

 

Onderzoeksresultaten en structuur van dit rapport 

De opzet van deze rapportage volgt de verplichte indeling, zoals door TNO is aangegeven in 

het document ‘Specificaties geologisch onderzoek Garantiefaciliteit 2015’ (TNO, 2015). In 

verscheidene paragrafen worden kaarten gepresenteerd, waarvan versies in A3-formaat zijn 

opgenomen in de kaartbijlages. Additionele gedetailleerde tabellen en technische teksten 

m.b.t. putarchitectuur zijn opgenomen in de bijlages aan het eind van dit document.  

 

Conventies in dit rapport 

Het gebruik van vaktermen wordt in voorliggend rapport zo veel mogelijk vermeden. Waar 

gebruik van een begrip omschrijvende tekst de leesbaarheid echter verstoort, wordt gekozen 

voor de betreffende vakterm. Een verklaring van dergelijke termen wordt gegeven achter in 

dit rapport (Hoofdstuk 11 Verklarende woordenlijst). Bij eerste gebruik van deze termen in 

voorliggende tekst worden deze van een 
*
-achtervoegsel voorzien. 

 

Voorgeschiedenis studie 

Door T&A zijn in de afgelopen jaren meerdere geologische en seismische onderzoeken 

verricht in de omgeving van en binnen de concessie van opdrachtgever. Onderhavige studie is 

gebaseerd op de recentste SDE+-aanvraag (T&A, 2016). Doordat de specificaties voor 
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geologisch onderzoek ten behoeve van aanvragen voor deelname aan de Garantiefaciliteit 

(TNO, 2015) grote gelijkenissen vertonen met de specificaties voor SDE+aanvragen, is 

onderhavige studie slechts op enkele onderdelen gewijzigd. Aanpassingen zijn hoofdzakelijk 

te vinden in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7. Daarnaast zijn er lichte wijzigingen in het 

deviatietraject van de productieput aangebracht. 

 

Opdrachtgever heeft reeds in een eerdere fase een aanvraag gedaan voor SDE+-subsidie, 

waarvoor T&A een geologische studie heeft uitgevoerd (T&A Survey, 2015a). Mede 

vanwege een verplaatsing van de oppervlaktelocatie naar een nieuwe boorlocatie, heeft 

opdrachtgever besloten een nieuwe aanvraag uit te voeren voor SDE+-subsidie. Naast de 

eerder uitgevoerde rapportage ten behoeve van de aanvraag voor SDE+-subsidie, is 

voorliggende studie grotendeels gebaseerd op de resultaten van een uitgevoerde studie door 

T&A, ten behoeve van een eerdere RNES-subsidie aanvraag (T&A, 2015b). De resultaten van 

eerder uitgevoerde onderzoeken worden gebruikt om een geologisch onderzoeksrapport op te 

stellen dat voldoet aan de huidige eisen die worden gesteld in het kader van een aanvraag voor 

deelname aan de RNES Garantiefaciliteit. Naast aanpassing van de oppervlaktelocatie, zijn 

voor deze studie de meest recente gegevens toegepast m.b.t. voorgenomen boortrajecten en de 

daarbij behorende inzichten.  

 

Belangrijke recente rapportages die voor deze studie zijn geraadpleegd: 

  
- T&A Survey, 2015a. Geologische studie ten behoeve van SDE+-subsidieaanvraag 

voor het geothermieproject Trias Westland. Rapportnummer 0215-ODE5002 (99 pp.) 

- TNO-AGE, 2015. Advies aanvraag SDE+ Westland Trias B.V., SDE1500046. 

AGE15-10.035, d.d. 19-06-2015 (19 pp.) 

- T&A Survey, 2015b. Geologische studie ten behoeve van RNES Aardwarmte 

subsidieaanvraag voor het geothermieproject Trias Westland. Rapportnummer 1015-

ODE5367 (61 pp.) 

- T&A Survey, 2016. Geologische studie ten behoeve van SDE+ subsidieaanvraag voor 

het geothermieproject Trias Westland – Boorlocatie Lange Broekweg. 

Rapportnummer 0216-ODE5664.8 (71 pp.) 
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1 Samenvatting en Conclusies 
 

T&A heeft in opdracht van Trias Westland een geologische studie uitgevoerd ten behoeve van 

de aanvraag aan deelname aan de RNES Garantiefaciliteit, met betrekking tot het aanleggen 

van een aardwarmtedoublet in de bestaande opsporingsvergunning van Flora Holland, 

genaamd Naaldwijk 2II (voorheen Naaldwijk 2) en de  hieraan grenzende 

opsporingsvergunning De Lier IV. Het target reservoir zijn daarbij de Delft en Rijswijk 

zandstenen uit het Onder-Krijt / Boven-Jura. Hierop gebaseerd zijn beoogde ondergrondse 

boorlocaties in de reservoirs aangegeven en zijn de geothermische prestaties berekend voor 

beide reservoirs. 

 

Het doublet zal aangelegd worden vanaf boorlocatie Lange Broekweg. De ligging van deze 

locatie en van de vergunningen (ofwel concessies) zijn in Figuur 0-1 aangegeven. De focus 

van het onderzoeksgebied bevindt zich in het grensgebied tussen de concessies Naaldwijk 2II 

en De Lier IV. Het totale gebied van beide concessies ligt direct ten noordoosten van een 

structureel hoog in de diepe ondergrond, het zogenaamde ‘Gaag Hoog’, welke is gelegen in 

een noordwest-zuidoostelijke strekking.  

 

Voor de voorgestelde ondergrondse putlocaties, is uitgegaan van een scenario waarin beide 

geothermische reservoirs worden geëxploiteerd. Voor het bepalen van de locaties is rekening 

gehouden met de beoogde oppervlaktelocatie, reservoir-diepte, ligging van breuken en 

verstoringen, aanwezigheid van voorkomens van koolwaterstoffen, voldoende onderlinge 

afstand van ondergrondse injectie en productielocatie, de horizontale boorafstand en afstand 

tot de vergunningsgrens. De geplande ondergrondse locatie van de productie-boring is 

geplaatst in het diepere deel van het reservoir ten opzichte van de injectieboring en ‘downdip’ 

van mogelijke petroleum prospects. 
 

De seismische kartering toont aan dat het Onder-Krijt / Boven-Jura interval binnen het 

onderzoeksgebied slechts door enkele grootschalige NW-ZO breuken wordt verzet. Het 

beoogde compartiment bevindt zich tussen de Gaag Hoog randbreuk en een grootschalige 

breuk die grofweg gelijk loopt met de zuidwestelijke grens van de geothermische vergunning 

Honselersdijk. Binnen dit compartiment vertoont de uitgekarteerde reflector een continu 

karakter, waarbij een geleidelijke verdieping plaatsvindt richting het oosten. De verdieping 

van de bovenkant van het reservoir verloopt binnen dit compartiment van circa 2.030 meter in 

het noordwesten naar 2.345 meter in het zuidoosten.  
 

Voor het bepalen van de reservoireigenschappen van de Delft en Rijswijk zandstenen, is een 

nadere petrofysische analyse uitgevoerd, waarbij onder andere is gekeken naar de verdunning 

van met name de Delft zandstenen op het Gaag Hoog. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 

resultaten uit de nabijgelegen geothermische systemen in Honselersdijk en De Lier, 

respectievelijk aangelegd in 2012 en 2014. Uit deze analyses blijkt dat de dikte van de Delft 

zandstenen boven op het Gaag Hoog drastisch afneemt tot circa 10-15 meter, maar dat deze 

verdikt richting het bekken waarin ook het beoogde geothermische systeem zal worden 

gerealiseerd. De reservoireigenschappen van boringen op het Gaag Hoog en van de De Lier 

putten, blijken echter beter te zijn ten opzichte van in eerdere studies beschouwde boringen. 

Beide resultaten zijn meegenomen in de voorliggende studie.  
 

Het geothermisch potentieel van het Onder-Krijt / Boven-Jura reservoir laat zich kernachtig 

samenvatten met een P90 en P50 geothermisch vermogen van respectievelijk 17,02 en 27,0 

MWth. Hierbij dient aangemerkt te worden dat deze uitkomsten sterk afhankelijk zijn van 

gekozen invoerparameters in DoubletCalc.  
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Er wordt geen interferentie verwacht met de bekende producerende olie- en gasvoorkomens 

De Lier, Gaag en Monster. Om mogelijke problematiek omtrent interferentie te voorkomen 

met betrekking tot de winning van koolwaterstoffen, beveelt T&A aan om in het 

vervolgtraject in overleg te treden met de NAM en SodM. 

1.1 Gepland doublet en gebruikte parameters 

In Figuur 1-1 wordt een screenshot van het invoerscherm weergegeven van DoubletCalc. In 

deze figuren zijn alle parameters te vinden zoals in Hoofdstuk 6, 7 en 8 in detail besproken. 

Alle berekeningen in DoubletCalc in voorliggende studie zijn uitgevoerd met de nieuwste 

versie 1.4.3.  
 

 

Figuur 1-1Invoerparameter gebruikt voor de berekeningen in DoubletCalc 

 

1.2 Verwacht vermogen en de overschrijdingskansgrafiek 

In Figuur 1-2 is het output scherm van de geothermische berekeningen van DoubletCalc 

weergegeven. Naast de verwachte geothermische vermogens zijn daarin output parameters 

zoals te verwachte debieten en COP te vinden. Figuur 1-3 toont de overschrijdingskansgrafiek 

van het beschouwde reservoir. Op basis van de gehanteerde invoerparameters bedraagt het 

indicatieve vermogen bij een overschrijdingskans van 90% 17.04 MW. 
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Figuur 1-2 Resultaten berekend met DoubletCalc gebaseerd op de invoer parameters getoond in 

Figuur 1-1.  

 

 

Figuur 1-3Overschrijdingskansgrafiek van de resultaten berekend met DoubletCalc. 
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2 Locatie en putten 

 

2.1 Aanmelding voor garantstelling 

Onderhavige studie zal gebruikt worden voor de aanvraag tot deelname aan een garantstelling 

van een heel doublet, bestaande uit een injectie- en een productieput in zandstenen van het 

Onder-Krijt / Boven-Jura. 

 

2.2 Beoogde Locatie 

Het geothermische doublet is gepland in de geothermische vergunningen Naaldwijk 2II en De 

Lier IV, die zich beiden bevinden binnen de gemeente Westland. Vergunning Naaldwijk 2II is 

grotendeels gebaseerd op de oorspronkelijke vergunning Naaldwijk 2, welke binnen het 

beheer valt van opdrachtgever en is verleend 28 september 2009 (Staatcourant 2009, nr. 

15960). De geldigheidsduur van de vergunning is verlengd in 2013 (Staatscourant 2013, nr. 

27658) en nogmaals in 2014 (Staatscourant 2014, nr. 32375). In 2015 is het noordoostelijke 

deel van de vergunning deels overgedragen, waardoor de huidige vergunning Naaldwijk 2II is 

ontstaan met een geldigheidsduur tot 1 juli 2016 (Staatscourant 2015, nr. 21833).  

 

Geothermische vergunning De Lier IV is ontstaan uit een splitsing van de voormalige 

vergunning De Lier II, die in het beheer valt van Geothermie De Lier B.V. en de Bruijn 

Geothermie B.V.. In 2015 is de vergunning De Lier IV overgedragen aan opdrachtgever, met 

een geldigheidsduur tot 20 januari 2017 (Staatscourant 2015, Nr. 21833). Het overgenomen 

gebied betreft de meest westelijke hoek van vergunning De Lier II, welke aansluit op het 

zuidelijke deel van vergunning Naaldwijk 2II. Het resterende vergunningsgebied heet De Lier 

III. 

 

Vergunning Naaldwijk 3 is aangevraagd door opdrachtgever in 2015 (Staatscourant 2015, nr. 

244), om zo nodig het beoogde doublet te kunnen herpositioneren en/of rekening te kunnen 

houden met mogelijke interferentie. Op het moment van schrijven is nog geen uitspraak 

gedaan over het al dan niet toekennen van de vergunning. 

 

Mede op basis van de diepte en het karakter van de geïnterpreteerde structuren in het Onder-

Krijt/Boven-Jura zijn nieuwe putlocaties vastgesteld (zie Figuur 2-1). Bij het vaststellen van 

locaties van de putten in de beoogde reservoirs is gebruik gemaakt van en rekening gehouden 

met de volgende gegevens: 

- Afstand vanaf de beoogde boorlocatie Lange Broekweg  

- Afstand tot aan de grens van de naburige geothermische vergunningen 

- Locatie van het naburige De Lier olie- en gasveld 

- Ondergrondse afstand tussen de eindlocaties van de boringen  

- Afstand en aanwezigheid van uitgekarteerde breuken en/of verstoringen 

- Diepteligging van het beoogde reservoir 

- Positie ten opzichte van overige geothermische targets  

 

Daarnaast is rekening gehouden met het feit dat er geen uitgekarteerde breuken en/of 

verstoringen tussen de ondergrondse locaties zijn gepositioneerd, om zodoende de kans op 

communicatie tussen beide putten te vergroten. 



T&A Survey B.V. 0216-ODE5664.9 12 

 

Figuur 2-1Overzicht van de beoogde boorlocaties in relatie tot de vergunningsgrenzen en de 

naburige geothermische systemen  

 

De bovenstaande criteria zijn als volgt gekwantificeerd: 

- Productie/injectieput op minstens 200 meter afstand downdip
*
 van het De Lier veld 

- Productieput van een doublet op de thermisch gezien relatief warmste, diepste locatie 

- Productie/injectieput op minstens 300 meter verwijderd van de breukzones 

- Afstand tussen ondergrondse productie- en injectielocatie bij voorkeur minimaal 1.500 

meter, ter voorkoming van thermische doorbraak* binnen 30 jaar 

- Maximale horizontale boorafstand tussen productie- en injectielocaties en bovengrondse 

boorlocatie van 1.500 meter.  

- Afstand van ondergrondse productielocatie tot naburige geothermische vergunningen 

minimaal 500 meter. 

 

2.3 Putten 

De beoogde bovengrondse en ondergrondse boorlocaties zijn weergegeven in Figuur 2-1. De 

beoogde boringen zijn gelegen binnen de vergunningen Naaldwijk 2II en De Lier IV. De 

coördinaten van de ondergrondse locaties staan weergegeven in Tabel 2-1. Zie hoofdstuk 8.2 

voor een specificering van de putarchitectuur.  
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Put X Y TVD Toepassing Specificatie 

NLW-GT-01 76153 445228 0 Productie Oppervlakte locatie 

NLW-GT-01 76831 445134 2323 Productie Top reservoir 

NLW-GT-01 77253 445076 2749 Productie Eindlocatie 

NLW-GT-03 76147 445234 0 Injectie Oppervlakte locatie 

NLW-GT-03 75686 446125 2285 Injectie Top reservoir 

NLW-GT-03 75538 446199 2721 Injectie Eindlocatie
1
 

Tabel 2-1 Coördinaten van de boorlocaties voor het geothermische doublet  

                                                 
1
 Volledige injectieput zal in eerste instantie naar het Trias geboord worden. Voor het Onder-Krijt / Boven-Jura 

doublet zal de put ca. 100 meter onder het reservoir worden afgeplugd. De precieze diepte wordt pas 

gespecificeerd na de ‘abandonment’ procedure. 
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3 Geologische setting 

3.1 Lokale geologie 

De geologische evolutie van de Nederlandse diepe ondergrond wordt gekarakteriseerd door 

verschillende periodes van depositie, erosie en tektonische deformatie. Een specifieke 

beschrijving van deze geschiedenis is vastgelegd in diverse publicaties, waaronder 

Geologische Atlas van de Diepe Ondergrond van Nederland – vasteland (TNO, 2004), 

Geology of the Netherlands (Wong et al., 2007) en de Petroleum Geological Atlas of the 

Southern Permian Basin (Doornenbal & Stevenson, 2010). In eerder onderzoek van T&A is 

de regionale geologie reeds beschreven (onder andere T&A, 2010). Voor de volledigheid 

volgt hier een bondige samenvatting, waarbij de nadruk ligt op ontwikkelingen die betrekking 

en invloed hebben op de stratigrafische intervallen van de beoogde geothermische reservoirs.  

 

Carboon-Perm 

De geologische geometrie van het studiegebied is in aanleg al gevormd tijdens het Laat-

Carboon. In deze periode was het onderzoeksgebied gelegen in de zuidelijk randzone van het 

NW Europees Carboonbekken, dat zich uitstrekte van Engeland tot in Polen. Tijdens het Laat- 

Carboon en Vroeg-Perm werd het gebied in de zuidelijke randzone van het Carboonbekken 

opgeheven, waardoor in deze zone een periode van vele miljoenen jaren volgde tijdens welke 

geen duurzame sedimentatie* plaatsvond en het landoppervlak door erosie* werd afgevlakt. 

Later tijdens het Perm ontstond door geleidelijke daling van de bodem in hetzelfde bereik als 

het voormalige Carboonbekken, het Zuidelijk Perm Bekken. Tijdens het late Perm (Zechstein) 

werden hierin, door neerslag uit verdampend oceaanwater, dikke pakketten steenzout afgezet. 

In de regio van het onderzoeksgebied, in de zuidelijke randzone van het bekken, is de totale 

dikte van de sedimenten uit het Perm echter relatief gering (maximaal 50 meter). Tevens komt 

in dit gebied in deze gesteenten geen steenzout voor. 

 

Trias 

Tijdens het vroegste Trias, na terugtrekking van de zee uit het Zuidelijk Perm Bekken, zette 

zich de gelijkmatige daling van het bekken voort. In dit bereik werd, onder overwegend 

droge, tropische klimaatomstandigheden, het vanuit het Varistisch gebergte aangevoerde 

fijnkorrelige en kleiig materiaal van de Onder-Bontzandsteen Formatie van de Onder-

Germaanse Trias Groep afgezet. Deze gesteenten zijn, met slechts geleidelijk variërende 

diktes, over een groot bereik goed te vervolgen. 

 

Gedurende het latere Vroeg-Trias vond onder invloed van spreidingskrachten in de aardkorst 

van het huidige NW Europa differentiatie in daling van de bodem plaats. Dit resulteerde 

binnen het bekken in een bodemoppervlak met verscheidene relatieve hogen en verschillende 

door oude, diepe breuken begrensde laagten. Het onderzoeksgebied bevindt zich in één van 

deze dalingsgebieden, het NW-ZO georiënteerde West Nederland Bekken (WNB; zie Figuur 

3-1). Onder vochtigere klimaatomstandigheden dan tijdens het eerdere Trias werden 

gedurende enkele miljoenen jaren door rivieren vanuit het zuidelijk achterland grote 

hoeveelheden erosiemateriaal tot ver noordwaarts in het Trias bekken afgezet. Deze 

afzettingen vormen de zandsteenrijke Hoofd-Bontzandsteen Subgroep (Onder-Germaanse 

Trias Groep) (Geluk, 2005).  

 

Regionale stijging van de zeespiegel (transgressie
*
) aan het begin van de Midden-Trias 

resulteerde in het NW Europese Trias bekken in wisselend lacustriene
*
 en ondiep-mariene

*
 

milieus. Hierin werden tijdens de rest van het Trias voornamelijk kleiige en 

evaporitische
*
gesteenten afgezet. 
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Figuur 3-1 Locatie van het aardwarmteproject t.o.v. structurele geologische elementen van Trias tot 

aan Jura/Krijt ouderdom (zie ook Kaartbijlage 2). Het studiegebied (blauw vierkant) bevindt zich 

centraal in het West-Nederland Bekken. 
 

Jura-Krijt 
Vanaf het eind van het Trias maakte het onderzoeksgebied tot het begin van het Laat-Jura deel 

uit van een zeer uitgebreid open marien gebied. Hierin werden de dikke pakketten, 

voornamelijk fijnkorrelige (silt, klei) en mergelige sedimenten van de Altena Groep afgezet. 

Aan het eind van het Midden-Jura veroorzaakte Kimmerische tektoniek verdere daling in het 

WNB (zie Kaartbijlage 2). Binnen het WNB verliep de daling in de onderlinge zones in 

verschillende mate. Door deze differentiële daling binnen het bekken werden 

afzettingsgebieden en -milieus regelmatig verlegd. Bewegingen langs deze breuken duurden 

voort tijdens het verdere Jura tot in het Vroeg-Krijt. Hierdoor variëren de diktes van de in 

deze periode in het West Nederland Bekken afgezette sedimenten aanzienlijk. 

 

Een nieuwe transgressie gedurende het Laat-Jura/Vroeg-Krijt, resulteerde in een kentering  

van het regionale afzettingsmilieu binnen het WNB, waarbij fluviatiele/deltaïsche 

omstandigheden werden opgevolgd door een ondiep marien milieu. Binnen deze periode 

werden verscheidene zandsteenpakketten afgezet, met aan de basis van het ondiep mariene 

pakket het wijdverbreide Rijswijk Zandsteenpakket (zie Figuur 3-2). Door het onderlopen van 

de sedimentaire brongebieden gedurende het Laat-Krijt, nam de afzetting van kalkig materiaal 

langzaamaan toe, met als eindresultaat de fijnkorrelige sedimenten van de Krijtkalk Groep. 
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Figuur 3-2 Stratigrafisch raamwerk van de afzettingen in het West Nederlands Bekken van het Onder-

Krijt / Boven-Jura (respectievelijk de Rijnland en Schieland Groep) (Herngreen& Wong, 2004) 
 

Tijdens het begin van het Laat-Krijt en het vroegste Tertiar veroorzaakten noord-zuid gerichte 

compressieve krachten van de Subhercynische tektonische fase binnen een aantal 

Mesozoïsche bekkens omkering van de verticale bewegingsrichting langs diep reikende 

breuken. In de axiale zone van het West-Nederland Bekken werden door breuken begrensde 

zones, die tijdens het Jura en Vroeg-Krijt dalingsgebieden waren, nu langs dezelfde breuken 

stapsgewijs opgeheven. Dit proces wordt inversie genoemd (zie ook Figuur 3-3). De inversies 

zijn verantwoordelijk voor initiële, sedimentaire dikteverschillen van de Krijtkalk Groep. 

Lokaal is het pakket zelfs geheel weg geërodeerd, inclusief delen van hieronder liggende 

oudere gesteenteseries.  

 

Figuur 3-3Schematische dwarsdoorsnede door het projectgebied. Geologische opbouw gebaseerd op 

kaartbladen TNO en eerder onderzoek van T&A (T&A Survey, 2010).  
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3.2 Risico op het aantreffen van koolwaterstoffen 

Ten zuidwesten van vergunningsgebieden Naaldwijk 2II en De Lier IV liggen enkele 

producerende koolwaterstof voorkomens, die in het beheer van de NAM zijn. Deze 

voorkomens (de De Lier, Gaag en Monster voorkomens) zijn tevens gelegen binnen het 

aangevraagde gebied Naaldwijk 3 (zie Figuur 3-4). 
 

In het Gaag en Monster veld wordt momenteel geproduceerd uit de zandstenen van het 

Onder-Trias (zie NLOG). Beide velden zijn gelegen op het Gaag Hoog. Verticaal gezien 

liggen beide velden structureel lager dan het beoogde Onder-Krijt / Boven-Jura doublet. Het 

reservoir van het nabijgelegen De Lier veld is gesitueerd in het De Lier zandsteenpakket. 

Hoewel deze zandsteen onderdeel is van de Rijnland Groep waar ook de Rijswijk zandsteen 

toe behoort, ligt het reservoir zowel structureel als stratigrafisch substantieel hoger ten 

opzichte van de geothermische target reservoirs. Bovendien zijn de beoogde boorlocaties 

‘downdip’ gesitueerd (ofwel: het reservoir zo diep mogelijk aan te boren), waardoor geen 

interferentie wordt verwacht met de winning van koolwaterstoffen. Gezien de locatie nabij de 

benoemde velden is gesitueerd, is het risico op het aantreffen van sporen van olie en/of gas 

aannemelijk te noemen. 
 

Olie- en gasoperators zoals de NAM beheren grootschalige databases met zogenaamde 

prospects
*
. Prospects zijn onaangeboorde reservoirs binnen geologische sluitende structuren, 

waar mogelijkerwijs koolwaterstoffen in aanwezig zijn. Aan dergelijke structuren wordt 

doorgaans een kans verbonden op het mogelijk succesvol aantreffen van koolwaterstoffen, die 

loopt van <1% tot 100%. Doordat het onderzoeksgebied is gelegen in een bewezen olie- en 

gasprovincie, is het mogelijk dat dergelijke prospects ook binnen het onderzoeksgebied 

aanwezig zijn. Dergelijke gegevens zijn echter van confidentiële aard en als zodanig niet 

toegankelijk voor externe partijen.  
 

Door de nabijheid van producerende velden en door de potentiele aanwezigheid van prospects 

in het onderzoeksgebied, beveelt T&A aan om in het vervolgtraject in overleg te treden met 

de NAM en SodM om mogelijke problematiek omtrent interferentie te voorkomen. 

 

Figuur 3-4Ligging van nabij gelegen olie- en gasvoorkomens en boringen t.o.v. het project 
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4 Beschikbare en gebruikte putten en seismische data 

4.1 Keuze van de referentieputten 

Boringen Petrofysica Water Seismiek 

BRK-01-S1 X   

 BRK-02 X   

 BRK-21   X 

 BTL-01 X   

 DEL-03 X   X 

DEL-08 X   

 EEM-01 X   

 GAG-01 X   X 

GAG-02-S1   X X 

GAG-03   X X 

GAG-05 X X X 

HAG-01 X   X 

HAG-02 X   

 HON-GT-01 X X X 
HON-GT-02 X X X 
KDZ-02 X X X 

LIR-45 X  X 

LIR-GT-01 X   

 LIR-GT-02 X   

 ON-01 X X 

 MON-02 X X X 

MON-03 X X X 

NKK-01 X   

 NWK-02 X   

 PNA-02 X   

 PNA-03 X   

 PNA-10 X   

 PNA-14   X 

 PRN-01-S1 X   

 Q13-06   X 

 Q13-07-S2     

 Q13-08   X 

 Q16-02 X X 

 Q16-04     

 Q16-08 X   

 Q16-FA-101-S1   X 

 RTD-01 X   

 RWK-01 X   X 

RWK-02 X   

 RWK-03 X   

 RWK-05 X   

 RWK-07 X   

 RWK-08 X   
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RWK-09 X   

 RWK-10 X   

 RWK-11 X   

 VLN-01-S1 X   X 

WAZ-01   X 
 

Tabel 4-1 Overzicht geselecteerde boringen voor de seismische, petrofysische en water analyse van 

de beoogde reservoirs.  

 
GAG-04 LIR-17 LIR-40 MSV-01 

KDZ-02-S1 LIR-20 LIR-45 MSV-01-S1 

LIR-02-S1 LIR-23-S1 LIR-47 MSV-01-S2 

LIR-09 LIR-28 MON-02-S1 RZB-01 

LIR-14 LIR-35 MSG-01 SGZ-01-S2 

LIR-15 LIR-37 MSG-02 SGZ-04 

Tabel 4-2 Overige boringen die zijn ingelezen ten behoeve van de seismische interpretatie 

 

Boringen die gebruikt zijn voor de studie, zijn aangegeven in Tabel 4-1 en Tabel 4-2. Selectie 

van de boringen is gebaseerd op nabijheid van de boring ten opzichte van het studiegebied, 

penetratie van de target reservoirs, beschikbaarheid van (digitale) boorgatgegevens en 

aanwezigheid van kernplugmetingen. Zie 

Figuur 4-1 voor de specifieke locaties van de boringen ten opzichte van de projectlocatie. 

 

 
 

Figuur 4-1 Locaties van de geselecteerde boringen voor de seismische, petrofysische en water analyse 

(zie kaartbijlage 1 voor vergroting en legenda) 
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4.2 Seismische gegevens 

Voor het onderzoeksgebied zijn de seismische doorsneden van de 3D survey L3NAM1990C 

beschikbaar (zie Kaartbijlage 1). De lijnen van deze 3D survey hebben een oriëntatie van 

zuidwest naar noordoost. De kruislijnen staan hierop loodrecht. De survey overlapt met een 

veelvoud aan boringen en omvat de bredere omgeving van de concessie Naaldwijk 2 (zie ook  

Figuur 4-1). Het onderzoeksgebied wordt door de survey volledig bedekt. Metadata voor deze 

survey staat weergegeven in Tabel 4-3.  

 

Parameter Beschrijving 

Formaat SEG-Y 

Polariteit Reversed SEG 

Bron Vibroseis, Dynamiet en Airgun 

Max. Reflectietijd 5 seconden TWT 

Fase Zero-Phase 

Line spacing 20 meter 

Reprocessed Ja 

Tabel 4-3Metadata van de gebruikte 3D-seismiek 

 

In een voorgaande studie (T&A Survey, 2012) is een deel van de  3D survey L3NAM1990C 

seismisch ge-reprocessed
*
. Hierbij is de data aanzienlijk in kwaliteit verbeterd door middel 

van verhoging in de signaal/ruis verhouding, zodat signaal tot circa 2.800 ms TWT
*
 geschikt 

is gemaakt voor seismische interpretatie. Ter verbetering van de signaal coherentie is onder 

andere gebruik gemaakt van FX-deconvolutie. Voor verdere details over de hiervoor 

gebruikte technieken refereren wij naar T&A Survey, 2012 (hoofdstuk 2).  

 

De Onder-Krijt / Boven-Jura formaties
*
 waren voorafgaand aan de re-processing al zichtbaar 

in de data. Na re-processing is de visualisatie sterk verbeterd, waardoor deze formaties over 

de gehele concessie beter vervolgbaar zijn. Daarnaast zijn er meerdere breuken
*
 herkenbaar in 

het onderzoeksgebied. 

 

Doordat de selectie van de seismiek
*
 in de bovengenoemde studie destijds ruim is opgezet, 

bedekt de ge-reproceste 3D survey L3NAM1990C tevens het huidige onderzoeksgebied en is 

als zodanig beschikbaar. Voor het studiegebied zijn daarvoor inlines 1200 tot en met 1500 

beschikbaar en de kruislijnen, die hier haaks op staan, van 600 tot en met 900. 

 

4.3 Coördinatensysteem 

Het gebruikte systeem is het Rijks Driehoekstelsel. Gegevens aangeleverd in GCS ED50 zijn 

naar dit systeem geconverteerd met behulp van de herprojectie mogelijkheden binnen 

ArcGIS
1
. De diverse geothermische vergunningen zijn handmatig in ArcGIS geladen aan de 

hand van de gepubliceerde vergunningscoördinaten zoals vermeld in de Staatscourant. 

                                                 
1
 Transformatie via Amersfoort_To_WGS_1984_4X methodiek, zoals vastgesteld in ArcGIS 
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5 Seismische interpretatie en dieptemodel 

5.1 Methode beschrijving 

Op basis van de ge-reproceste 3D seismiek rondom de opsporingsvergunning Naaldwijk 2 is 

een interpretatie gedaan, gericht op het Onder-Krijt/Boven-Jura reservoir. De interpretatie 

heeft als doel om de geometrische en structurele diepteligging van de beoogde reservoirs vast 

te stellen, en om de locatie van de aanwezige breuken te definiëren. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de seismische software The Kingdom Software, versie 2015. 

 

Voor het seismisch onderzoek zijn de volgende stratigrafische
*
 overgangen geïnterpreteerd: 

Basis Noordzee (N), Basis Krijtkalk (CK), Basis Rijnland (KN), Intra Posidonia Schalie 

(ATPO), Basis Altena (AT) en de Top Onder-Trias Reservoir (RBM). De Intra Posidonia 

Schalie is gebruikt als hulp-horizon, om een duidelijk onderscheid te kunnen maken in het 

structurele karakter binnen het studiegebied (zie Kaartbijlages 3 en 4). Verder valt de Basis 

Krijtkalk samen met de basis van de Ommelanden Formatie en de Basis Rijnland samen met 

de basis van de Rijswijk Member. In een eerdere studie (T&A Survey, 2013) is tevens de top 

en basis van de Delft Formatie gekarteerd. Doordat deze formatie drastisch verdunt richting 

het Gaag Hoog, komt de dikte onder de seismische resolutie, waardoor de betrouwbaarheid 

van de interpretatie in hoge mate afneemt. Aangezien de focus van het onderzoeksgebied 

dichter bij het Gaag Hoog ligt ten opzichte van bovengenoemde  studie (onder andere binnen 

de aangevraagde vergunning Naaldwijk 3), is gekozen om deze reflector
*
 niet specifiek mee 

te nemen in de seismische tijd-diepte conversie.   

 

Binnen het beoogde compartiment zijn de seismische lijnen om de lijn geïnterpreteerd. 

Vervolgens is deze interpretatie verder uitgebreid aan de hand van een 3D-algoritme op basis 

van de seismische data (het zogenaamde 3D Hunt algoritme). De resultaten van dit algoritme 

zijn vervolgens gecheckt met de data. Door middel van een iteratieve kwaliteitscontrole, is de 

gekarteerd reflector vervolgens gebruikt als input om tot een gebiedsdekkend grid te komen. 

 

5.2 Additionele gegevens 

Bij de interpretatie in het huidige studiegebied, is gebruik gemaakt van resultaten uit 

voorgaande studies van T&A Survey, zoals benoemd in het inleidende hoofdstuk van deze 

rapportage. Hierbij is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van geologische studies die zijn 

uitgevoerd ten behoeve van eerdere subsidieaanvragen (T&A Survey, 2015a en 2015b). 

 

5.3 Well to seimic ties 

In Tabel 4-1 staat aangegeven welke putten zijn gebruikt voor de seismische interpretatie. 

Hierbij zijn ook putten opgenomen die weliswaar buiten de gereprocesste seismiek zijn 

gelegen, maar wel in het oorspronkelijk bereik van 3D survey L3NAM1990C, die is gebruikt 

voor de regionale studie in het Westland waar het onderzoeksgebied deel van was (T&A 

Survey, 2010).  

 

Waar mogelijk is gebruik gemaakt van beschikbare snelheidsgegevens van de put 

(bijvoorbeeld put De Lier-45). Voor putten waar deze informatie niet beschikbaar is, is een 

tijd-diepte tabel opgesteld aan de hand van gegevens uit literatuur (NITG-TNO, 2014) en/of 

gebruik gemaakt van andere naburige putdata. 
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5.4 Seismische interpretatie 

Om de resultaten van de seismische deelstudie goed te visualiseren, zijn in de bijlagen drie 

seismische doorsnedes opgenomen (zie Kaartbijlages 3 en 4) en dieptekaart van het beoogde 

reservoir (Kaartbijlage 5). Op de  seismiek zijn de grootschalige breuken in het gebied goed te 

definiëren. Op de seismische doorsnedes zijn de gekarteerde breuken als breukzones 

aangegeven (zie ook Figuur 5-1). Zie Kaartbijlages 3 en 4 voor grotere versies van seismische 

secties. De globale trend van de breuken loopt grofweg NW-ZO, wat overeen komt met 

regionale studies (o.a. TNO, 2004 en Wong et al., 2007).  
 

In Kaartbijlage 3 zijn de grootschalige breukpatronen zichtbaar binnen het studiegebied. Deze 

breuken zijn vervolgbaar vanuit de Noordzee Groep door de Onder-Krijt/Boven-Jura naar de 

Trias. Daarbij verdient de grote randbreuk aan de noordzijde van het Gaag Hoog bijzondere 

aandacht, door het grote verticale verzet (paars). Ten zuidwesten van de huidige vergunning 

Naaldwijk 2II splitst deze randbreuk zich op, waarbij één van de componenten zich  doorzet 

in noordnoordwestelijke richting. De twee breuken die grofweg de grens vormen voor de 

geothermische vergunning Honselersdijk zijn onderdeel van een zogenaamde 

‘flowerstructure’, waarbij de breuken in diepte tot elkaar komen. Daar waar deze breuken 

dichter bij elkaar komen, vertoont de seismiek een hogere mate van verstoring die doorloopt 

tot pakweg de basis van de Rijnland Groep. Doordat deze zone praktisch geheel gelegen is in 

de naburige opsporingsvergunning Honselersdijk, is gekozen om  hoofdzakelijk de 

grootschalige breuken uit te karteren. In NW-ZO doorsnedes zoals in Kaartbijlage 4 wordt de 

breukzone die de zuidwestelijke grens van de geothermische vergunning Honselersdijk 

benadert bijna parallel aangesneden, waardoor de aansnijding bijna horizontaal loopt. Dit is 

een 3D effect. De brede ‘corridor’ tussen deze breuk en de randbreuk voor het Gaag Hoog, 

vormt het aan te boren compartiment voor geothermische exploitatie in de Onder-Krijt / 

Boven-Jura reservoirs. 

 

Figuur 5-1Seismische secties langs de geplande boortrajecten van boring NLW-GT-01 (links) en 

NLW-GT-03 (rechts).  
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5.5 Gridding algoritme 

De benoemde horizons zijn zowel in 2D als 3D geïnterpreteerd (zie paragraaf 5.1). Na 

interpretatie zijn de horizons omgezet in gebiedsdekkende tijd-grids. Voor onderhavige studie 

betreft dit de Basis Noordzee, Basis Krijtkalk en de Basis Rijnland. Voor de eerste twee grids 

is het Minimum-Curvature algoritme gebruikt. Voor het laatste grid is gebruik gemaakt van 

het Flex Gridding algoritme, vanwege de aanwezige breukstructuren. Tijdens het 

contouren/gridden is rekening gehouden met de aanwezige breuken. Teneinde lokale 

afwijkingen en ruis te onderdrukken is uiteindelijk een smooth* operatie toegepast op de 

grids.  
 

5.6 Tijd-diepte conversie 

Om de geïnterpreteerde seismiek vanuit het tijd-domein over te zetten naar het diepte-domein, 

is gebruik gemaakt van het reeds opgestelde diepte afhankelijke snelheidsmodel uit eerdere 

studies. De parameters zijn gebaseerd op beschikbare snelheidsgegevens van TNO en op basis 

van boorgatgegevens uit diepe boringen nabij het studiegebied, inclusief LIR-45, GAG-05 en 

GAG-01. Voor de exacte beschrijving van dit model wordt verwezen naar eerdere studies 

(T&A Survey, 2010; T&A Survey, 2012). Middels het opgestelde snelheidsmodel worden de 

reflectietijden van de geïnterpreteerde akoestische reflecties omgerekend naar verticale 

dieptes. Zie Tabel 5-1 voor de toegepaste snelheden. Zie Bijlage D voor de desbetreffende 

resultaten.  

 

Stratigrafie V0 K 
Noordzee 1696 0.47 

Krijtkalk 2171 1.015 

Vroeg Krijt 2026 0.73 

Tabel 5-1 Toegepast snelheidsmodel voor de tijd-diepte conversie 

 

5.7 Diepte kaart van top/basis aquifer 

Zoals aangegeven in paragraaf 5.1 is in de seismiek de basis van de Rijnland Groep 

geïnterpreteerd, welke gelijk is aan de basis van de Rijswijk zandstenen. De reflectoren nabij 

het Onder-Krijt/Boven-Jura reservoir, zijn goed te onderscheiden (zie Kaartbijlages 3 en 4). 

De uiteindelijke dieptekaart voor de top van de Rijswijk Member, is geconstrueerd door een 

diktekaart van de Rijswijk Formatie bovenop de uitgekarteerde Rijnland horizon toe te 

voegen. Zie paragraaf 6.1 voor een beschrijving van de totstandkoming van deze diktekaart. 

De dieptekaart van de top van de Rijswijk Member wordt getoond in Figuur 5-2 en 

Kaartbijlage 5. Op deze kaart zijn de volgende elementen zichtbaar: 

- aanwezige breuken die de aquifer doorsnijden 

- de locatie van de beoogde doorprikpunten op top aquiferniveau van de doublet-putten.  

- Begrenzing van de aardwarmtevergunning 

- Ondergrondse coördinaten van de te boren putten staan vermeldt in Tabel 2-1. 

In zuidwestelijke richting neemt de diepte naar het Gaag Hoog geleidelijk af. Binnen het 

beoogde compartiment verloopt de top het reservoir binnen het beoogde compartiment van 

circa 2.030 meter in het noordwesten naar 2.345 meter in het zuidoosten (zie Bijlage D en 

Kaartbijlages 4 en 5). Deze trend gaat gezamenlijk gepaard met een trend van verdunning 

naar het Gaag Hoog van de afzettingen in de Schieland Groep (T&A Survey, 2013). Deze 

verdunning is in Figuur 5-1 reeds zichtbaar en nader uitgelicht in Figuur 5-3. Afgezien van 

enkele lokale verstoringen, vertoont de reflector van de basis Rijnland groep een continu 

karakter binnen dit compartiment tot aan het Gaag Hoog.  
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Figuur 5-2 Kaart Top Rijswijk in het studiegebied. Rode stippellijn tonen posities seismische secties 

 

Figuur 5-3 Verdunning binnen de Schieland groep (blauw) richting het Gaag hoog is duidelijk 

zichtbaar op deze seismische sectie. Seismische doorsnede ligt over de geplande 

productieboring en staat loodrecht op de aanwezige breukstructuren (zie ook Figuur 5-2)  
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5.8 Discussie van onzekerheid van de top/basis aquiferkaart 

De diverse procedures in een seismische kartering zijn met bepaalde nauwkeurigheid uit te 

voeren. Binnen elke procedure zijn afwijkingen mogelijk, die van invloed zijn op het 

uiteindelijke resultaat. Te denken valt aan onnauwkeurigheden in acquisitie en processing van 

seismische surveys, het opstellen van het snelheidsmodel en de nauwkeurige horizontale en 

verticale bepaling van horizons en breuken. De gezamenlijke fout van deze procedures binnen 

een optimale seismische kartering kan leiden tot afwijkingen in seismisch uitgekarteerde 

dieptes, waarbij onnauwkeurigheid toeneemt met diepte.  

 

Bovenstaande punten zijn onder andere van toepassing op de uitgekarteerde reflector van de 

basis Rijnland. De kaart van de top van de Rijswijk member is echter gebaseerd op de naar 

diepte geconverteerde uitgekarteerde reflector van de basis Rijnland, met daarbij opgeteld de 

diktekaart van de Rijswijk member (zie ook paragraaf 5.7). De diktekaart zelf is gebaseerd op 

de stratigrafische interpretatie van de Rijswijk member in nabije putten. De verschillen in 

diktes (zie ook paragraaf 6.1), leiden tot een additionele onzekerheid in diepte. 

 

In de DoubletCalc software is reeds rekening gehouden met een onzekerheid in de diepte, 

waarbij rekening wordt gehouden met een onnauwkeurigheid in de diepte-contourkaart van 

10% van de verwachtingswaarde. Voor de dieptes van het Onder-Krijt / Boven-Jura geldt 

daardoor een marge van circa 230 meter (~2.300 meter). Hierbij dient aangemerkt te worden 

dat deze marge als conservatief mag worden beschouwd.  

 

Verschillen in verwachte dieptes versus werkelijke dieptes van enkele putten in de nabije 

omgeving, worden weergegeven in Tabel 5-2. Verschillen in dieptes zijn niet alleen te wijten 

aan onnauwkeurigheden in uitgekarteerde stratigrafische overgangen, maar ook in 

afwijkingen tussen geprognotiseerde boortrajecten en werkelijke boortrajecten. Overigens valt 

op te merken dat binnen dezelfde boring verwachte dieptes zowel negatief als positief kunnen 

uitvallen. 

 

Boring Target reservoir Verwacht 

(m, TVD) 

Werkelijk 

(m, TVD) 

Verschil 

(m) 

DEL-08 Berkel (top) 1100 1125 +25 

 Rijswijk (top) 1400 1387 -13 

GAG-05 Rijswijk (base) 2337 2412
1
 +75 

HON-GT-02 Rijswijk (base) 2356 2308 -48 

 Delft (base) 2482 2535 +52 

SGZ-01-S1 Holland Greensand (top) 1902 1885 -17 

 Rijswijk (top) 2385 2361 -24 

 Rijswijk (base) 2418 2422 +4 

MON-03 Trias Bontzandsteen (top) 2775 2753 -22 

VLN-01-S1 Berkel (top) 1810 1835 +25 

     

Tabel 5-2 Verschillen in dieptes qua verwachting en werkelijkheid van enkele boringen in de nabije 

omgeving van het studiegebied. Gegevens zijn afkomstig van de beschikbare documenten 

van de desbetreffende putten, zoals End of Well rapportages en dagboorrapporten  

  

                                                 
1
 Verwachte MD-waardes omgerekend naar TVD m.b.v. deviatieschema 
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6 Karakterisering en model van de aquifers 

Voor de behandeling van de karakterisering van de geothermische aquifer, wordt in dit 

hoofdstuk in gegaan op de Rijswijk zanden en de zanden uit de Nieuwerkerk Formatie, 

waarvan de Delft zandsteen de voornaamste is.  

 

6.1 Stratigrafische correlatie en laterale diktevariatie 

Om de stratigrafische ontwikkeling onder het onderzoeksgebied in kaart te brengen is een 

correlatie diagram opgesteld van de drie boringen die het dichtst bij het studiegebied liggen. 

Het beschouwde reservoirinterval is de combinatie van de Rijswijk en Delft zandstenen met 

de tussenliggende Rodenrijs Kleisteen Member. Log gegevens van de boringen LIR-GT-01 en 

LIR-GT-02 zijn door de beheerder van het nabij gelegen geothermische De Lier systeem in 

pdf-formaat beschikbaar gesteld. De log gegevens uit boring LIR-45 zijn publiekelijk 

beschikbaar op NLOG. Correlatie van de reservoir formaties is met behulp van de gamma ray 

logs uitgevoerd (zie Figuur 6-1). De locatie van LIR-45 is gepositioneerd op het zuidwestelijk 

gelegen Gaag Hoog, wat de verminderde diktes verklaart (zie ook paragraaf 5.7). De twee 

LIR-GT boringen laten een duidelijke toename in diktes zien, met name van de Delft 

zandstenen. Zie Kaartbijlage 1 voor de specifieke locaties van de boringen. 

 

 

Figuur 6-1 Correlatiediagram van het Onder-Krijt/Boven-Jura Reservoir. Het onderzoeksgebied is 

gelegen tussen boringen LIR-45 en de LIR-GT-boringen.  

 

Dikte van de aquifer 
Om beter inzicht te krijgen in de regionale diktevariatie van het reservoir gesteente, is een 

petrofysische analyse van de logs van negen boringen in de omgeving van het studiegebied 

uitgevoerd. Waar log gegevens beschikbaar zijn, zijn de diktevariaties per laagpakket in kaart 

gebracht (zie Tabel 6-1). 
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 Verticale Bruto Diktes [m] 
Totale Verticale 

Reservoir Diktes [m] Boring 
Rijswijk 

Zandsteen 

Rodenrijs 

Kleisteen 

Delft 

Zandsteen 

DEL-08 108,37   
 

GAG-01 27,97 83,50 13,38 124,85 

GAG-05 68,53 77,30 9,88 155,71 

HON-GT-01 27,70 81,1 49,50 158,30 

HON-GT-02 20,90 92,1 133,50 246,50 

KDZ-02 7,00 35,05 44,31 86,36 

LIR-GT-01 98,50 125,50 94,50 318,50 

LIR-GT-02 108,00 121,00 93,00 322,00 

LIR-45 63,95 85,10 14,20 163,25 

MON-02 16,85 45,20 31,48 93,53 

MON-03 13,70 41,70 29,27 84,67 

Q16-02 33,85 69,10 41,03 143,98 

VLN-01-S1   30,10 
 

Gemiddeld 49,61 77,88 48,68  

Tabel 6-1 Bruto diktes van de bestudeerde stratigrafieën in het Onder-Krijt/Boven-Jura zoals 

vastgesteld in elf nabije referentie boringen 
 

In de laatste kolom zijn de totale bruto reservoir diktes per boring weergegeven. Vooral de 

grote reservoir diktes van de geothermische boringen LIR-GT vallen op, met totale diktes van 

meer dan 300 meter. Deze diktes wijken sterk af van overige boringen in het gebied, die 

diktes tonen in de orde van 100-150 m. In de audit van TNO wordt gewezen op een mogelijke 

misinterpretatie van de top van de Rijswijk member in deze putten en wordt aangegeven dat 

diktes van deze member worden verwacht tussen de 20-60 meter (TNO-AGE, 2015). De grote 

diktes zijn voor de LIR-GT echter evenredig verdeeld over de Rijswijk zandsteen, de 

Rodenrijs kleisteen en de Delft zandsteen. Bovendien liggen ook de diktes van LIR-45, GAG-

05 en DEL-08 boven de waardes van TNO. Hoewel het mogelijk is dat een deel van de top 

van het gedefinieerde Rijswijk interval in de LIR-GT boringen, onderdeel is van het 

stratigrafisch hoger gelegen Berkel Zandsteen/Kleisteen laagpakket, vertoont dit interval 

goede aquiferontwikkeling (lage Gamma Ray uitslag), die overeen komt met 

logkarakteristieken van de Rijswijk member in andere boringen. Aangezien T&A verder over 

een beperkte dataset beschikt van de LIR-GT-boringen (PDF-files), is in onderhavige studie 

de interpretatie van de Rijswijk Member vooralsnog over genomen.  In Tabel 6-1 is tevens 

een grote dikte zichtbaar in de geothermische put HON-GT-02. Alleen de Delft zandsteen 

lijkt hier veel dikker dan de overige boringen.  

 

De totale bruto reservoir diktes zijn geïnterpoleerd
1
 en vervolgens gevisualiseerd (zie 

Kaartbijlage 6). Op de diktekaarten is een sterk verschil te zien tussen boringen die op het 

Gaag Hoog zijn gelegen en boringen die in het naastgelegen bekken zijn gelegen, 

respectievelijk de Monster-, Gaag- en De Lier boringen versus de boringen van De Lier en 

Honselersdijk. De diktes in het bekken geven daarbij doorgaans hogere waardes aan. In 

paragraaf 5.7 is de verdunning van de Schieland groep richting het Gaag Hoog reeds 

beschreven. 

 

                                                 
1
 Interpolatie uitgevoerd middels Inverse Distance Weighting (IDW), waarbij een exponent van 2 is gebruikt. 
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Voor een indicatie van de reservoirdiktes in het bekken, is het van belang de boringen van de 

nabijgelegen geothermische systemen te beschouwen. In het correlatie diagram tussen de 

putten LIR-GT-01, LIR-GT-02, HON-GT-01 en HON-GT-02 zijn de diktes duidelijk 

zichtbaar (Kaartbijlage 7).  Bij de putten de LIR-GT-01 en LIR-GT-02 is overigens een 

gamma ray schaal verandering rond de 2290 meter TVD van toepassing. Doordat 

gedetailleerde gegevens bij T&A Survey ontbreken, is niet specifiek aangeven wat de juiste 

schaal verdeling is van beide secties van de gamma ray. De logs in het correlatie diagram zijn 

visueel op de juiste diepte geplaatst. 
 

Hoewel de geologische input ontbreekt in de geïnterpoleerde diktekaart van de totale bruto 

reservoirdikte, is deze wel goed zichtbaar in de diktekaart van de Delft zandsteen member. Op 

basis van de interpolatiekaart zijn bruto diktes voor het reservoir bij de geplande 

ondergrondse putlocaties af te leiden tussen de 200 en 220 meter. Als alleen wordt gekeken 

naar de diktes van de Rijswijk en de Delft zandstenen op de beoogde boorlocaties, kunnen 

totale bruto diktes van deze members worden verwacht tussen de 110 en 130 meter. Deze 

waardes komen zeer goed overeen met de verwachte bruto diktes van deze reservoirs in de 

TNO audit, waar een totale bruto dikte van deze twee members van 125 meter wordt verwacht 

(TNO-AGE, 2015).   
 

Een tweede methode om naar een inschatting van de bruto diktes bij de geplande putlocaties 

te komen is op basis van aritmetische gemiddelde waardes. Het TNO document “Het hanteren 

van sublagen in een aquifer” (TNO, 2012), beschrijft de rekenkundige procedure om uit 

verschillenden sublagen één gecombineerd reservoir te berekenen. Voor de bruto dikte geldt 

dat de verschillende sublagen opgeteld dienen te worden. Tabel 6-2 geeft de gemiddelde bruto 

diktes van de drie sublagen weer en de gecombineerde bruto reservoirdikte.  

Sublagen Bruto Dikte [m] 

Rijswijk Zandsteen 50 

Rodenrijs Kleisteen 78 

Delft Zandsteen 49 

Gecombineerde bruto reservoirdikte 177 

Tabel 6-2 Gemiddelde bruto diktes voor de beschouwde sublagen en het gecombineerde totale 

reservoir voor het Onder-Krijt/Boven-Jura  
 

De vergelijking tussen de 200-220 m dikte afgeleid van de interpolatiekaart (Kaartbijlage 6) 

met het gemiddelde van 177 m (Tabel 6-2) geeft een indruk van de onzekerheid voor de te 

verwachten bruto reservoir dikte in het studiegebied.  
 

6.2 Schatting van de permeabiliteit van de aquifer 

6.2.1 Permeabiliteit op basis van puttest data 

Middels persoonlijke communicatie tussen Trias Westland, Harting Holland en Green Well 

Westland zijn puttest data ter beschikking gesteld van de vier geothermische boringen gelegen 

in de naastgelegen concessie gebieden De Lier III en Honselersdijk. Harting Holland en 

Green Well Westland hebben mede gedeeld dat de puttesten volgens de SEI regelgeving 

“Model Puttest-Rapportage” zijn uitgevoerd. Dit betekent dat de debieten bij minimaal drie 

verschillenden pompdrukken zijn gemeten en dat de transmissiviteiten en permeabiliteiten 

zijn berekend middels een Horner plot analyse. De puttesten zijn uitgevoerd over het diepte 

interval welke voornamelijk de geologische formatie van de Delft zandstenen bevat. In Figuur 

6-1 zijn de diepte intervallen waarop de puttesten zijn uitgevoerd middels blauwe strepen aan 

de rechter kant van de logs gemarkeerd. Voor de permeabiliteitsberekeningen in 

Honselersdijk zijn alleen de gescreende secties in de Delft zandsteen beschouwd (zie ook 

Bijlage C). Tabel 6-3 geeft de resultaten van de uitgevoerde puttesten weer. 
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Boring Formatie Top interval 

TVD [m] 

Basis interval 

TVD [m] 

Gemiddelde 

Permeabiliteit [mD] 

LIR-GT-01 Delft Zst. 2387 2528 1000 

LIR-GT-02 Delft Zst. 2324 2418 1300 

HON-GT-01 Delft Zst. 2367 2417   520,6 

HON-GT-02 Delft Zst. 2410 2544   140,8 

Tabel 6-3  Resultaten van puttesten uitgevoerd in het geothermische De Lier en Honselersdijk 

doublet (zie ook Tabel 11-4 en Figuur 11-2, 11Bijlage C)  

 

De resultaten van de puttesten zoals gerapporteerd in Tabel 6-3 tonen dat de gemeten 

permeabiliteiten goed tot zeer goed zijn. Wel is er een groot verschil zichtbaar tussen het 

Honselersdijk en het De Lier doublet. Mogelijk speelt de mate van breukpermeabiliteit mee, 

die in puttesten wordt meegenomen naast de matrix permeabiliteit van het gesteente zelf. Met 

name de hoge waardes van De Lier zouden hier het gevolg van kunnen zijn. Om hier meer 

zekerheid over te krijgen dient nader gedetailleerd onderzoek uitgevoerd te worden. Dit valt 

echter buiten de scope van deze studie. 

 

6.2.2 Permeabiliteit op basis van petrofysische evaluatie kernplugmetingen 

Voor het opstellen van de poro-perm relaties zijn kernplug metingen uit 25 verschillende 

boringen beschouwd. De selectie van de putten is gebaseerd op nabijheid van het studiegebied 

en de aanwezigheid van kernplug metingen in de beoogde aquifers (Rijswijk en Delft 

zandstenen). Uit 19 boringen zijn kernen van het Rijswijk interval beschikbaar. Alleen in 

boring RWK-01 zijn twee kernplug metingen van de Delft zandstenen beschikbaar (zie Tabel 

6-4). Aangezien uit deze twee metingen geen realistische poro-perm relatie voor de Delft 

zandstenen opgesteld kan worden, is gekozen de poro-perm relatie voor deze zandsteen met 

die van de Alblasserdam Member
1
 gecombineerd te berekenen. 

 

Overzicht selectie boringen poro-perm analyse 

BRK-02 MON-01 PRN-01-S1 RWK-08 

BTL-01 MON-02 RTD-01 RWK-09 

DEL-03 NKK-01 RWK-01 RWK-10 

EHV-01 NWK-02 RWK-02 RWK-11 

HAG-01 PNA-02 RWK-03  

HAG-02 PNA-03 RWK-05  

LIR-45 PNA-10 RWK-07  

Tabel 6-4Overzicht van geselecteerde boringen voor het opstellen van de poro-perm relatie in het 

Onder-Krijt/Boven-Jura. 
 

Om de porositeiten van de kernplug metingen terug te rekenen naar de in situ porositeit, 

worden de waardes met 0,95 (95%) vermenigvuldigd. Beschadigingen aan de kernen kunnen 

naar onrealistisch hoge permeabiliteiten leiden, waardoor een verkeerde poro-perm relatie 

wordt berekend. Om dit te voorkomen is een cut-off waarde van 3.500 mD toegepast. Dat wil 

zeggen, dat kernplug metingen met permeabiliteiten hoger dan 3.500 mD niet zijn 

meegenomen bij het opstellen van de poro-perm relatie. Figuur 6-2 en Figuur 6-3 tonen de 

permeabiliteiten van de kernplug metingen uitgezet tegen de porositeiten.  

 

                                                 
1
 De Alblasserdam Member  is stratigrafisch en structureel direct onder de Delft zandstenen gelegen. Zie ook 

Figuur 3-2. 
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Figuur 6-2 Correlatie tussen porositeiten en permeabiliteiten voor de Rijswijk Member 

 

 

Figuur 6-3  Correlatie tussen porositeit- en permeabiliteitwaardes voor de Delft Zandsteen Member 

en de Alblasserdam Member 

 

Voor het reservoirgesteente van het Rijswijk Laagpakket is op basis van kerngegevens uit 19 

boringen de volgende poro-perm relatie vastgesteld: 

 

Permeabiliteit [mD] = 0,2289 * e
(0,3244 * Porositeit [%])

 

 

De correlatie coëfficiënt is met R
2
 = 0,5492 niet enorm hoog. De verwachting van de 

permeabiliteit voor het Rijswijk reservoir gaat daardoor gepaard met een aanzienlijke mate 

van onzekerheid. De trendlijn laat zien dat bij porositeiten rond de 25 % een permeabiliteit 

van circa 760 mD wordt verwacht. 

y = 0.2289e0.3244x 
R² = 0.5492 
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Voor de gecombineerde zandstenen van de Delft en de Alblasserdam members is op basis van 

kerngegevens uit acht boringen de volgende poro-perm relatie vastgesteld: 
 

Permeabiliteit [mD] = 0,3254 * e
(0,333 * Porositeit [%])

 
 

Met een correlatie coëfficiënt van R
2
 = 0,7047 is deze poro-perm relatie duidelijk robuuster 

ten opzichte van het Rijswijk reservoir. Daarnaast is de poro-perm relatie voor de Delft en 

Alblasserdam ook positiever. Een porositeit van 25 % leidt tot een permeabiliteit van meer 

dan 1.300 mD. 
 

Porositeitevaluatie  
In Tabel 6-5 zijn de negen boringen weergegeven op welke een petrofysische porositeits-

evaluatie is uitgevoerd. Als porositeits-log is voor alle boringen de density log gebruikt, 

aangezien deze het meest met de beschikbare boorkernen overeen komt. Waar mogelijk zijn 

de berekende porositeits-logs middels de boorkernen gekalibreerd en waar nodig is een core-

shift toegepast. De porositeits-log is middels onderstaande formule (1) berekend, waarbij de 

tweede term een correctie voor de aanwezigheid van klei toepast.  

                                (
           

            
)  (    

             

            
) (1) 

Waarbij: 

RHOB  = Density log gemeten in boorgat [g/cm
3
] 

DENSMA = Density log gemeten in 100 % matrix gesteente [g/cm
3
] 

DENSW  = Density log gemeten in 100 % water [g/cm
3
] 

DENSSH = Density log gemeten in 100 % kleisteen [g/cm
3
] 

VCL   = Klei volume [fractioneel] 
 

De parameter RHOB is direct afkomstig van de density log en hoeft daarom niet apart 

berekend te worden. Het klei volume (VCL) is berekend met behulp van de gamma ray log, 

waar een lineaire schaalverdeling van 0-100 % met een minimale tot maximale gamma ray 

meetwaarde correspondeert. De dichtheid van het formatiewater is als constant beschouwd en 

de waarde 1 toegepast. De dichtheden van de klei (DENSSH) zijn middels de log interpretatie 

voor elke boring geëvalueerd. Indien mogelijk is ook de dichtheid van zandsteen (DENSMA) 

afgelezen uit de logs.  Wanneer dit niet mogelijk is, is er een dichtheid van 2,65 g/cm
3
 voor 

zandsteen aangehouden. Waar kernmetingen beschikbaar zijn, zijn deze gebruikt voor een 

afsluitende kalibratie. In Tabel 6-5 zijn de toegepaste waarden voor elke boring weergegeven.  

 

 

Tabel 6-5 Overzicht van de gehanteerde parameters voor de boringen waar een porositeits 

log is berekend 

 

Boring 
DENSSH[g/

cm
3
] 

DENSMA[

g/cm
3
] 

DENSW[g/

cm
3
] 

DEL-08 2,50 2,65 1 

GAG-01 2,64 2,65 1 

GAG-05 2,60 2,65 1 

KDZ-02 2,45 2,65 1 

LIR-45 2,60 2,70 1 

MON-02 2,60 2,68 1 

MON-03 2,70 2,65 1 

Q16-02 2,55 2,65 1 

HON-GT-01 2,60 2,65 1 
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Na het berekenen van de porositeits logs is de netto/bruto verhouding van het reservoir 

berekend middels het toepassen van de volgende cut-off waarden: 

 Kleigehalte < 50 % 

 Log-porositeiten > 6 % 

'Petrofysische' permeabiliteit  
De berekende porositeits log zoals beschreven in voorgaande sectie, zijn middels de poro-

perm relatie omgerekend naar een permeabiliteits log. Daarbij is voor elke porositeitswaarde 

een permeabiliteitswaarde berekend. De uit boorgatmetingen berekende porositeitwaardes 

bevatten enkele hoge uitschieters, die tevens leiden tot onrealistisch hoge permeabiliteiten 

(mede wegens de exponentiële poro-perm relaties). Om te voorkomen dat dit beperkte aantal 

uitschieters de gemiddelde waardes te sterk beïnvloeden, is een bovengrens van 3.500 mD 

aangehouden. 

 

Voor een inschatting van de kwaliteiten voor elke boring en elke formatie, zijn de 

aritmetische gemiddelde permeabiliteiten over het netto reservoir berekend. Het netto 

reservoir is daarbij vastgesteld door het toepassen van de cut-off waarden zoals benoemd in 

voorgaande sectie. Tabel 6-6 geeft een overzicht over de berekende gemiddelde netto 

porositeiten en permeabiliteiten in de petrofysisch bestudeerde boringen.  

 

Hoewel het lastig is om permeabiliteiten verkregen uit log-data te vergelijken met die uit 

puttest data (beiden meten niet precies hetzelfde), zijn deze toegevoegd aan onderstaande 

tabel ter vergelijking. Omdat de puttest gegevens een goede indicatie zijn van te verwachten 

totale permeabiliteiten, zijn deze gemiddeld in combinatie met de overige waardes. 

  

Boringen 

Porositeiten [%] Permeabiliteiten [mD] 

Rijswijk Delft Rijswijk Delft 

DEL-08 16,34 nvt 88,36 nvt 

GAG-01 15,92 16,86 58,34 195,26 

GAG-05 15,13 19,70 58,82 333,53 

HON-GT-01  19,20  370,20 

    520,60
+
 

HON-GT-02    140,80
+
 

KDZ-02 16,98 18,33 97,89 358,44 

LIR-GT-01    1000,00
+
 

LIR-GT-02    1300,00
+
 

LIR-45 13,56 19,06 36,80 244,79 

MON-02 12,31 16,76 22,48 164,04 

MON-03  12,23  95,35 

Q16-02 14,46 16,67 70,47 152,16 

Gemiddelde 14,96 17,35 61,88 406,26 

Tabel 6-6  Gemiddelde netto porositeiten en permeabiliteiten voor de Rijswijk en Delft zandstenen. 

De permeabiliteiten die met een 
+ 

teken gemarkeerd zijn, zijn afkomstig van data uit 

puttesten. Waar geen representatieve logs aanwezig zijn, zijn  poro-perm gegevens niet 

getoond.  
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6.2.3 Resultaten van de petrofysische evaluatie 

Tabel 6-7 toont de resultaten van de petrofysische analyse van in totaal dertien boringen in de 

nabije omgeving van het studiegebied. Door middel van het toepassen van cut-off waarden 

zijn de netto reservoir diktes en de N/B verhoudingen berekend. De in de tabel vermelde 

gemiddelde porositeiten en permeabiliteiten zijn berekend over het netto reservoir. Waar geen 

of beperkte logs beschikbaar zijn, was het niet mogelijk om alle waarden te berekenen. In het 

geval van beide LIR-GT boringen zijn de petrofysische parameters gebaseerd op de 

beschikbaar gestelde informatie van de concessie houder.  
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DEL-08 

Rijswijk 
1538,4 

1536,4 

1647,0 

1644,8 
108,37 57,12 0,53 16,43 88,36 5,05 

Rodenrijs - - - - - - - - 

Delft - - - - - - - - 

GAG-01 

Rijswijk 
2313,9 
2307,7 

2375,3 
2369,1 

27,97 22,88 0,82 15,92 58,34 1,33 

Rodenrijs 
2375,3 
2369,1 

2458,9 
2452,6 

83,50 0 0 0 0 0 

Delft 
2458,9 
2452,6 

2472,6 
2466,6 

13,38 13,1 0,98 16,86 195,26 2,56 

GAG-05 

Rijswijk 
2663,8 

2342,6 

2745,1 

2411,4 
68,53 49,62 0,72 15,13 58,82 2,92 

Rodenrijs 
2745,1 

2411,4 

2834,8 

2488,8 
77,30 0 0 0 0 0 

Delft 
2834,8 

2488,8 

2846,4 

2498,9 
9,88 9,75 0,99 19,70 333,53 3,25 

KDZ-02 

Rijswijk 
1849,5 

1848,2 

1856,5 

1855,2 
7,00 5,18 0,74 16,98 97,89 0,51 

Rodenrijs 
1856,5 

1855,2 

1891,6 

1890,2 
35,05 0 0 0 0 0 

Delft 
1891,6 

1890,2 

1935,9 

1934,5 
44,31 40,65 0,92 18,33 358,44 14,57 

LIR-GT-01 

Rijswijk 
2357,0 

2163,0 

2486,0 

2261,5 
98,50 - - - - - 

Rodenrijs 
2486,0 

2261,5 

2651,0 

2387,0 
125,50 - - 0 0 0 

Delft 
2651,0 

2387,0 

2776,0 

2481,5 
94,50 - - - 1000 - 

LIR-GT-02 

Rijswijk 
2290,0 

2095,0 

2432,0 

2203,0 
108,00 - - - - - 

Rodenrijs 
2432,0 
2203,0 

2590,5 
2324,0 

121,00 - - 0 0 0 

Delft 
2590,5 
2324,0 

2713,0 
2417,0 

93,00 - - - 1300 - 

LIR-45 

Rijswijk 
2020,0 

2013,2 

2084,0 

2077,1 
63,95 35,37 0,55 13,56 36,80 1,30 

Rodenrijs 
2084,0 
2077,1 

2169,6 
2162,4 

85,10 0 0 0 0 0 

Delft 
2169,6 

2162,4 

2183,8 

2176,5 
14,20 14,20 1 19,06 244,79 3,48 

MON-02 

Rijswijk 
2160,9 

2135,4 

2177,9 

2152,3 
16,85 13,38 0,79 12,31 22,48 0,30 

Rodenrijs 
2177,9 

2152,3 

2224,0 

2197,7 
45,20 0 0 0 0 0 
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Tabel 6-7  Overzichtstabel van de petrofysische resultaten van de bestudeerde boringen in het Onder-

Krijt/Laat-Jura (zie ook Tabel 11-2, 11Bijlage B)  

Extrapolatie lokale schattingen naar projectlocatie  

Een mogelijke manier om van de permeabiliteiten van de putten in de omgeving van het 

studiegebied naar een inschatting voor de doellocaties voor het geplande geothermische 

doublet te komen, is het aanmaken van een interpolatiekaart. De permeabiliteiten van de 

Rijswijk formatie laten een duidelijk kleinere variatie zien als voor de Delft formatie 

(vergelijk waarden in Tabel 6-6). Bij het aanmaken van een interpolatiekaart voor de Delft 

zandstenen leiden de hoge waarden uit de LIR-GT boringen tot een enorm grote invloed op 

het onderzoeksgebied. De permeabiliteits schattingen voor de doellocaties zouden dan 

uitkomen tussen de 500 en 600 mD voor de Delft zandstenen. Wegens de (te) grote invloed 

van de LIR-GT-boringen, wordt een dergelijke interpolatie als minder zinvol beschouwd, 

omdat deze dan een te sterk gewicht toegekend krijgt.   
 

Het studiegebied ligt in het diepere gedeelde van de bekken structuur, zoals zichtbaar is in de 

dieptekaart van het reservoir (Kaartbijlage 5). De seismische sectie weergegeven in Figuur 

5-3 verduidelijkt de trend waarbij diktes in de Schieland toenemen in het diepere gedeelte van 

het bekken. Dit wordt tevens bevestigd door de diktekaart van het Delft reservoir 

(Kaartbijlage 6) en het correlatiediagram in Figuur 6-1. De toename is bij de Delft zandstenen 

goed te zien, waarbij boring LIR-45 een bruto dikte van 14,20 m toont en de LIR-GT 

boringen een dikte rond 94 m. Reservoirdiktes van de geothermische boringen uit LIR-GT en 

HON-GT zijn ook getoond in kaartbijlage 7. Door het uitzetten van de permeabiliteiten tegen  

de dieptes is de mogelijk aanwezige diepte relatie uitgezocht (zie Figuur 6-4). De verhoogde 

permeabiliteiten in de LIR-GT boringen zijn duidelijk te zien. Er is verder geen zichtbare 

relatie tussen de reservoir dieptes en de berekende permeabiliteiten. Ook als slechts wordt 

gekeken naar de permeabiliteiten verkregen uit logs, is geen eenduidige relatie zichtbaar. Op 

basis van deze gegevens acht T&A dat diepte geen betrouwbare manier is om de 

permeabiliteiten voor het onderzoeksgebied in te schatten.  

Delft 
2224,0 
2197,7 

2256,0 
2229,2 

31,48 30,69 0,98 16,76 164,04 5,03 

MON-03 

Rijswijk 
2258,0 
2116,1 

2274,4 
2132,1 

13,70 - - - - - 

Rodenrijs 
2274,4 
2132,1 

2316,9 
2173,6 

41,70 0 0 0 0 0 

Delft 
2316,9 
2173,6 

2347,0 
2203,0 

29,27 21,66 0,74 12,23 95,35 2,07 

Q16-02 

Rijswijk 
1986,0 

1985,0 

2019,9 

2018,9 
33,85 28,36 0,84 14,46 70,47 2,00 

Rodenrijs 
2019,9 

2018,9 

2089,1 

2088,0 
69,10 0 0 0 0 0 

Delft 
2089,1 

2088,0 

2130,0 

2128,8 
41,03 39,03 0,95 16,67 152,16 5,94 

VLN-01-S1 

Rijswijk - - - - - - - - 

Rodenrijs - - - - - 0 0 0 

Delft 
2940,3 

2029,6 

3000,2 

2059,7 
30,10 - - - - - 

HON-GT-01 

Rijswijk 
2432,6 

2258,5 

2465,2 

2286,2 
27,70 27,49 0,99 - - - 

Rodenrijs 
2465,2 

2286,2 

2561,2 

2367,3 
81,1 0 0 0 0 0 

Delft 
2561,2 

2367,3 

2619,5 

2416,8 
49,5 46,7 0,94 19,20 370,20 17,29 

HON-GT-02 

Rijswijk 
2463,0 

2297,1 

2486,9 

2318,0 
20,90 18,2 0,87 - - - 

Rodenrijs 
2486,9 

2318,0 

2595,1 

2410,1 
92,10 0 0 0 0 0 

Delft 
2595,1 

2410,1 

2754,4 

2543,6 
133,59 120,51 0,90 - - - 
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Figuur 6-4 Permeabiliteiten uitgezet tegen diepte voor de Delft Zandsteen Member 
 

Als gevolg van boven genoemde problematiek, is gekozen om de permeabiliteit voor de 

doellocaties middels het aritmetisch gemiddelde van alle bestudeerde boringen te berekenen. 

Op deze manier worden naast de hogere permeabiliteiten uit de LIR-GT en de HON-GT 

boringen ook de lagere waardes uit boringen zoals bijvoorbeeld MON-02 en MON-03 

meegenomen (Tabel 6-6). Uit deze middeling komt een gemiddelde permeabiliteit voor de 

Rijswijk zandstenen van 62 mD en voor de Delft zandstenen van 406 mD. Het beschouwde 

Onder-Krijt/Boven-Jura reservoir is echter opgebouwd uit drie verschillenden sublagen zoals 

geïllustreerd in Figuur 6-1. In DoubletCalc wordt de aquifer als één geologische formatie 

beschouwd, in plaats van drie verschillenden sublagen. Daarom dienen de drie sublagen 

rekenkundig naar één gecombineerd reservoir omgerekend te worden. Om van de gemiddelde 

permeabiliteiten van de Delft en Rijswijk members naar een inschatting voor een 

gecombineerd reservoir bestaande uit Rijswijk, Rodenrijs en Delft members te komen, zijn 

berekeningen uit het TNO document “Het hanteren van sublagen in een aquifer” (TNO, 2012) 

uitgevoerd. De gecombineerde permeabiliteit van de drie sublagen is 232 mD (zie ook Tabel 

6-8).  
 

Om geothermische berekeningen uit te kunnen voeren in DoubletCalc, is het ook 

noodzakelijk om Netto/Brutto-waardes in te voeren. Hoewel in de audit van TNO deze 

waardes wel zijn getoond, is onduidelijk hoe tot deze waardes is gekomen. Afgezien daarvan 

zijn in de gerelateerde berekeningen slechts netto reservoir waardes ingevoerd, wat leidt tot 

een onderschatting van de te verwachten aquifertemperaturen. Aangezien Netto-Bruto 

waardes wel degelijk beschikbaar zijn (zie Tabel 6-6), hanteert T&A een middeling van deze 

waardes welke wederom zijn omgerekend voor het gecombineerde laagpakket, zoals 

aangegeven door TNO (TNO, 2012). Zie Tabel 6-8 voor de op deze wijze verkregen waardes. 
 

 
Rijswijk Rodenrijs Delft Gecombineerd 

Permeabiliteit [mD] 62 0 406 232 

Net/Gros [] 0,76 0 0,93 0,47 

Tabel 6-8 Gemiddelde reservoir parameters voor de drie sublagen en het gecombineerde reservoir 
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6.3 Resultaten en discussie over onzekerheid 

In Tabel 6-9 zijn de aquifer parameters opgevoerd welke als invoerparameters voor de 

berekeningen van het geothermische vermogen van het Onder-Krijt/Boven-Jura reservoir 

gebruikt zijn. Zoals in de voorgaande paragrafen besproken zijn voor de middenwaardes van 

de permeabiliteiten en de netto/bruto verhoudingen op een  aritmetische middeling gebaseerd. 

Voor deze methode is gekozen om beter rekening te kunnen houden met de invloed van de 

hoge waardes van de permeabiliteit in de LIR-GT boringen. De apart bestudeerde reservoir 

sublagen zijn volgens het TNO document “Het hanteren van sublagen in een aquifer” (TNO, 

2012) naar een gecombineerd reservoir omgerekend. Voor lage en hoge waardes voor de 

permeabiliteit en N/B waardes is uitgegaan van de waardes die zijn gehanteerd in de audit van 

TNO (TNO-AGE, 2015). Voor het gecombineerde laagpakket voor de permeabiliteit betreft 

dit 110 en 700 mD. Voor de N/B waardes worden voor de lage waardes van de Rijswijk en 

Delft 70 en 75% gerapporteerd en hoge waardes van deze members van 90 en 85%. Ook deze 

waardes zijn herberekend via bovengenoemde sublagen-methodiek, wat leidt tot lage en hoge 

waardes van respectievelijk 0,41 en 0,49. 
 

In paragraaf 6.1 is uitgebreid ingegaan op de diktevariaties van het beoogde reservoir. Naast 

kaartbladen is tevens een aritmetisch berekend gemiddelde bepaald van 177 meter. In het 

aritmetisch gemiddelde wordt echter geen rekening gehouden met de verdunning van de 

Schieland groep richting het Gaag Hoog. Het berekend gemiddelde lijkt daardoor een 

onderwaardering aan te geven voor de te verwachte aan te boren diktes. Daarnaast blijkt dat 

de bruto diktes in de interpolatiekaarten van de Rijswijk en Delft members zeer goed overeen 

te komen met de invoerwaardes van TNO (TNO-AGE, 2015). Daarom is een totale aquifer 

bruto waarde van 210 meter gehanteerd. Voor de hoge en lage waardes is gekeken naar de 

waardes die TNO hanteert, wat bruto diktes van beide reservoirs oplevert van respectievelijk 

230 en 50 meter. Deze waardes komen goed overeen met minimum- en maximum bruto 

diktes van de meest nabij gelegen boringen, zoals getoond in Tabel 6-7. In de minimum dikte 

is echter geen rekening gehouden met de verdunnende trend op het Gaag Hoog. Een betere 

optie is om de minimale waardes te hanteren die gevonden zijn in de nabij gelegen 

geothermische boringen die ook in het bekken zijn gelegen. Dit zou leiden tot een minimum 

bruto reservoir dikte van 71 meter. Voor de Rodenrijs member wordt door TNO geen 

dikteschattingen gegeven. Doordat de dikte van deze member varieert in de nabije regio op 

zowel het Gaag Hoog als in het naastgelegen bekken, is hierbij uitgegaan van het aritmetisch 

gemiddelde van 78 meter. Deze dikte komt ook goed overeen met de nabije boringen HON-

GT-02 en LIR-45. Zie Tabel 6-9 voor een overzicht van de gehanteerde waardes. 
 

De gekozen waardes voor de saliniteit van het formatiewater en onzekerheden over de 

spreiding worden gedetailleerd besproken in paragraaf 0. In de onderzoeksspecificaties van 

TNO (TNO, 2015), wordt tevens aangegeven om waardes van porositeiten op te geven. 

Aangezien deze waardes niet direct noodzakelijk zijn voor de vermogensberekeningen en 

bovendien indirect verwerkt zijn in de permeabiliteitswaardes zijn deze hier niet opgenomen. 

Zie paragraaf 6.2.2 voor een beschrijving van verkregen porositeiten. 
 

Gecombineerd reservoir Lage waarde Midden waarde Hoge waarde 

Bruto dikte [m] 149 210 308 

Netto / bruto [fractie] 0,41 0,47 0,49 

Gemiddelde permeabiliteit [mD] 110 232 700 

Saliniteit [ppm] 50.000 120.000 200.000 

Tabel 6-9 Aquifer waarden gebruikt voor de DoubletCalc berekeningen  
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7 Waterevaluatie 

In dit hoofdstuk wordt een inschatting van de temperatuur en de saliniteit van het 

formatiewater op de doellocatie gegeven. 

 

7.1 Temperatuur 

De temperatuur van het water in de poriënruimte van het gesteente is in de diepe, 

onverstoorde ondergrond gelijk aan de temperatuur van het gesteente waarin het zich bevindt. 

Van tien boringen in de nabijheid van het onderzoeksgebied zijn temperatuurgegevens 

beschikbaar uit formatie- en pomptests van verschillende formaties. In Figuur 7-1 zijn de 

temperaturen van deze metingen uitgezet tegen de dieptes waarop de metingen zijn verricht. 

Uit de trendlijn van de uitgezette parameters wordt voor de regio van het onderzoeksgebied 

een geothermische gradiënt van 33,4 °C per kilometer diepteverschil afgeleid. De correlatie 

coëfficiënt R
2
 = 0,9870 geeft aan dat de gegevens een heel robuuste relatie tussen de diepte en 

de gemeten temperatuur representeren. Uitgaande van deze gradiënt worden op dieptes van 

2.500 en 4.100 meter temperaturen verwacht van respectievelijk 96 en 149 
o
C. 

 

 

Figuur 7-1 Temperatuurgradiënt vastgesteld uit meetgegevens van formatietesten in tien boringen in 

de omgeving van het onderzoeksgebied  

 

7.2 Evaluatie van het formatiewater 

7.2.1 In watermonsters gemeten saliniteit 

In boring MON-01 is een directe meting van het formatiewater middels een drill stem test 

(DST) beschikbaar. Deze DST is uitgevoerd over de Rijswijk zandstenen en gedeeltelijk de 
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Vlieland kleistenen. In de endslip van boring MON-01 (zie Figuur 11-1, in Bijlage A) is voor 

het formatiewater in deze gesteente series een NaCl concentratie van 116,5 gram per kg 

(116.500 ppm) vastgesteld. Aangezien de “Total Dissolved Solids” (TDS) saliniteit niet alleen 

door NaCl wordt bepaald, kan deze waarde gezien worden als een minimumwaarde voor de 

TDS van het formatiewater van boring MON-01. 

 

In boring HON-GT-01 en HON-GT-02 is ook de saliniteit bepaald tijdens de puttesten van 

beide boringen. Tijdens de puttesten is een wateranalyse uitgevoerd. Voor de analyse zijn de 

watermonsters gefiltreerd en vervolgens is een fractie van het gefiltreerde monster aangezuurd 

met HNO3 ten behoeve van kationanalyse. Gerapporteerde saliniteiten van HON-GT-01 en 

HON-GT-02 zijn respectievelijk 123.000 ppm en 127.539 ppm. 

 

7.2.2 Uit logs afgeleide saliniteit 

Het zoutgehalte (saliniteit) van formatiewater kan worden berekend uit de in het boorgat 

gemeten elektrische weerstand (weerstandslogs) van de boorgatomgeving. Deze gemeten 

weerstand betreft de elektrische weerstand van het gesteente (hier: zandsteen) en de weerstand 

van het water dat zich in de poriënruimte van het gesteente bevindt. Daarnaast beïnvloedt 

tevens de vorm van de poriën en de verbinding tussen poriën de gemeten elektrische 

weerstand. Dit heeft tot gevolg dat het percentage poriënvolume (porositeit) van het gesteente 

en de mate waarmee deze poriënruimte is gecementeerd van invloed is op de elektrische 

weerstand. Verder is de temperatuur op het bemeten niveau van invloed op de elektrische 

weerstand van het formatiewater: bij hogere temperatuur heeft water van eenzelfde saliniteit 

een lagere elektrische weerstand. 

 
Om de saliniteit van het formatiewater uit een weersstandslog af te leiden, is in een eerste stap 

de weerstand van het formatie water bij formatiewater-temperatuur berekend. Dit is volgens 

de Rwa methode gedaan, met behulp van formule (2).  

 

       (     )  (
    

 
)    (2) 

Waarbij: 

 RW@FT  =  Weerstand van het formatiewater bij formatiewater-temperatuur 

 [Ohm-m] 

 PHIt = Totale porositeit afgeleid van porositeitslog [fractioneel] 

 M  = Cementatie exponent [] 

 RESD = Weerstand van diepe weerstandslog [Ohm-m] 

 A = Tortuositeit exponent [] 

 

Bijlage B geeft een gedetailleerd overzicht van de gebruikte parameters en de berekende 

saliniteit waarden. De met behulp van formule (2) berekende Rwa (RW@FT) waarden zijn in 

Tabel 11-3 (Bijlage B) voor vier verschillende boringen weergegeven. De Rwa waarden zijn 

voor de Delft en de Rijswijk formaties apart berekend.  
 

In een volgende stap zijn de Rwa waarden omgezet naar saliniteiten, wat met behulp van het 

Gen-9 diagram van Schlumberger is gedaan (zie Figuur 7-2). In dit diagram zijn de Rwa 

waarden met de bijhorende formatie-temperatuur weergegeven. Om een algemeen beeld voor 

het beoogde reservoir te verkrijgen, zijn de Delft en de Rijswijk formaties gezamenlijk 

beschouwd en daarbij de laagste, hoogste en de gemiddelde Rwa waarde uit Tabel 11-3 

ingevoegd. De grote bandbreedte, en met name de lage waarden in de boring Q16-02 komen 

uit de Delft formatie.  
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Figuur 7-2  Evaluatie van formatiewater saliniteit uit weerstandslogs 

 

7.2.3 Koolwaterstoffen 

In paragraaf  3.2 is het risico op het aantreffen van koolwaterstoffen reeds besproken. Wegens 

de genoemde argumenten en gezien de ervaringen van nabij gelegen geothermische systemen, 

worden in de geothermische targets in het Onder-Krijt / Boven-Jura slechts mogelijke sporen 

verwacht van koolwaterstoffen. Hier dient rekening mee gehouden te worden in de 

geothermische installatie. De potentiele aanwezigheid van gassporen kan leiden tot een licht 

verhoogde productiecapaciteit, als gevolg van een natuurlijke gaslift. Ten behoeve van de 

injectiecapaciteit is het aan te bevelen dit mogelijk aanwezige gas te scheiden van het 

geproduceerde formatiewater. 

 

7.2.4 Resultaten en discussie over onzekerheid saliniteit 

Er is gekozen om  boring Q16-02 te beschouwen als uitschieter omdat de onzekerheid erg 

groot is en de saliniteit flink afwijkt van de andere boringen. Daarom is er besloten boring 

Q16-02 minder zwaar mee te nemen in de te hanteren saliniteitswaardes. Uitgaande van de 

berekende saliniteitswaardes uit de weerstandslogs, de getoonde spreidingen in Figuur 7-2, en 

de metingen uit de watermonsters zoals beschreven in paragraaf 7.2.1, zijn voor de 

DoubletCalc berekeningen de saliniteitswaarden gebruikt zoals weergegeven in Tabel 7-1.  
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Tabel 7-1 Saliniteitswaarden gebruikt voor de DoubletCalc berekeningen (zie ook Tabel 6-9)  

 

7.3 Aquiferdruk 

Op basis van de lokale geologische geschiedenis en op basis van ervaringen van de 

geothermische systemen in Honselersdijk en De Lier, wordt voor de aquiferdruk op de 

doellocaties uitgegaan van een hydrostatische druk.  

 

  

Gecombineerd reservoir Lage waarde Midden waarde Hoge waarde 

Saliniteit [ppm] 50.000 120.000 200.000 
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8 Doublet performance 

8.1 Doubletconfiguratie in de ondergrond 

Voor het geothermische project wordt een doublet beoogd, met als target de Delft en Rijswijk 

zandstenen uit het Onder-Krijt / Boven-Jura. Het doublet bevindt zich in een ondergrondse 

compartiment met een strekking van het noordwesten naar het zuidoosten. De beoogde 

doorprikpunten van de reservoirs worden gepresenteerd in de dieptekaart in Figuur 8-1  (zie 

Kaartbijlage 5 voor een vergrote versie van de dieptekaart). De afstand tussen de 

doorprikpunten van de productie- en injectieboringen op de top van de aquifers is beoogd op 

circa 1.500 m. Verdere criteria die zijn toegepast om tot de beoogde ondergrondse 

doellocaties te komen, zijn aangegeven in Hoofdstuk 2.2. Voor de volledigheid worden de 

coördinaten van de boogde doellocaties en oppervlaktelocaties van de putten nogmaals 

gepresenteerd in Tabel 8-1. Voor de bepaling van de ondergrondse eindlocatie van de 

productieboring is uitgegaan van complete doorboring van de beoogde reservoirs, inclusief 

een additionele interval om onder andere rekening te houden met onnauwkeurigheden van de 

dieptes (zie ook paragraaf 5.8) en om ruimte te creëren voor potentiele boorgatmetingen. 

 

Put Stratigrafie X Y TVD
1
 Toepassing Specificatie 

NLW-GT-03 Krijt/Jura 76153 445228 0 Productie Oppervlakte locatie 

 Krijt/Jura 76831 445134 2323 Productie Top reservoir 

 Krijt/Jura 77253 445076 2749 Productie Eindlocatie 

NLW-GT-01 Krijt/Jura 76147 445234 0 Injectie Oppervlakte locatie 

 Krijt/Jura 75686 446125 2285 Injectie Top reservoir 

 Krijt/Jura 75537 446200 2750 Injectie Eindlocatie
2
 

Tabel 8-1 Coördinaten van de beoogde doellocaties en oppervlaktelocaties van de putten (in RD)  

 

In Figuur 8-2 wordt een seismische lijn getoond, waarbij de beoogde doorprikpunten van 

beide aquifers nagenoeg op de sectie liggen (zie Kaartbijlage 4 voor een vergrote versie van 

de seismische sectie). Eveneens zijn beide boringen t.o.v. de beoogde geothermische 

reservoirs geprojecteerd op de seismische lijn (op basis van globaal boorschema). Als gevolg 

van de projectie, is er sprake van enige afwijking ten opzichte van de seismische lijn. 

Aangezien de putten logischerwijs geen directe snelheidsgegevens hebben, is gebruik 

gemaakt van de tijd-diepte tabellen van nabije boringen. 

 

                                                 
1
 Voor TVD’s is uitgegaan voor diepte t.o.v. NAP 

2
 Volledige injectieput zal in eerste instantie naar het Trias geboord worden. Voor het Onder-Krijt / Boven-Jura 

doublet zal de put ca. 100 meter onder het reservoir worden afgeplugd. De precieze diepte wordt pas 

gespecificeerd na de ‘abandonment’ procedure. 
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Figuur 8-1 Dieptekaart Top Rijswijk Member met doorprikpunten (groene sterren) en locatie 

seismische sectie. Tevens staan enkele referentieputten weergegeven.  
 

In de productieput zal het beoogde aquifer doorboort worden onder een hoek van 45°. De 

injectieput zal in eerste instantie naar het Trias geboord worden, waarbij de target reservoirs 

van het Onder-Krijt / Boven-Jura doorboord zullen worden onder een hoek van 30°. Voor het 

Onder-Krijt / Boven-Jura doublet zal de put ca. 100 meter onder het reservoir worden 

afgeplugd. De precieze diepte wordt pas gespecificeerd na de ‘abandonment’ procedure. 

Uitgaande van het geplande boortraject is voor de eindlocatie uitgegaan van 2750 TVD m. 
 

Op basis van deze boorhoeken en de gehanteerde verbuizingschema’s (zie paragraaf 8.2), 

geeft DoubletCalc een skin voor het Onder-Krijt/Boven-Jura van -0.73 en -0.09 (zie ook 

paragraaf 1.1). 
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Figuur 8-2 Projectie van het beoogde doublet op een NW-ZO seismische kruislijn. De 

injectieboring zal in eerste instantie naar het Trias worden geboord. Welltops geven top van 

de Rijswijk member aan (KNNSR).  

 

8.2 Putarchitectuur 

Voor de geothermische putten is een putontwerp gemaakt. Zie Bijlage D voor het volledige 

technische verslag, inclusief de boogde deviatietrajecten. Een samenvatting van de opbouw 

van het putontwerp voor de beoogde boringen, wordt weergegeven in Figuur 8-3.  

 

Zoals eerder vermeldt zal de volledige injectieput in eerste instantie naar het Trias geboord 

worden. Om rekening te houden met technische boorrisico’s zal het Onder-Krijt / Boven-Jura 

interval onder een hoek van 30° geboord worden. Na testen van de Trias, zal voor het Onder-

Krijt / Boven-Jura doublet de put afgeplugd worden onder de beoogde geothermische aquifers 

in dit bereik. Voor het doublet zal de reservoirsectie in de injectieput vervolgens worden 

geperforeerd. 
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Figuur 8-3 Verbuizingsschema’s van de putontwerpen voor de beoogde geothermische putten, met 

links de productieput en rechts de injectieput (zie ook Bijlage E). 

 

Voor de berekeningen is uitgegaan van een penetratiehoek van het reservoir van 

respectievelijk 30° en 45°. De uitkomst van de vermogensberekeningen kan vergroot worden 

door het reservoir onder een  hogere hoek van bijvoorbeeld 60° aan te boren. Een hogere hoek 

bewerkstelligt namelijk een extra toestroom vanuit de aquifer door een vergroot contact met 

het reservoir. Een grotere hoek geeft echter ook grotere risico’s tijdens en na het boren. Zo 

leidt een grotere hoek bij een potentiële afwijking in de diepte, tot vele meters extra afwijking 

van het doorprikpunt van de top van het reservoir ten opzichte van de voorgestelde locatie. 

Verder kan een grotere hoek extra risico opleveren tijdens het loggen van  het boorgat en het 

plaatsen van de filters in het reservoir. Mede op basis van de verschillende risico’s is daarom 

gekozen om het reservoir in de productieput onder een hoek van 45° te doorboren. Zie Figuur 

8-4 voor een grafische weergave van het deviatieschema van de beoogde geothermische 

productieput. Deviatiegegevens staan verder vermeld in Bijlage E. 

 

Voor de vermogensberekeningen in DoubletCalc, dienen naast het verbuizingsschema ook de 

installatiespecificaties te worden ingevoerd met betrekking tot de pomp. De gehanteerde 

waardes worden aangegeven in Tabel 8-2. De waardes zijn onder andere gebaseerd op Van 

Wees et al. (2012). De afhangdieptes van de productiepompen is zodanig gekozen, dat ten 
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Figuur 8-4 Grafische weergave van het deviatieschema van de beoogde productieput. Aan de 

rechterzijde staan de algemene deviatiegegevens.   
 

minste 100 m water kolom boven van de pomp staat. Daarnaast dient rekening gehouden te 

worden met de kromming van het puttraject. Zodoende is de afhangdiepte in de productieput 

van het Onder-Krijt/ Boven-Jura reservoir beoogd op 750 meter. In DoubletCalc dient voor 

het reservoirinterval de diameter van het boorgat te worden genomen, welke zijn 

overgenomen uit de verbuizingsschema’s. Voor de Kh-Kv ratio is de waarde van 2 

overgenomen van TNO (TNO-AGE, 2015). Uitkomsten voor de vermogensberekeningen zijn 

weergegeven in Hoofdstuk 1. 

 
 

Parameter Waarde 

Afhangdiepte pomp (m) 750 

Pomp-efficiëntie 0,75 

Ruwheid opvoerbuizen (milliInch) 1,38 

Tabel 8-2Installatiespecificaties t.b.v. vermogensberekeningen in DoubletCalc 
 

8.3 Operationele instellingen 

Staatstoezicht op de Mijnen heeft, in overleg met TNO, een injectieprotocol opgesteld voor 

aardwarmtesystemen, met gebruikmaking van de ‘fracture propagation gradiënt’. Aan de hand 

van dit protocol kan met enkele locatie specifieke gegevens een maximale injectiedruk 

worden berekend (SodM en TNO, 2013).  
 

Deze berekeningen zijn ook uitgevoerd in voorliggende studie, waarbij zelfs een veilige 

marge is aangehouden ten opzichte van de maximaal aanvaardbare injectiedruk. Uitgaande 

van de richtlijnen van dit protocol, worden pompdrukken gehanteerd voor het Krijt/Jura 

doublet van 100 bar. Na productie zal het water worden uitgekoeld tot 35°C, alvorens via de 

injectieput geïnjecteerd te worden in het oorspronkelijke reservoir.  
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10 Aansprakelijkheid 

 

Het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens 

algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. 

Middels een ISO-9001:2000 en VCA** gecertificeerd kwaliteitssysteem waarborgt T&A de 

kwaliteit van haar diensten.  

 

De bevindingen van de uitgevoerde studie berusten op petyrofysische analyse van gegevens 

van een reeks zorgvuldig geselecteerde diepe boringen in de directe nabijheid van het 

onderzoeksgebied en op de seismische interpretatie van een door T&A Survey nader 

opgewerkte (reprocessed) 3D seismische surveys over het onderzoeksgebied. Dit betekent dat 

de studie is gebaseerd op een beperkt archiefonderzoek. 

 

T&A acht zich niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van 

haar onderzoeksresultaten. 
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11 Verklarende woordenlijst 

 

Breuk Een door spanning in de aardkorst gevormde vlakvormige discontinuïteit 

in een gesteentepakket. De gesteenten aan weerszijden van het breukvlak 

zijn langs dit vlak in onderling tegengestelde richtingen verplaatst. 
 

COP Coefficient of Performance. Verhouding tussen het door een geothermisch 

systeem geleverde vermogen en het vermogen dat voor de werking van het 

systeem nodig is. 
 

Debiet Volume van het door een productieput per tijdseenheid geproduceerd 

formatiewater; uitgedrukt in bijvoorbeeld m
3
 per uur. 

 

Doorbraak Van doorbraak bij een productieput van thermaal water is sprake zodra het 

na uitkoeling door een injectieput teruggeperste water hier opnieuw 

aankomt en hier een temperatuurverlaging van veroorzaakt. 
 

Doublet Gesloten systeem bestaand uit een watervoerend reservoir en twee putten 

waarvan een fungeert als productieput van warm formatiewater en een als 

injectieput van het bovengronds uitgekoelde formatiewater. 

 

Downdip Richting het diepere deel van een gesteentelaag parallel aan de 

hellingsrichting 

 

Evaporiet Sedimentair gesteente dat onstaat door verdamping van water. Dergelijke 

afzettingen worden voornamelijk gelieerd aan zoutafzettingen, die ontstaan 

door de verdamping zeewater. 
 

Formatie Een gesteenteserie die als eenheid wordt gedefinieerd op grond van een 

unieke reeks lithologischeen ruimtelijke kenmerken. 
 

Geothermische Gemiddelde toename van de temperatuur met de diepte (in Nederland  

gradiënt  bijvoorbeeld 3,1 
o
C per 100 meter dieptetoename). 

 

Lacustrien Het milieu van een (binnen)meer betreffend 

 

Logs zie Wireline logs. 
 

Marien Het milieu van een open zee betreffend 
 

Member Stratigrafische onderverdeling binnen een formatie (zie Formatie)  

 

Permeabiliteit Doorlaatbaarheid. De mate waarin water door een gesteente kan stromen. 

Permeabiliteit wordt uitgedrukt in Darcy (D), of in milliDarcy (mD; in 

vaste gesteenten). 
 

Porositeit Het gedeelte van een gesteente dat uit open ruimte bestaat. Hiermee wordt 

het percentage aan poriënruimte tussen de korrels van het materiaal 

waaruit het gesteente bestaat uitgedrukt. 

 

Prospect Onaangeboord reservoir in een sluitende geologische structuur, waar 

mogelijkerwijs koolwaterstoffen in aanwezig zijn. 
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Reflectietijd De tijd die een signaal (trilling) er over doet om van de zender de aarde in 

te dringen en weer terug te kaatsen naar de ontvanger aan het oppervlak. 
 

Reflector Een niveau in een gesteentepakket dat een aan het aardoppervlak 

opgewekte trilling reflecteert. Reflectie vindt goed waarneembaar plaats 

op contacten tussen gesteentelagen met contrasterende samenstelling. 
 

Reprocessen Het bewerken van seismische data om zodoende de kwaliteit te verbeteren, 

onder meer door middel van ruis-onderdrukking en coherentie-vergroting. 
 

Reservoir Watervoerend gesteentepakket 
 

Sedimentatie Afzetting van gesteentemateriaal in een omgeving waarin dit langdurig 

aanwezig blijft en geleidelijk deel gaat uitmaken van een in dikte 

aangroeiend pakket gesteentemateriaal (sedimentgesteente). 
 

Seismiek Methode om een beeld van de structuur van de ondergrond te verkrijgen 

door registratie van trillingen die een traject door een gesteentepakket 

hebben afgelegd. Bij reflectieseismiek passeren de in een schotpunt met 

kunstmatig opgewekte trillingen de onderliggende gesteentelagen met 

verschillende, voor elke gesteentesoort kenmerkende snelheden. Van 

trillingen die terugkaatsen op reflectoren wordt de reistijd geregistreerd 

door een reeks aan de oppervlakte opgestelde ontvangers. Een reeks 

schotpunten is nodig om een beeld in een verticaal vlak te kunnen 

construeren. Schotpunten worden daartoe aan de oppervlakte volgens een 

rechte lijn op regelmatige afstand van elkaar geplaatst. 
 

Smooth Smoothing algoritme; algoritme waarbij een vlak wordt geegaliseerd, om 

zodoende lokale afwijkingen te onderdrukken 

 

Stratigrafie Aardkundig vakgebied dat is gericht op de beschrijving van 

gesteentelagen. Ook: de volgorde van gesteentelagen, zoals die door 

beoefenaars van het vakgebied is gedefinieerd. 
 

Transgressie Periode van landwaartse verschuiving van de kustlijn, als gevolg van 

stijging van het relatieve zeeniveau 

 

Transmissiviteit Maat van de productiviteit (om bijvoorbeeld water te produceren) van een 

reservoirgesteente. De waarde van de transmissiviteit is het product van de 

waardes van de dikte (in meters) en de doorlatendheid (permeabiliteit
*
) (in 

milliDarcy) van het reservoir. Transmissiviteit wordt uitgedrukt in Darcy 

meter (Dm). 

 

TWT Two-Way-Traveltime. Zie Reflectietijd 

 

Wireline logs Boorgatmetingen. Tijdens of na de boring in het boorgat uitgevoerde 

geofysische metingen van het gesteente rondom de boorwand, welke zijn 

gemeten met elektrische instrumenten. 
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Bijlage A Gedetailleerde lijst van gebruikte gegevens 

 

Boring Seismiek 

Petrofysica Water Evaluatie 

Logs Kernen 
Drill Stem 

Test 

Resistiviteit 

logs 

Pomp-

testen 

BRK-02  
 

 X 
 

  

BRK-21  
 

  
 

 X 

BTL-01  
 

 X 
 

  

DEL-03  
 

 X 
 

  

DEL-08  
 

X  
 

  

EHV-01  
 

 X 
 

  

GAG-01 X X  
 

  

GAG-02-S1 X     X 

GAG-03 X     X 

GAG-05 X X    X 

HAG-01  
 

 X 
 

  

HAG-02  
 

 X 
 

  

HON-GT-01   X    X 

HON-GT-02   X    X 

KDZ-02  
 

X  
 

X  

LIR-02-S1 X   
 

  

LIR-09 X   
 

  

LIR-14 X   
 

  

LIR-15 X   
 

  

LIR-17 X   
 

  

LIR-20 X   
 

  

LIR-23-S1 X   
 

  

LIR-28 X   
 

  

LIR-35 X   
 

  

LIR-37 X   
 

  

LIR-40 X   
 

  

LIR-45 X X X 
 

  

LIR-47 X   
 

  

LIR-GT-01   X     

LIR-GT-02   X     

MON-01  
 

 X X   

MON-02 X X X 
 

X  

MON-03  
 

X  
 

X X 

NKK-01  
 

 X 
 

  

NWK-02  
 

 X 
 

  

PNA-02  
 

 X 
 

  

PNA-03  
 

 X 
 

  

PNA-10  
 

 X 
 

  

PNA-14  
 

  
 

 X 
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PRN-01-S1  
 

 X 
 

  

Q13-06  
 

    X 

Q13-08  
 

    X 

Q16-02  
 

X  
 

X  

Q16-FA-101-S1  
 

  
 

 X 

RTD-01  
 

 X 
 

  

RWK-01  
 

 X 
 

  

RWK-02  
 

 X 
 

  

RWK-03  
 

 X 
 

  

RWK-05  
 

 X 
 

  

RWK-07  
 

 X 
 

  

RWK-08  
 

 X 
 

  

RWK-09  
 

 X 
 

  

RWK-10  
 

 X 
 

  

RWK-11  
 

 X 
 

  

VLN-01-S1 X X     

WAZ-01  
  

 
 

 X 

Tabel 11-1 Gedetailleerde lijst met gebruikte boorgat informatie voor het Onder-Krijt / Boven-Jura 

reservoir 

 

 

Figuur 11-1Endslip van boring MON-01 waar de saliniteitswaarde van de uitgevoerde drill stem test 

(DST) nummer 4 is gebruikt 
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Bijlage B Resultaten en details van de petrofysische en permeabiliteits-evaluatie 
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DEL-08 

Rijswijk 
1538,4 
1536,4 

1647,0 
1644,8 

108,37 57,12 0,53 16,43 88,36 5,05 

Rodenrijs - - - - - - - - 

Delft - - - - - - - - 

GAG-01 

Rijswijk 
2313,9 

2307,7 

2375,3 

2369,1 
27,97 22,88 0,82 15,92 58,34 1,33 

Rodenrijs 
2375,3 

2369,1 

2458,9 

2452,6 
83,50 0 0 0 0 0 

Delft 
2458,9 

2452,6 

2472,6 

2466,6 
13,38 13,1 0,98 16,86 195,26 2,56 

GAG-05 

Rijswijk 
2663,8 

2342,6 

2745,1 

2411,4 
68,53 49,62 0,72 15,13 58,82 2,92 

Rodenrijs 
2745,1 
2411,4 

2834,8 
2488,8 

77,30 0 0 0 0 0 

Delft 
2834,8 
2488,8 

2846,4 
2498,9 

9,88 9,75 0,99 19,70 333,53 3,25 

KDZ-02 

Rijswijk 
1849,5 
1848,2 

1856,5 
1855,2 

7,00 5,18 0,74 16,98 97,89 0,51 

Rodenrijs 
1856,5 
1855,2 

1891,6 
1890,2 

35,05 0 0 0 0 0 

Delft 
1891,6 
1890,2 

1935,9 
1934,5 

44,31 40,65 0,92 18,33 358,44 14,57 

LIR-GT-01 

Rijswijk 
2357,0 

2163,0 

2486,0 

2261,5 
98,50 - - - - - 

Rodenrijs 
2486,0 

2261,5 

2651,0 

2387,0 
125,50 - - 0 0 0 

Delft 
2651,0 

2387,0 

2776,0 

2481,5 
94,50 - - - 1000 - 

LIR-GT-02 

Rijswijk 
2290,0 

2095,0 

2432,0 

2203,0 
108,00 - - - - - 

Rodenrijs 
2432,0 

2203,0 

2590,5 

2324,0 
121,00 - - 0 0 0 

Delft 
2590,5 

2324,0 

2713,0 

2417,0 
93,00 - - - 1300 - 

LIR-45 

Rijswijk 
2020,0 

2013,2 

2084,0 

2077,1 
63,95 35,37 0,55 13,56 36,80 1,30 

Rodenrijs 
2084,0 

2077,1 

2169,6 

2162,4 
85,10 0 0 0 0 0 

Delft 
2169,6 

2162,4 

2183,8 

2176,5 
14,20 14,20 1 19,06 244,79 3,48 

MON-02 

Rijswijk 
2160,9 

2135,4 

2177,9 

2152,3 
16,85 13,38 0,79 12,31 22,48 0,30 

Rodenrijs 
2177,9 
2152,3 

2224,0 
2197,7 

45,20 0 0 0 0 0 

Delft 
2224,0 
2197,7 

2256,0 
2229,2 

31,48 30,69 0,98 16,76 164,04 5,03 

MON-03 

Rijswijk 
2258,0 
2116,1 

2274,4 
2132,1 

13,70 - - - - - 

Rodenrijs 
2274,4 
2132,1 

2316,9 
2173,6 

41,70 0 0 0 0 0 

Delft 
2316,9 

2173,6 

2347,0 

2203,0 
29,27 21,66 0,74 12,23 95,35 2,07 



T&A Survey B.V. 0216-ODE5664.9 53 

 

Tabel 11-2  Overzichtstabel van alle petrofysisch bestudeerde boringen en stratigrafieën voor het 

Onder-Krijt/Boven-Jura reservoir.  

 

Formatiewater – Saliniteitsevaluatie  

Voor de twee parameters M (cementatie exponent) en A (tortuositeit exponent) zijn de 

volgende twee waardes gebruikt:  

 

A=0,62  

M=2,15  

 

Boring Formatie 
Diepte 

TVD [m] 

Temp. 

[°C] 

Berekend Rwa Saliniteit [ppm] 

Min Mean Max Min Mean Max 

MON-02 Delft 2221 86,2 0,0289 0,033 0,0368 80595 92775 109161 

MON-02 Rijswijk 2152 83,9 0,034 0,044 0,061 46206 67680 92595 

MON-03 Delft 2117 82,7 0,015 0,026 0,035 90397 132121 300000 

MON-03 Rijswijk 2124 82,9 0,011 0,014 0,0188 201218 300000 300000 

KDZ-02 Delft 1923 76,2 0,028 0,034 0,04 82343 100720 129285 

KDZ-02 Rijswijk 1851,9 73,9 0,034 0,04 0,049 66359 84779 103793 

Q16-02 Delft 2108 82,4 0,21 0,36 0,46 5200 6713 11940 

Q16-02 Rijswijk 2004 78,9 0,032 0,046 0,071 40669 67322 105057 

Tabel 11-3  Evaluatie van formatiewater saliniteit uit weerstandslogs 

 

Voor elk boorgat is de spreiding berekend op basis van de laagste en hoogste gemeten 

waarden. De middelwaarde van de Delft en Rijswijk (mean waarden) worden daarbij gebruikt 

als gemiddelde saliniteit per boorgat:  

 

MON-02 : 46.206 - 109.161 (gemiddeld: 80.227,5) 

MON-03 : 90397 – 300000 (gemiddeld: 216.060,5) 

KDZ-02 : 66359 – 129285 (gemiddeld: 92.749,5) 

Q16-02 : 5200 – 105057 (gemiddeld: 37.017,5) 

Q16-02 

Rijswijk 
1986,0 
1985,0 

2019,9 
2018,9 

33,85 28,36 0,84 14,46 70,47 2,00 

Rodenrijs 
2019,9 
2018,9 

2089,1 
2088,0 

69,10 0 0 0 0 0 

Delft 
2089,1 
2088,0 

2130,0 
2128,8 

41,03 39,03 0,95 16,67 152,16 5,94 

VLN-01-S1 

Rijswijk - - - - - - - - 

Rodenrijs - - - - - 0 0 0 

Delft 
2940,3 
2029,6 

3000,2 
2059,7 

30,10 - - - - - 

HON-GT-01 

Rijswijk 
2432,6 
2258,5 

2465,2 
2286,2 

27,70 27,49 0,99 - - - 

Rodenrijs 
2465,2 

2286,2 

2561,2 

2367,3 
81,1 0 0 0 0 0 

Delft 
2561,2 

2367,3 

2619,5 

2416,8 
49,5 46,7 0,94 19,20 370,20 17,29 

HON-GT-02 

Rijswijk 
2463,0 
2297,1 

2486,9 
2318,0 

20,90 18,2 0,87 - - - 

Rodenrijs 
2486,9 

2318,0 

2595,1 

2410,1 
92,10 0 0 0 0 0 

Delft 
2595,1 
2410,1 

2754,4 
2543,6 

133,59 120,51 0,90 - - - 
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Bijlage C Lijst van uitgevoerde welltests, details en resultaten van de evaluatie 

 

 

 

Boring Formatie Top interval 

TVD [m] 

Basis interval 

TVD [m] 

Gemiddelde 

Permeabiliteit [mD] 

LIR-GT-01 Delft Zst. 2387 2528 1000 

LIR-GT-02 Delft Zst. 2324 2418 1300 

HON-GT-01 Delft Zst. 2367 2417   520,6 

HON-GT-02 Delft Zst. 2410 2544   140,8 

Tabel 11-4  Resultaten van puttesten uitgevoerd in boringen van de nabije concessies De Lier III en 

Honselersdijk 

 

 

Figuur 11-2 Permeabiliteitsberekeningen uit de conductiviteit uit puttesten van HON-GT-01 (boven) 

en HON-GT-02 (onder)  
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Bijlage D Kaarten die gebruikt zijn tijdens de evaluatie van de ondergrond 

 
Basis Noordzee – Tijdsgrid 

 
Basis Ommelanden - Tijdsgrid 
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Basis Rijnland – Tijdsgrid 

 
Basis Noordzee - Dieptegrid 
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Basis Ommelanden - Dieptegrid 

 
Basis Rijnland - Dieptegrid 
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Bijlage E Putontwerp 

 Verbuizingsschema‘s  
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 Deviatietraject 

 

MD INCL AZI TVD X Y  

0 0 0.0 0 76153 445228 
 270 0 97.9 270 76153 445228 KOP 

480 7 97.9 479 76166 445226 EOB 

1470 7 97.9 1462 76285 445210 KOP 

2160 45 97.9 2070 76581 445169 EOB 

2517 45 97.9 2323 76831 445134 Top Reservoir 

3120 45 97.9 2749 77253 445076 TD 

Tabel 7: Puttraject NLW-GT-03 

 

MD INCL AZI TVD X Y  

0 0 0.0 0 76147 445234  

270 0 0.0 270 76147 445234 KOP 

660 30 350.0 642 76128 445341 EOB 

1230 30 350.0 1136 76079 445621 KOP 

2490 30 296.7 2227 75716 446110 EOB 

2557 30 296.7 2285 75686 446125 Top Reservoir 

2730 30 296.7 2435 75609 446163 KOP 

3060 0 296.7 2751 75537 446200 EOB - KOP 

       

3360 30 106.8 3037 75611 446177 EOB 

3390 30 106.8 3063 75625 446173 KOP 

3690 0 106.8 3350 75698 446151 EOB 

3706 0 41.6 3366 75698 446151 KOP 

4186 45 41.6 3801 75810 446277 EOB 

4546 45 41.6 4055 75979 446467 TD 

Tabel 8: Puttraject NLW-GT-01 
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