
duurzame energie uit de diepe ondergrond van Rotterdam 
hoe gaan we daar bij Gemeente Rotterdam mee om 

Ignace van Campenhout
urban geologist & exploration geophysicist
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• Olie/gas winning
• Geothermie
• CO2 opslag
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Diepe Ondergrond

1. Aanpassing Mijnbouwwet
2. Transitie naar duurzame

energie
3. Interesse inwoners

Wat doen we ermee als
gemeente, hoe doen we dat?

Nu ook aandacht van 
gemeente voor diepe
ondergrond



1.Reactieve rol (adviesrol opsporings- en winningsvergunningen, 
winningsplannen)



Mijnbouwwet Artikel 16: EZk vraagt lagere overheden om advies uit te brengen
over ingediende vergunningsaanvragen (olie/gas/geothermie)

• financieel, technisch en maatschappelijke verantwoordelijkheidszin
• wijze van opsporing en winning (techniek, hulpmiddelen en stoffen)
• veiligheid en voorkomen schade gebouwen, infrastructurele werken of 

functionaliteit daarvan 
• nadelige gevolgen voor natuur en milieu
• planmatig beheer en gebruik van delfstoffen, aardwarmte en 

natuurlijke hulpbronnen w.o. grondwater voor drinkwaterwinning.
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adviesrol bij olie/gas activiteiten



Olievelden: rood
Gasvelden: groen

“Kleine Velden”
86 op land, 129 op zee

“Groningen”
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1.Berkel
2.IJsselmonde
3.Rotterdam
4.Pernis
5.Pernis West
6.Botlek

Olie en gasvelden in Rotterdam 7.Spijkenisse-Oost
8.Maasdijk  (Gaag/Monster/De Lier)
9.Q16 Maas
10.Q16 Maasmond
11. Q16 Maasgeul (niet producerend)

Nieuw WP, nieuw
veld  tot 2022

Nieuw WP, 
tot 2030 Nieuw WP, 

tot 2030

Nieuw WP, 
tot 2027 

gemeente Rotterdam  heeft een adviesrol m.b.t. wijziging/instemming
winningsplannen



door winning van oli/gas uit gsteentelagen zal de druk in de porien van het gesteente
verminderen waardoor compactie van deze gesteentelagen optreedt. 
Dit manifesteert zich aan oppervlakte in de vorm van bodemdaling

6 cm

2 cm

4 cm

bodemdaling t.g.v. gaswinning
(bodemdaling t.g.v. autonome processen)

de risico’s van extra bodemdaling  
-voor oudere en monumentale  bomen 
-extra bodemdaling tgv gaswinning kan 
kantelpunt zijn of het buitendijkse gebied wel of 
niet aan nieuwe normen klimaatadaptatie 
buitendijks gebied voldoet. 

Bodemdaling



Bodemtrillingen
Compactie van de olie/gasvoerende getseentelagen kan onderlinge beweging tussen
gesteentelagen langs bestaande breuken veroorzaken. Dit kan zich aan de oppervlakte
manifesteren in de vorm van bodemtrillingen

Seismisch Risico Analyse (2016)



Planmatig gebruik
van de ondergrond

conflicteert verlenging van de gasproductieduur met andere gebruiksvormen
van de ondergrond (zoals het ontwikkelen van het geothermiepotentieel ter
plekke)

Mogelijk hergebruik van gasputten voor geothermiedoeleinden
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adviesrol bij geothermie activiteiten



Geothermievergunningen in Zuid Holland

gemeente Rotterdam  heeft adviesrol mbt aanvragen geothermievergunningen



Bodemdaling

Planmatig gebruik
van de ondergrond

Bodemtrillingen

Gemeente Rotterdam is afgelopen 3 jaar
betrokken geraakt bij advisering rondom:

18 geothermie vergunningen/winningsplan
geothermie



2. pro-actieve rol: eigen opsporingsvergunning 
geothermie aangevraagd





Stadion, woningen, kantoren

1,4 miljard
Woningen, een hotel, winkels, horeca, een
betere aansluiting met de rest van de stad, 
herbestemming voor de Kuip en een
fonkelnieuw stadion in de Maas. De 
plannen van Feyenoord City liegen er niet
om. Alles bij elkaar gaat het om een bedrag
van ongeveer 1,4 miljard euro. 

“ Feijenoord City”

Mogelijkheden voor geothermie?
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Rotterdam

Rotterdam BAR

Rotterdam
7

Rotterdam
Prins
Alexander

Capelle
aan den 
IJssel

Rotterdam 
STAD

Rotterdam Prins Alexander: 
ENGIE

Capelle ad IJssel: 
Shell, ENECO

Rotterdam STAD: 
Hydreco, Gemeente Rotterdam, Shell

Rotterdam 7: Shell, ENGIE

Rotterdam BAR: 
ENGIE, Shell

actieve rol gemeente Rotterdam mbt geothermie: 
zelf een opsporingsvergunning aangevraagd…………



Hoe vervullen we die rollen, welke middelen 
hebben we als gemeente? 



Seismiek



Boringen



Uniek in de wereld: productiegegevens, boringen, seismiek  vrij toegankelijk na 5-10 jaar
via Nederlands Olie/Gas website    ( van EZk , door TNO)



Ontbreekt gemeente niet aan data en informatie over de diepe
ondergrond

maar heeft weinig specialisten die deze informatie kunnen
interpreteren
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actieve rol gemeente Rotterdam mbt geothermie: 
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3. pro-actieve rol: integreren geothermie in 
stedelijke inrichtingsplannen 



In Rotterdam al 12 jaar bezig om ondiepe ondergrond
te integreren in het stedelijk planning proces

de ondiepe ondergrond
zo vroeg mogelijk in het 
stedelijk planningproces

betrekken



Underground Topics
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Fragmented knowledge of subsurface
• Different subsurface disciplines: geohydrology, archaeology, geotechnical etc.
• These disciplines do not work together, silo’s, “no integrated model”
• Subsurface is presented in a fragmented, incomprehensible  way to urban planners
• For most urban planners the subsurface equals  “costs and delays”; 
• Urban planners not aware of limitations and opportunities of the subsurface,
• Result: “engineering follows planning” instead of “engineering hand in hand with 

planning”



Urban Planning TopicsSubsurface specialists

Subsurface specialists and urban planners speak a different language
• Different departments, different culture, different data, information, maps
• Because “engineering follows planning” planning”, subsurface specialists are not pro-

actively involved in urban planning
• Lacking insight with respect to the world of urban planning

Decision makers & Politicians
• Subsurface is a “black box”, “unknown makes unloved”
• Not aware of the important role of the subsurface in making our cities “ Future proof”



Traffic Light legends, showing costs risks, opportunities
31

Technische ondergrond informatie vertalen naar begrijpelijke informatie voor de 
urban planner



Geology  Use
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Visualisation
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“From Cables to Carboniferous”
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Workshops for students of 
Urban Planning Faculty
TU Delft 

E, B

……..learning how to incorporate the 
subsurface in their city designs
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Lively workshops
subsurface specialists and urban planners

Developing a mutual understanding 
of each other's needs

Confrontation of subsurface 
potential maps with ambition 

maps  of urban planners



• Network of >30 countries (inc.15 ITCs)

• >150 researchers, practitioners and 
urban decision-makers,

• 23 actively participating cities

NGU

GSNI

IPP

GSN/
TNO

BGS

GEUS

GLH/
BSU

Belfast

Rotterdam

Hamburg

Odense

Oslo
Glasgow

Lisboa

CITY
NEEDS

Network of experts who develop
urban subsurface knowledge …

…and those who can benefit most 
from it

The Sub-Urban Network

TNO 
en

Gemeente
Rotterdam



de ondiepe en diepe
ondergrond zo vroeg

mogelijk in het stedelijk
planningproces

betrekken….op dezelfde manier als de 
ondiepe ondergrond



Geothermal requires spatial planning in all layers

© Ignace van Campenhout

inpassen van geothermie vereist planning binnen iedere laag



Connection Week

Planning with the 
subsurface

Waalhaven area

Geotechnical challenges

Geothermal energy from 
the deep subsurface

3D modelling & 
Visualisation
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workshops met 
kennisinstellingen
en industrie

kennisuitwisseling



meer dan een succesvol project ……Regionale Groeituin Geothermie



Ontbreekt gemeente niet aan data en informatie over de ondiepe en
diepe ondergrond
maar weinig generalisten ”verbinders” “makelaars” die deze kunnen
vertalen naar begrijpelijke informatie voor urban planners

druk op plaatjes voor link naar website



4. Betrekken van de inwoners 



N.U
.M.B.Y.



Wat is er voor nodig om duurzame energie uit
de diepe ondergrond tot een succes te maken…

• Meer specialisten nodig bij de gemeenten op het gebied van diepe
ondergrond (geothermie, olie/gas, CCS)

• Meer generalisten “verbinders”, “makelaars” nodig bij de 
gemeenten die in staat zijn om “te makelen” tussen onder- en
bovengrond disciplines om zo de diepe ondergrond vroeg in het 
planproces in te brengen

• Inzichtelijk maken, informeren,  verleiden,  “omzetten van kennis
naar workflows”

• Educatie: organiseren symposia, multidisciplinaire workshops, 
excursies ( TNO heeft al inventaris gemaakt)

• Samenwerking tussen gemeenten, kennisinstellingen, industrie

• Inwoners, inwoners, inwoners!



Samenwerking tussen verschillende disciplines onder- en bovengronds
is nodig om de ambities op het gebied van duurzame stedelijke
ontwikkeling te realiseren.

dank voor uw aandacht,
ipam.vancampenhout@rotterdam.nl


