
Moeras- of brongas 
J . B o l 

Sinds enkele tientallen jaren worden er grote hoeveelheden aardgas uit onze bodem gewonnen. Het 
wordt door middel van meer dan drie kilometer diepe boorgaten naar bovengehaald. Veel eerder al 
bezaten inwoners van Holland en Friesland privégasbronnen, verkregen door middel van boringen 
uit de bovenste Kwartaire lagen. Een boeiende manier van delfstofwinning waaraan nu een einde 

lijkt te komen. 

R e e d s lang was bekend , dat er in de 
Hol landen en Friesland gas in de bo
d e m voorkomt. D e eerste berichten 
daarover dateren uit het beg in van on
ze jaartelling en komen uit Friesland. 
Daar zou toen bij d e kliffen van 
Gaas ter land in het moeras een paar 
maal een spontane uitbarsting van gas 
zijn geweest, g e p a a r d g a a n d e met gro
te v l ammen , die een paar d a g e n ble
ven branden . 

Latere meld ingen van moerasgas in 
onze b o d e m komen pas vele eeuwen 
later, namelijk in 1729. Het gaat dan 
over een put die reeds tot tien meter 
diepte was uitgegraven. 'Nada t reeds 
een paar maal een kleine v lam was 
bespeurd , vo lgde in de n a m i d d a g een 
sterk gedruis, daa rop volgde een hevi
ge knal als van een pistoolschot en een 
grote v lam steeg gedurende enige mi
nuten omhoog. ' O m het gevaar, dat er 
van 'dezen vu lcaan ' te wachten was, 
dempte men de put. In de nu vo lgende 
d e c e n n i a komen er meer van die ver
halen, meestal e ind igend met het dem
pen van de put. 

Omstreeks 1850 worden de verhalen 
anders. M e n staat dan nuchterder te
genover een dergelijk gebeuren . Z o 
wordt bij het boren van d iepe putten 
tussen 1849 en 1851 te Ams te rdam 
vermeld: ' O p 42,8 meter - A . P (44m -
N.A.P.) gekomen , bemerkte d e opz ich
ter een sterke opborre l ing in d e hoor
buis, een bijgebrachte b randende 
kaars d e e d het gas ontv lammen, dat 
met een helder witte (als gewoon 
gaslicht), n a g e n o e g 2 m hoge, v lam 
b randde en na drie kwartier werd uit
gedoofd. ' 

Een spectaculair geval van de druk 
waaronder water en gas kunnen staan 
d e e d z ich voor in 1870 tijdens het ma
ken van een waterput bij Delft. O p e e n s 
kwam daar water naar boven met zo 'n 
kracht, dat het heiblok een beetje werd 
opget i ld . Toen dit opzij was gehaa ld , 
spoot een schu imende kolom tot veer
tien meter hoog . Dat spuiten duurde 
vele uren. De vo lgende d a g e n schoot 
er zo nu en d a n een waterkolom van 

Een schematische tekening van de werking van 
een 'oude'installatie waarmee brongas wordt ge
wonnen. 

acht meter hoog uit de buis. Pas na 
veertien dagen vloeide het water rustig 
naar buiten. Van een dergelijk gebeu
ren, zij het dan niet zo spectaculair, 
hoort men vaak. Het water en het gas 
blijken opgesloten onder een moeilijk 
doordringbare klei of veenlaag en soms 
onder een aanzienlijke druk te staan. 

In 1875 wordt door een landbouwer in 

de Beemster gep robee rd het gas te 
gebruiken voor verlichting van huis en 
stal. Hij gebruikte echter een o p e n 
v lam, wat niet vo ldeed en de pog ing 
werd gestaakt. 

Het gas wordt gebruikt 

Ongeveer twintig jaar later komt de fa
brikant Lanke lma uit Purmerend o p het 
idee het gas eerst te verzamelen alvo
rens het te gebruiken. Tevens maakte 
hij bij de verlichting gebruik van een 
gaskousje. Hij had kennelijk een gat in 
de markt ontdekt, want een jaar later 
had hij reeds een dertigtal installaties 
geplaatst en er nog tien onderhanden . 

Het toestel, dat hij ontwierp, wordt nu 

nog gebruikt. Het is samenges te ld uit 
een bronpijp, die meestal 25 - 45 meter 
(soms tot 80 meter) de g rond in gaat. 
Onde raan bevindt z ich een filter 
bes taande uit een geperformeerde 
houten buis, omgeven met kopergaas. 
E romheen werd gr ind gestort. Het wa
ter, dat via de buis naar boven komt, zal 
spontaan een deel van zijn gas verlie
zen omdat er bij de gewone atmosferi-

Het openen van de kleine gashouder door de familie Sieberda samen met hun buurman en de heer 
J. Brand. 
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De sproeier van een brongasinstallatie. De sproeier zorgt er voor dat het gas uit het water kan ont
snappen. 

sche druk minder gas opgelos t kan 
worden dan d iep in de g rond . Veel ga s 
blijft d a n echter nog in het water achter. 
O m dat eruit te krijgen moet men het 
water door een weerstand voeren. 
Daarvoor dient d e separator. Dat is een 
koperen cylinder van 25 c m doorsne
de gemonteerd o p een ronde koperen 
plaat van ongeveer 40 c m doorsnee. In 
de cyl inderwand zitten veel kleine 
gaatjes. Het water welt o p via d e bron
buis en valt v ia de gaatjes in straaltjes 
o p d e plaat. D e passage door d e gaat
jes en de aanraking met d e plaat doet 
het gas on tsnappen . Over d e separa
tor heen bevindt z ich de gasketel . Deze 
heeft een inhoud van enkele kubieke 
meters. Hij hangt met zijn onderkant in 
een bak met water en wordt in even
wicht g e h o u d e n door een paar kabels 
voorzien van contragewichten. 

De gasdruk in het apparaat wordt nu 
bepaa ld door het gewicht van d e ketel. 
A a n d e hoogte waarmee de ketel bo
ven het water uitsteekt kan men zien 
hoe groot de gasvoorraad is. Staat d e 
ketel in zijn hoogste stand en komt er 
d a n nog meer ga s dan 'blubt ' dit w e g 
via d e onder rand van d e ketel. 

Later is het apparaat verbeterd door 
naast de grote ketel een kleine te plaat
sen . Daarin staat d e separator. D e 
ruimte in d e kleine ketel is beperkt, zo
dat het gas direct naar d e grote af
vloeit. Het voordeel hiervan is, dat men 
nu makkelijk bij d e separator kan. Deze 
moet namelijk o m de zoveel tijd wor
d e n schoongemaakt . H o e kleiner d e 
gaatjes, hoe meer gas, maar ook hoe 
sneller verstopt. Het o p e n e n van d e 
kleine ketel, het s c h o o n m a k e n van d e 
separator, kan d a n door twee mensen 

binnen een kwartier g e d a a n worden . 
Een tweede voordeel is, dat bij het 
s c h o o n m a k e n van de separator de 
gasvoorraad niet verspeeld wordt. 

Waar vindt men de gasbronnen. 

S o m s komt het b rongas spontaan aan 
d e oppervlakte. Is zo 'n plek op het 
land, d a n is het daar wat moerass ig en 
is het ga s bedekt met grijs schu im, dat 
kan worden aanges token en d a n enke
le minuten blijft b randen . Ligt de bron 
in een sloot, d a n is die daar ter plaatse 
komvormig verbreed en zien we gas
bellen aan de oppervlakte komen. 
Het is in de winter dan een leuk spelle
tje o m daar 'het ijs aan te steken'. Net 
als de g e b o o r d e bronnen vindt men d e 
spontane vooral in d e lagergelegen 
polders van Noord-Hol land met een 
polderpei l lager d a n 2 m - N . A . P . Wil 
men het g a s kunnen winnen, dan moet 
het water uit de bronpijp boven het 
slootniveau uitkomen. D e stijghoogte 
van de bron kan meer d a n een meter 
bedragen . M e n zal echter de buis zo 
laag mogelijk laten e ind igen . H o e la
ger, hoe meer water en hoe meer gas. 
A l kan dus d e stijghoogte van de bron 
behoorlijk groot zijn, ze blijft zonder uit
zonder ing b e n e d e n het niveau van de 
hogere wateren, zoals de boezem. 

Hoeveel bronnen vroeger en nu. 

Vanaf het moment dat d e gasexploita-
tie mogelijk bleek, groe ide het aantal 
bronnen snel . R e e d s in 1899, dus pas 
vier jaar na de uitvinding van het appa 
raat van Lanke lma noemt Lorié vijftig 
bronnen in Noord-Hol l and , zes in Zuid-
Hol land en twee in Fr ies land. Er waren 
er meer, want Lorié noemt alleen die 

De brongaslocaties in 1967. Sindsdien zijn er veel 
verdwenen (naar RWS). 

Deze kaart laat het aantal gasbronnen in Noord-
Holland per gemeente. A= < 10 bronnen; B= 
11-25; C= aantal bronnen precies gegeven. 
(Naar 'Uitwateren Sluizen'). 

bronnen 'waaraan wetenswaardighe
den ve rbonden zijn'. D e plaatsen die hij 
noemt zijn voor het overgrote deel de
zelfde plaatsen, in Noord-Hol land waar 
ook nu nog brongas gewonnen wordt. 
De meeste bronnen zijn ges lagen in tij
den van schaarste. Z o zijn in de Polder 
N ieuwkoop in Zuid-Hol land in 1919 55 
bronnen aanwezig . Al len ges lagen tus
sen 1911 en 1917. In d e Haar lemmer
meer waren er in 1918 een 200 bron
nen, allen ges lagen tijdens d e eerste 
were ldoor log . In de dertiger jaren zijn 
er weinig putten bij gekomen , maar tij
dens d e tweede wereldoor log nam het 
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aantal weer toe. Volgens bepaa lde 
schatt ingen zijn er in Noord-Hol land 
boven het Noordzeekanaa l 10.000 
bronnen geweest . De toelichting o p de 
G e o l o g i s c h e Kaart No. 2 Hol lands 
Noorderkwartier van 1947 zegt dat hun 
aantal toen ongeveer 3 0 0 0 bedroeg . In 
1978 waren er nog 879 gebruikers. In 
1981 waren er nog 607 gebruikers. N u , 
in 1991, zijn er nog 469 over. 

De opbrengst aan water en gas 

G e m i d d e l d levert een bron 1 liter water 
per seconde . Dat is per etmaal 86 m 3 . 
Deze hoeveelheid klopt g o e d met de 
laatste bemonster ing door het H o o g 
heemraadschap Uitwaterende Sluizen 
(U.S.). Uit het onderzoek bleek, dat er 
door 469 bronnen g e m i d d e l d 82 m 3 

werd geleverd. E e n verschil van nog 
geen 5%. Vele schatt ingen in de litera
tuur gaan uit van 10 volumeprocenten 
gas per liter water. Dit zou neerkomen 
o p 360 liter per uur. D e Toelichting 
noemt echter een bron met een op
brengst van 2 5 0 liter per uur behoorlijk 
gasrijk. De 10 volumeprocenten per li
ter lijken in ve rband daa rmee en gelet 
o p het onderstaande, aan d e hoge 
kant. Een reeks g o e d gestandariseer-
de en lang g e n o e g vo lgehouden me
tingen van een vo ldoende groot aantal 
putten, is niet te v inden . D e opbrengst 
van een bron is nog het beste te schat
ten uit het gebruik dat er van kan wor
d e n gemaakt . In de bove nge noe mde 
Toelichting wordt een onderzoek ver
meld van 'de C o m m i s s i e inzake het 
zoutgehalte der Boezem- en Polderwa
teren' g e d a a n in 1941 en o p g rond 
waarvan kan worden a a n g e n o m e n dat 
bij ongeveer 1 3 % van de bronnen d e 
opbrengst vo ldoende is o m d e totale 
behoefte aan kook- en lichtgas van een 
gezin steeds te dekken; bij ongeveer 
4 4 % is er al leen vo ldoende o m te ko
ken en bij 3 4 % kan slechts ten dele in 
d e behoefte aan kookgas worden voor
z ien . Een sterk wisse lende opbrengst 
dus. Niet al leen zijn er verschillen tus
sen d e bronnen onder l ing, maar ook 
per bron kunnen d e dagopbrengs ten 
sterk verschillen, afhankelijk als ze zijn 
van het weertype. Bij mooi weer en ho
ge druk komt er weinig ga s o m h o o g , 
bij slecht weer veel o m h o o g . O o k an
dere factoren bepa len d e opbrengst . 
Zo was de d roog legg ing van de Wie-
ringermeer er de oorzaak van, dat de 
opbrengst van de water- en gasbron
nen in de omgev ing sterk verminderde. 

Levensduur van een gasbron 

Volgens de Toelichting varieert de duur 
van een g o e d e water-en gasproduct ie 
tussen de tien en twintig jaar. In veel ge
vallen is het teruglopen van de op
brengst het gevolg van het verzanden 

Een schematische tekening van een moderne in
stallatie voorde winning van brongas sinds 1985. 

van het filter. Toch zijn er ook bronnen 
die veel langer g o e d functioneren. 
S o m m i g e n zelfs al meer d a n 80 jaar. 
Veel zal afhangen van d e aard van de 
water- en g a s h o u d e n d e laag. O o k ech
ter van de kwaliteit van het filter en een 
g o e d onde rhoud van de put. Een bij
zondere reden, die een e inde maakte 
aan het functioneren van veel gas- en 
waterbronnen, d e e d z ich voor in d e 
Prins Alexanderpolder , waar d iepe 
bronbemal ing al het water w e g z o o g en 
de bronnen d e e d verzanden . 

Moderne installatie meer opbrengst 

A a n de klassieke manier van gaswin
ning kleven nogal wat bezwaren . Z o is 
er dikwijls bij mooi weer te weinig gas, 
bij slecht weer is er wel veel gas, maar 
dit blubt dan vaak w e g langs de onder
rand van de ketel. O o k levert de klas
sieke installatie minder ga s d a n in een 
huishouden gebruikt zou kunnen 
worden . 
Een moderne installatie kan deze be
zwaren grotendeels ondervangen . Bij 
deze apparatuur zit onderaan de bron
buis een vijf tot tien meter lange filter
buis. Deze heeft meer spleetjes d a n 
dat er po r i ën zaten in de vroegere hou
ten buis. O m de filterbuis zit een nylon 
kous. Allerlei aans lag dat z ich vast
hechtte aan het kopergaas, hecht z ich 
niet aan nylon. Het filter zal z o d o e n d e 
beter en langer functioneren. Door de 
wijdere bronbuis komt meer water en 
daardoor meer gas o m h o o g . Is de 
luchtdruk hoog en dreigt gastekort, 
d a n begint de p o m p te werken. Is er 
veel gas, dan wordt dit opges l agen in 
een tank die een druk van 15 atmosfeer 
hebben kan. De aanleg van zo 'n instal
latie is niet goedkoop . Ze zou zichzelf 
echter in enkele jaren kunnen terugver
d ienen . De vraag is of er nog veel van 
deze nieuwe mogeli jkheid gebruik zal 
worden gemaakt . Een vergunning 

voor het aan leggen van een nieuwe 
bron wordt niet meer gegeven . Wel kan 
nog een oude installatie worden gere
noveerd. 
Het zal afhangen van eventuele nieuwe 
heffingen of een grote investering daar
voor lonend zal zijn. 

Bezwaren en kosten 

N a de ontdekking, dat het brongas ex
ploiteerbaar was, was te lezen: ' Dat 
ons land tegen aller verwachting in  
wat betreft zijn schatkamer in de diep
te niet onder hoeft te d o e n voor an
dere landen'. 
Maar reeds een jaar later staat in D e In
genieur:.. . . 'dat mogelijk een langzame 
onvermijdelijke bodemda l ing in de 
hand wordt gewerkt die z ich wel
licht daar zal doen gevoelen waar dit 
het meest gevaarlijk is; onder waterke
ringen, s toomgemalen en andere ge
bouwen . . . .Men onderzoeke dus en 
verbiede bijtijds'. 

In 1914 uitte een waterbouwkundige 
zijn zorg over de 'wellenkwestie' in de 
Prins Alexanderpolder . Hij vreest dat 
toename van het aantal wellen moge
lijk zal resulteren in het 'wilder worden ' 
van de b o d e m . Immers, hoe meer wel
len men slaat hoe meer het grondwater 
de ge legenhe id krijgt o m te stromen. 
A l s voorbee ld waarop dit voor een zo 
laagl iggende polder uit zou kunnen lo
pen, noemt hij het Naardermeer. Waar 
door ondergrondse zand- en grindla-
gen het water in zo grote hoeveelheid 
toevloeide, dat die polder niet d roog te 
houden was. 

R e e d s in die tijd krijgt een bronhouder 
een aparte aans lag voor het extra wa
ter dat door het po ldergemaal verwij
derd moet worden . Tijdens de eerste 
wereldoor log wil het bestuur van de 
Polder N ieuwkoop die aans lag fors 
verhogen wegens de toen zeer dure 
steenkool. Een voorstel daartoe, inge
d iend door twee bemidde lende inge
nieurs, ondervond kritiek omdat geen 
rekening g e h o u d e n was met het feit, 
dat natuurlijke bronnen o p h o u d e n met 
vloeien zod ra in hun buurt een gesla
gen bron in werking treedt. 
N a informatie te h e b b e n ingewonnen, 
stelden de ingenieurs voor o m daar
voor 3 0 % reductie te geven. Voor een 
veel lager l iggende polder als de Prins 
Alexanderpolder, zou naar hun schat
ting een reductie van 6 0 % gewettigd 
zijn. 

De heffing voor het uitslaan van het 
bronwater bestaat ook nu nog . In West-
Friesland betaalt elke bronhouder daar 
f50,- per jaar voor. In de Wieringermeer, 
waar de bronnen meer water opleve
ren, is dit f100,-. 
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water, dat door de gasbronnen naar bo
ven wordt gebracht, geeft niet alleen 
een volumeprobleem. Het zijn vooral de 
stoffen die erin zitten, die het milieu be
lasten. De belangrijkste daarvan zijn het 
zout, de fosfor en de stikstof. 

De Zuidhollandse Hoogheemraad
schappen , Rijnland, Schie land en Delf
land waren van mening dat de bronnen 
zoveel schade opleveren, dat een actief 
beleid tot b e ë i n d i g i n g van de exploitatie 
ervan, nodig was. 

Rijnland heeft veel bronnen opgekocht 
en dichtgemaakt. Volgens een mede
deling van Delfland zijn alle bronnen 
verboden wegens het hoge zoutgehal
te van het water. In Schie land bestaat 
nog wel een enkele waterbron, maar er 
zijn geen gasbronnen meer. De enkele 
gasbronnen die er nu nog in Rijnland 
zijn, lijken, waarschijnlijk vanwege hun 
geringe aantal, buiten het blikveld van 
het Hoogheemraadschap geraakt. 

Zoutheffing 

Sinds 1973 heeft het Hoogheemraad
schap Uitwaterende Sluizen (U.S.) het 
kwaliteitsbeheer over het oppervlakte
water in het geb ied boven het Noord
zeekanaal . Het heeft daarna al spoedig 
aan alle houders van zowel water- als 
gasbronnen een zoutheffing opge legd . 
Daarbij moet voor elke zouteenheid drie 
cent worden betaald. Het aantal zou-
teenheden wordt berekend volgens de 
formule: Q (Z - 250) 

1000 
waarbij: 
Q = de wateropbrengst in m 3 per jaar. 
Z = het zoutgehalte in g rammen p e r m 3 . 
250= d e belastingvrije voet, die gelijk is 
aan het chloorgehalte van het IJssel
meer (dat ingelaten wordt). 

Drie cent lijkt weinig, maar voor in-
dus t r i eë l e grootgebruikers van grond
water als koelvloeistof, kan de rekening 
t ienduizenden guldens belopen. Er zijn 
echter ook gasbronhouders die per jaar 
een paar duizend gulden moeten beta
len. D e gasbronnen met hoge zoutcon-
centraties in het bronwater zijn 
door deze maatregel verdwenen. 

Fosfor en stikstof 

O p basis van de hoeveelheid stikstof en 
fosfor in het bronwater, is door Uitwate
rende Sluizen het aantal vervuilingseen
heden per gasbron berekend. Als men 
bedenkt, dat elk gezin door Uitwateren
de Sluizen voor drie vervuilingseenhe
den wordt aanges lagen en daarvoor nu 
210 gulden per jaar moet betalen, dan 
zou het niet meer dan billijk zijn, dat ook 
voor gasbronnen die gemidde ld 51 ver
vuil ingseenheden veroorzaken, zou 

- t  

worden betaald. Tegenstanders van de 
heffing brengen daar tegenin, dat: 

- bij een onderzoek in 1972 gebleken 
is, dat in de directe omgeving van een 
gasbron een verlaagd forforgehalte in 
het slootwater gemeten wordt. De fos
for zou zich verbinden met ijzer en als 
ijzerfosfaat neerslaan. 

- wanneer er geen gasbronnen waren, 
zouden dezelfde stoffen voor een 
groot deel via de natuurlijke wellen 
toch in het polderwater terechtkomen. 
(In feite hetzelfde argument als vroe
ger in de Polder Nieuwkoop). De dis
cussie hierover is nog gaande. 

Herkomst van het brongas 

Tot nu toe zijn in dit stuk de termen bron-
en moerasgas door elkaar gebruikt. Ze 
worden soms wel onderscheiden. Moe
rasgas ontstaat dan door het rot
t ingsproces onder in de sloot. Brongas 
komt uit de bodem. Beiden bestaan 
voor het overgrote deel uit methaan. 
Brongas voor bijna 8 0 % . Daarnaast 
vinden we in brongas minder dan 1 0 % 
kooldioxide en iets meer dan 1 0 % 
stikstof. S o m s zijn er ook nog kleine 
beetjes koolmonoxide, zuurstof en wa
terstof. 

De theorie over het ontstaan van bron
gas luidt dat het ontstaan zou zijn uit 
vergisting van veen. S o m s wordt ook 
wel gedacht aan rotting van organische 
bestanddelen in mariene afzettingen. 
Het veen, dat dan als uitgangspunt van 
de gisting zou moeten dienen, is het Ba 
sisveen. Het is aanwezig onder grote 
delen van Noord-Hol land en ligt op 
diepten va r i ë rend tussen 22 m bij Be
verwijktot 13 m bij Hoogkarspel . De dik
te ervan bedraagt 10 tot 20 c m met als 
maximum 70 c m bij Uitgeest. Het ont
stane gas kon niet naar boven weg van
wege afdekkende kleilagen, die erg on-
doorlatend zijn. Daardoor zou het in 
Pleistocene lagen terecht zijn gekomen. 
Door zijdelingse verspreiding zou nu 
ook gashoudend grondwater aanwezig 
zijn op plaatsen waar het Basisveen 
door erosie verdwenen is. 

Waterschollen blijven, o.a. door hun 
zoutgehalte, nog duizenden jaren na 
hun ontstaan herkenbaar. Het gas hier
in zou steeds dieper diffunderen door 
alle waterlagen heen tot wel 80 m diep. 
Dat lijkt niet zo aannemelijk. 

Daarnaast moet in de bijna 100 jaar dat 
het brongas nu geëxp lo i t e e rd wordt, 
zelfs bij de meest conservatieve schat
tingen, het totaal van de opbrengst er
van tientallen miljoenen m 3 bedragen. 
E n dan zijn er de bronnen die nu al 
meer dan tachtig jaar in productie zijn 

zonder enig teken dat de opbrengst te
rugloopt. A l dat gas uit dat betrekkelijk 
dunne laagje Basisveen? Gezien deze 
overwegingen lijkt het waarschijnlijker 
dat het meer dan 300 dikke Pleistocene 
pakket mariene afzettingen de oor
sprong van het gas vormen. Of dat het 
gas uit nog diepere lagen komt. In het 
artikel van prof. Van Straaten (elders in 
dit nummer) wordt een Kwartaire oor
zaak het meest waarschijnlijk geacht en 
een verband met het d iepe aardgas erg 
onwaarschijnlijk. Hopelijk komt uit ver
der onderzoek meer duidelijkheid over 
de oorsprong van het brongas. 
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