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Inleiding & Context 
Californie Lipzig Gielen Geothermie BV (CLG) is een bedrijf dat aardwarmte levert aan een aantal 
omliggende tuinbouwbedrijven. Het is gelegen in het tuinbouwgebied Californië in de gemeente 
Horst aan de Maas (Limburg). Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is het winnen van warmte 
uit de diepe ondergrond (bodemenergie). Deze warmte ligt opgeslagen in watervoerende 
bodemlagen (aquifer) op enkele kilometers diepte. In het geval van CLG wordt warmte gewonnen 
uit een laag van globaal 1.600 tot 2.600 meter diepte. Op deze diepte is het bronwater ca. 87 graden 
warm. Dit bronwater wordt door een productieput naar een technische ruimte gepompt, waarna de 
warmte via warmtewisselaars naar de tuinbouwbedrijven wordt geleid. Het afgekoelde bronwater 
wordt direct na het onttrekken van de warmte weer terug in de ondergrond gebracht. De winning 
van aardwarmte valt onder mijnbouwactiviteiten en de mijnbouwwetgeving. CLG heeft een 
winningsvergunning om deze mijnbouwactiviteiten uit te mogen voeren. 
 
Doordat CLG, via haar productieput, bronwater uit de ondergrond oppompt en weer terugpompt 
ontstaat er in de watervoerende bodemlaag een langzame stroming van water van de injectieput 
naar de productieput. Door het injecteren van het afgekoelde water ontstaat er rond die injectieput 
in het watervoerende pakket een overdruk en bij de productieput een onderdruk. Na het stopzetten 
van de installatie stabiliseren deze drukken zich weer naar de originele waarden. Bij de 
geothermieactiviteiten van CLG wordt er precies evenveel water opgepompt als weer wordt 
geïnjecteerd. Per saldo verandert de hoeveelheid water in de watervoerende bodemlaag niet. Door 
langere tijd afgekoeld water in de injectieput te injecteren zal rond deze put de watervoerende 
bodemlaag geleidelijk afkoelen. De mate van afkoeling zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid en 
temperatuur van het teruggepompte bronwater en de mate waarin er warmte vanuit de diepe 
ondergrond naar de afgekoelde zone geleid wordt. Geothermie activiteiten hebben dus invloed op 
de diepe ondergrond. 
 
CLG heeft haar aardwarmtesysteem aangelegd in een bodemlaag die niet homogeen is. De laag 
kenmerkt zich door een samenstel van geologische lagen met daarin breuken en karsten (kleine 
holten). Voor een belangrijk deel maken juist deze breuken en karsten de laag geschikt voor 
geothermie, immers het bevordert de doorstroming.  
 
CLG bevindt (en het naastgelegen aardwarmteproject CWG) zich in een gebied dat seismisch actief 
is. Dat houdt in dat er van nature (tektonische) seismische activiteiten (aardbevingen) voorkomen. 
Het merendeel van deze seismische activiteiten zijn niet of nauwelijks voelbaar aan het oppervlak. 
Het gebied wordt doorsneden door breuken die deel uitmaken van het systeem van de Roerdal Slenk 
(een zone van breuken in de diepe ondergrond). CWG en CLG hebben, om seismische activiteiten te 
kunnen monitoren, een netwerk van aanvankelijk 3 en later 5 seismometers in hun omgeving 
geplaatst. Daarmee kunnen zij trillingen in de ondergrond nauwkeurig monitoren. 
 
Sinds 2014 zijn de seismometers actief en zijn er verschillende seismische events waargenomen. 
Deze seismische activiteiten deden zich met name voor op een diepte van 5-6 kilometer. CLG en 
CWG hebben voorafgaande aan hun geothermische activiteiten een Seismische Risico Analyse 
(Seismic Hazard Assessment) opgesteld om vooraf te bepalen hoe om te gaan met seismische risico’s. 
Onderdeel van deze SHA was een stoplichtensysteem, waarbij geothermische activiteiten tijdig 
gestopt kunnen worden, wanneer seismische activiteiten een drempelwaarde overschrijden. 
Daarnaast wordt er regelmatig (wekelijks) een rapportage opgesteld met de resultaten van de 
metingen van het netwerk van seismometers en dit wordt gedeeld met de toezichthouder (SodM).  
 
In de periode 2015 tot juli 2018 zijn in totaal 7 seismische events geregistreerd, die overigens niet 
voelbaar waren aan de oppervlakte. In mei 2018 zijn de geothermisch activiteiten bij CWG gestopt. 
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Op 25 augustus deed zich een seismisch event voor, welke door het meetnet werd waargenomen en 
dit event is de volgende werkdag aan SodM gemeld. Dit event was niet aan de oppervlakte voelbaar. 
In overleg met SodM is op 28 augustus 2018 de installatie van CLG stopgezet om te onderzoeken wat 
de aard van het event van 25 augustus was. Op 3, 4, 6 en 9 september 2018 deden zich een negental 
seismische events voor. Een van deze negen events had een sterkte van 1,7 ML en was daarmee 
voelbaar aan het oppervlak. CLG en CWG zijn na deze serie van events in gesprek getreden met de 
toezichthouder en hebben aangegeven dat zij de mogelijke oorzaken van deze events willen laten 
onderzoeken, mede om te bepalen of er een relatie is met de (gestaakte) geothermische activiteiten. 
CLG en CWG hebben het Duitse onderzoeks- en adviesbureau Q-con de opdracht gegeven de 
seismische events te onderzoeken en duiden. Q-con heeft in eerste instantie gekeken naar de 
mogelijke oorzaken van deze seismische activiteiten om vervolgens te kunnen bepalen of en op 
welke wijze deze aan de geothermische activiteiten gelieerd zouden kunnen zijn. Op basis van de 
meetgegevens en actualisatie van geologische modellen heeft Q-con de Seismische Risico 
Assessment geactualiseerd. 
 
Gedurende het onderzoek van Q-con in de periode september 2018-maart 2019 is er: 1) gewerkt aan 
het beter in kaart brengen van de geologische structuur; 2) meermaals overleg geweest met KMNI 
(seismologische afdeling) en met SodM: 3) zijn modellen en simulaties van de ondergrond uitgevoerd 
en 4) is het rapport ‘Seismic Hazard Assessment for CLG-Geothermal System- Study Update March 
2019’ opgesteld. Dit rapport doet een aantal aanbevelingen voor het monitoringsprotocol (o.a. 
stoplichtsysteem) waarbinnen de geothermische activiteiten van CLG weer opgestart kunnen 
worden. Er hebben zich overigens sinds 9 september tot op heden (eind maart 2019) geen seismische 
events meer voorgedaan.  
 
In deze zelfstandig leesbare notitie wordt ingegaan op een aantal belangrijke zaken die te maken 
hebben met de geothermische activiteiten van CLG, de geologische opbouw van de ondergrond, de 
seismische monitoring, de seismische events en uiteindelijk de seismische risico’s bij voortzetting 
van de activiteiten. Deze notitie is geschreven met het doel om de lezer duidelijk te maken welke 
maatregelen CLG genomen heeft om op een verantwoorde wijze met seismische risico’s om te gaan, 
hoe zij de seismische risico’s beoordeelt en hoe zij denk haar geothermische activiteiten te kunnen 
continueren. 
 
Hieronder is een figuur gegeven waarop u het ‘winningsgebied’ van CLG kunt zien en het traject van 
haar productie (rood) en injectieput (blauw). Ten zuidoosten van CLG bevinden zich de 
‘winningsgebieden’ van CWG. 
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Figuur 1: Ligging van het project van CLG, met grenzen van de relevante concessies, de boorlocaties 
van CWG en CLG en de boortrajecten van CLG. 
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Tijdslijn/Chronologie  
Het onderzoek naar de mogelijkheden van de winning van aardwarmte voor het glastuinbouwgebied 
Californië begon in 2008. Voorafgaande aan de boring naar aardwarmte is uitvoerig geologisch 
onderzoek uitgevoerd. In 2012 werd de eerste boring gestart door Californie Wijnen Geothermie BV 
(CWG) op het terrein van Wijnen Square Crops (productieput CAL-GT-01), gevolgd door een 
injectieput (CAL-GT-02). Reeds tijdens het boren werd een seismometer geplaatst om seismiciteit te 
kunnen detecteren. Er werd ook een derde put geboord (CAL-GT-03), die voorzien was als 2de 
productieput. In de loop van 2013 bleek dat CAL-GT-02 geblokkeerd was geraakt en werd besloten 
tot het tijdelijk in gebruik nemen van CAL-GT-03 als injectieput tot mei 2018. In 2014 werd een 
netwerk bestaande uit drie seismometers in gebruik genomen om eventuele seismische activiteit in 
de omgeving te kunnen monitoren. 
 
Het succes van het geothermische doublet van CWG, in combinatie met de verzamelde kennis, leidde 
tot het starten van een tweede project in het tuinbouwgebied door Californie Lipzig Gielen 
Geothermie BV (CLG). De putten CAL-GT-04 (productie) en CAL-GT-05 (injectie) werden geboord 
tussen december 2015 en april 2016. De geothermie putten zijn geboord tot een maximale diepte 
van ongeveer 2600 meter (verticaal). Hierbij werd het bestaande seismometernetwerk uitgebreid 
met twee additionele seismometers om het detectiegebied naar het noorden uit te breiden. 
 
Eind juni 2017 werd het doublet van CLG in gebruik genomen, en gestart met het verpompen van 
bronwater in CAL-GT-04 en CAL-GT-05. Gedurende het eerste jaar van gebruik van het doublet van 
CLG werd een grote hoeveelheid informatie over de geothermische capaciteit van de ondergrond 
verzameld. De geothermische activiteiten werden in overleg met de toezichthouder stilgelegd op 28 
augustus 2018. Enkele dagen eerder, op 25 augustus, was een beving van ML= 0.0 gedetecteerd op 
een diepte van ca. 6 kilometer. Vanaf 25 augustus werd Q-con, een geologisch/seismisch 
onderzoeksbureau, ingeschakeld om de oorzaak van de gesignaleerde beving te 
onderzoeken/duiden. Op 3 september 2018 deed zich een vervolgbeving voor van ML= 1.7 en enkele 
kleinere bevingen. Ook deze bevingen zijn in het onderzoek van Q-con meegenomen. 
 
 

 
Figuur 2: Overzicht van de chronologie van de geothermieprojecten in het glastuinbouwgebied 
Californië, gemeente Horst aan de Maas. 
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Geologie van het gebied 
De geothermie projecten van CWG en CLG in het glastuinbouwgebied Californië (gemeente Horst 
a/d Maas) zijn gelegen op het Venlo Blok (Figuur 3). Dit is een van de structurele eenheden in de 
provincie Limburg, die gedomineerd wordt door de aanwezigheid van een reeks noordwest-zuidoost 
georiënteerde breuken. Deze breuken maken deel uit van het breuksysteem van de Roerdal Slenk 
en zich uitstrekt over het zuidoosten van Nederland het noordoosten van België en het westen van 
Duitsland. Naar het westen toe grenst het Venlo Blok aan het Peel Blok. De grens wordt gevormd 
door het Tegelen breuksysteem. Het Peel Blok wordt dan weer van de Roerdal Slenk zelf gescheiden 
door de Peelrand breuk. De geologische structuur van het gebied wordt schematisch weergegeven 
in onderstaande doorsnede (Figuur 4). Deze doorsnede houdt rekening met de elementen 
geïdentificeerd op de seismische lijnen, die in een seismisch onderzoek in 2009 naar voren zijn 
gekomen. 
 
Een aantal geologische formaties, die in andere delen van Nederland gezien worden als potentieel 
reservoir voor geothermie, zijn in de omgeving van Horst a/d Maas ofwel niet aanwezig, ofwel ondiep 
gelegen, ofwel erg dun. Dit maakt dat ze niet geschikt zijn voor geothermie toepassing in de 
glastuinbouw, waarbij gemikt wordt op een temperatuur van 70 à 90°C. Tijdens het geologisch 
onderzoek bleek dat de kalksteen en dolomiet van de Zeeland Formatie (Kolenkalk Groep) wel 
potentieel kon bieden. Deze formatie vormde dan ook de target voor beide geothermieprojecten in 
het gebied. De projecten mikken enerzijds op het voorkomen van een hoge secundaire 
permeabiliteit in verkarste zones, en anderzijds op verhoogde permeabiliteit nabij breukzones. 
 
Op de locatie van het project ligt de top van de reservoirformatie (Zeeland Formatie) op een diepte 
variërend tussen 1200 en 1500 m, afhellend naar het westen. De dikte van het pakket neemt in 
dezelfde richting toe, van minder dan 50 m in het oosten tot ruim 500 m tegen de Tegelen breuk 
aan. De variatie in diepte en dikte wordt geïllustreerd op de doorsnede in Figuur 4. 
 

 
Figuur 3: De verschillende tektonische eenheden van het grabensysteem van de Roerdal Slenk 
(Houtgast et al., 2002). 
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Figuur 4: Schematische West-Oost dwarsdoorsnede doorheen het projectgebied (niet op schaal). De 
projectlocatie bevindt zich op het Venlo Blok, tussen de Tegelen en Velden breuken. 

 

 
Figuur 5: Ligging van het project van CLG met boorlocatie en puttrajecten en het verloop van de 
belangrijkste breuken in het gebied. 

 
De productieput van CLG is naar het zuidwesten geboord, richting de Tegelen breukzone. Zo 
produceert CAL-GT-04 uit permeabele zones nabij de Tegelen breukzone. De injectieput is dan weer 
naar het noordoosten geboord, van de breuk weg. 
 
In beide putten zijn zowel de Zeeland Formatie (Kolenkalk Groep), de Pont d’Arcole Formatie, de 
Bosscheveld Formatie en de zandsteen van de informele Condroz eenheid aangeboord en kan water 
in of uit deze formaties stromen (Figuur 6). In CAL-GT-04 zijn de Zeeland, Pont d’Arcole en 
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Bosscheveld formaties achter een liner geplaatst, met perforaties ter hoogte van de Bosscheveld 
Formatie en de top van de Condroz zandsteen (Tegelen breukzone). De liner is echter niet 
gecementeerd, zodat er nog steeds contact is met alle intervallen. De rest van de Condroz zandsteen 
is in open hole gebleven. In CAL-GT-05 is het gehele interval open hole gebleven. De PLT (zowel in 
2016 als in 2017) heeft aangetoond dat er water geïnjecteerd wordt in alle intervals. Het merendeel 
stroomt echter weg in de Condroz zandsteen. 
 

 
Figuur 6: Correlatiepaneel tussen putten CAL-GT-04 (links) en CAL-GT-05 (rechts). Beide putten maken 
contact met de Zeeland, Pont d’Arcole, Bosscheveld en Condroz pakketten. 
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Geothermie 
Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is de winning van warmte uit de aardkorst. De aardkorst 
bezit geologische lagen die warm water bevatten (aquifer) en een goede doorstroming hebben. Hoe 
dieper deze aquifers liggen, hoe warmer het water is dat ze bevatten. In de regel neemt de 
watertemperatuur met iedere kilometer diepte met ruim 30 graden toe. 
 

Een geothermisch doublet bestaat uit een 
productieput en een injectieput. Beide putten 
komen uit in dezelfde watervoerende laag. De 
afstand in de aquifer tussen de productieput en 
injectieput bedraagt tussen de 1500 en 2000 
meter. Hiernaast is een eenvoudige weergave te 
vinden van een geothermie systeem (bron 
Wikipedia). Een elektrische pomp die in de 
productieput is gemonteerd zorgt dat het diepe 
en warme bronwater omhoog gepompt wordt. In 
een bovengrondse installatie wordt de warmte 
aan dit bronwater onttrokken en wordt het 
direct, na het onttrekken van die warmte, weer in 

de injectieput naar de aquifer teruggepompt. Binnen 1 tot 1,5 uur is het bronwater uit de aquifer 
opgepompt en weer in dezelfde laag teruggebracht. In de diepe ondergrond stroomt het water in 
een periode van 10-30 jaar van de injectieput naar productieput en wordt het geleidelijk weer 
opgewarmd. Hierdoor is geothermie een van de duurzaamste warmtebronnen. Een geothermie 
systeem is technisch ontworpen om ca. 30 jaar mee te gaan. De aquifer kan over een veel langere 
periode warmte leveren. 
 
Omdat alle water dat opgepompt wordt ook weer teruggebracht wordt in dezelfde aquifer wordt de 
massa-balans in de ondergrond niet verstoord. Wel zal er geleidelijk rond de injectieput een koudere 
zone ontstaan door het injecteren van het afgekoelde bronwater. 
 
In de bovengrondse installatie wordt de warmte uit het bronwater via warmtewisselaars overgezet 
naar een warmtenet. Dit warmtenet brengt de warmte naar de klanten/afnemers. In het geval van 
CLG een viertal glastuinbouwbedrijven waar met de warmte komkommers, tomaten en aardbeien 
gekweekt worden. 
 
De installatie van CLG kan tot ca. 320 m³ bronwater per uur rondpompen, gemiddeld wordt er ca. 
200 m³ per uur verpompt. Tijdens dit pompen ontstaat er een onderdruk aan de zuigzijde van de 
productieput in de aquifer en een overdruk aan de uitlaatzijde van de injectieput in dezelfde aquifer. 
De maximale injectiedruk is beduidend lager dan de druk die nodig is om het gesteente te breken 
(fraccen). Deze injectiedruk is door de vergunningverlener op maximaal 43 bar gesteld. De onderdruk 
aan de zuigzijde bedraagt, mede door de open structuur van de breuk waarin de productieput zich 
bevindt, slechts enkele bars. 
 
De installatie is in juni 2017 in gebruik genomen. Na aanvankelijk enkele korte tests, gericht op het 
bepalen van de karakteristieken van de aquifer is in juli 2017 begonnen met het onttrekken van 
warmte, als onderdeel van een duurtest. Hieronder is de afname van warmte te zien gedurende de 
operationele periode van het CLG Doublet. 
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In de periode september 2017 – augustus 2018 is er gedurende de duurtest in totaal 257.640 GJ aan 
warmte aan het bronwater onttrokken. Dit komt overeen met ongeveer 8,1 miljoen aardgas 
equivalenten. Dus een besparing bij de aangesloten tuinbouwbedrijven van 8,1 miljoen m³ gas en 
een vermindering van de CO2-emissie met ongeveer 14.500 ton.  
 
Om de hierboven aangegeven hoeveelheid warmte aan het bronwater te onttrekken is bronwater 
onttrokken uit de aquifer en wederom teruggebracht in de aquifer. Het betrof een totaal volume ter 
grootte van 1.342.600 m³ water. In onderstaande tabel is te zien hoeveel bronwater er maandelijks 
is rondgepompt. 
 

 
 
De hoeveelheid onttrokken warmte, rondgepompte hoeveelheid water, debieten en drukken 
worden continue gemonitord. Deze informatie wordt mede gebruikt om een beter inzicht te krijgen 
in de geologische structuur van de ondergrond. Daarnaast is gedurende stilstand van de installatie 
diverse malen gecontroleerd op welke wijze de drukken in de ondergrond terugkeren naar hun 
oorspronkelijke situatie. Deze informatie wordt gebruik om tijdig veranderingen rond de putten te 
kunnen signaleren. 
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Seismische monitoring 
Reeds op het moment dat de eerste putten werden geboord in het glastuinbouwgebied Californië 
(2012), waren seismometers geplaatst door CWG. De seismometers waren afkomstig van het KNMI, 
dat de toestellen tijdelijk plaatste in de omgeving van de boorlocatie en ook de registratie van de 
gegevens voor haar rekening nam. Het monitoren van seismische activiteit gebeurde in overleg met 
SodM, na gesprekken over de mogelijke impact van drukverschillen veroorzaakt tijdens het 
doorboren van de Tegelen breukzone of in geval van verlies aan boorvloeistof (mud losses) bij het 
bereiken van de Zeeland Formatie. 
 
Het geothermisch doublet van CWG, bestaande uit putten CAL-GT-01 en CAL-GT-03, werd in gebruik 
genomen in februari 2014. Als één van de risico-mitigerende maatregelen (Vörös et al., 2015a) werd 
een netwerk voor seismische monitoring geïnstalleerd, in combinatie met een Traffic Light System 
(TLS), ook wel stoplichtsysteem genoemd. Het monitoring netwerk is operationeel sinds september 
2014 en bestaat uit drie stations (K01, K02 en K03). 
 

Station Latitude Longitude 
K01 51° 25’ 46,44” N 6° 5’ 35,47” E 
K02 51° 23’ 47,97” N 6° 3’ 48,21” E 
K03 51° 24’ 15,84” N 6° 6’ 59,92” E 

Tabel 1: Locatie van de eerste drie eigen seismometers in het gebied, in gebruik sinds 2014. 
 
Het TLS is een systeem waarbij maatregelen zijn beschreven, waaronder het wijzigen of staken van 
de geothermische en/of booractiviteiten, wanneer de gemeten reservoir-seismiciteit een vooraf 
bepaalde grenswaarde overschrijdt. 
 
De putten voor het doublet van CLG werden geboord in 2015 en 2016. Tijdens de planningsfase was 
duidelijk dat het ook in dit geval aanbevolen was om een TLS te hanteren voor de levensduur van 
het geothermisch project (Vörös et al., 2015b). Het door Vörös et al. gepresenteerde rapport rond 
de seismische gevaren analyse (SHA) geeft aan dat de verwachte spanningsveranderingen 
geïnduceerd door de geothermische activiteiten weliswaar klein zijn, maar mogelijk toch nog van 
orde van grootte kunnen zijn dat ze toch seismiciteit zouden kunnen induceren/triggeren op vlakbij 
gelegen breukvlakken. 
 
Om het TLS te kunnen blijven hanteren was de detectielimiet van het seismometernetwerk niet 
overal in het projectgebied voldoende. Het bestaande netwerk van drie seismometers moest daarom 
uitgebreid worden, zodat ook in het noordelijke gebied een lage detectielimiet gerealiseerd kon 
worden. Simulaties toonden aan dat twee bijkomende seismometers vereist waren om aan de eisen 
van het TLS te voldoen. De positie van de twee additionele seismometers werd vastgelegd na het 
uitvoeren van simulaties en na het meten van de achtergrondruis in november en december 2015 
(Rothert & Stang, 2015). 
 
Het seismometernetwerk geopereerd door Q-con voor CWG en CLG is gevoeliger dan dat van KNMI. 
Er kunnen bevingen met kleinere magnitude worden gedetecteerd en hun positie (hypocentrum) 
kan met grotere precisie bepaald worden. Dit heeft te maken met de veel hogere ruimtelijke 
dichtheid van de seismometers en ook met de lokale snelheidsmodellen waarover Q-con beschikt. 
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Figuur 7: Locatie van de geïnstalleerde seismometer stations rondom het glastuinbouwgebied 
Californië. 

 

Station Latitude Longitude 
K04 51° 28’ 28,06” N 6° 8’ 13,91” E 
K05 51° 26’ 41,00” N 6° 0’ 01,49” E 

Tabel 2: Locatie van de twee seismometers toegevoegd aan het netwerk in 2015. 
 
 
Het TLS voorgesteld voor CLG (Vörös et al., 2015b) gaat uit van een eerste limiet bij een 
piekgrondsnelheid (PGV) van 0,1 mm/s, en een tweede limiet bij een PGV van 0,3 mm/s. De limiet 
van 0,3 mm/s houdt rekening met de ondergrens voor de perceptibiliteit of waarneembaarheid door 
mensen van seismische events. Bij overschrijding van 0,1 mm/s voor de PGV wordt code Oranje van 
kracht waarbij de oorzaak onderzocht moet worden en mogelijke mitigerende maatregelen worden 
voorgesteld. Deze overschrijding moet gemeld worden aan de toezichthouder. Bij een PGV van 
minstens 0,3 mm/s wordt code Rood van kracht. Dit wordt onmiddellijk gemeld aan de 
toezichthouder en de geothermische activiteiten worden zo snel als mogelijk afgebouwd en 
gestaakt. 
Bij CWG werd het TLS gehanteerd met een “next-business day” responstijd. Vörös et al. (2015b) 
stelden wel voor om de responstijd in te korten in de opstartperiode van CLG (totdat een stabiele 
situatie is bereikt, na ca 6 weken continu gebruik). Dit is conform de aanbevelingen door CLG 
uitgevoerd. Daarnaast worden de metingen op regelmatige basis (wekelijks) gerapporteerd aan de 
toezichthouder. 
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Figuur 8: Initiële TLS voorgesteld voor de activiteiten van CLG (Vörös et al., 2015b). 

 
In mei 2018 maakten Vörös & Baisch een actualisatie van de SHA. Ze baseerden zich hiervoor op 
nieuwe gegevens afkomstig uit de putten CAL-GT-04 en CAL-GT-05. Hierbij werd enerzijds gebruik 
gemaakt van een geactualiseerd en meer gedetailleerd geologisch en reservoirmodel opgesteld door 
VITO (Broothaers & Harcouët-Menou, 2018). Anderzijds hielden de simulaties rekening met 
aangepaste reservoirkarakteristieken afkomstig uit de puttesten van CAL-GT-04 en CAL-GT-05, 
geanalyseerd door VITO (Broothaers & Harcouët-Menou, 2018). De conclusies van Vörös & Baisch 
(2018) bevestigen de resultaten van de oorspronkelijke SHA (Vörös et al., 2015b). Ze stellen dan ook 
voor om het TLS te hanteren met een “next-business day” responstijd zolang het debiet in dezelfde 
grootteorde blijft en er zich geen geïnduceerde bevingen hebben voorgedaan die een limiet van het 
TLS hebben overschreden. 
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Geregistreerde seismiciteit en locatie 
Sinds het begin van de metingen in 2014 heeft het netwerk van seismometers in totaal 17 seismische 
events gedetecteerd. Daarvan dateren er negen uit september 2018. De magnitude van de 
seismiciteit varieert tussen de -1.2 en 0.3, met één uitschieter tot 1.7. Een overzicht van de 
geregistreerde bevingen is opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij zijn telkens de datum, tijdstip 
en magnitude vermeld, zoals gerapporteerd door Q-con (Baisch & Vörös, 2018). 
 

Event # Datum & Tijd  Magnitude (ML) 
1 18.08.2015 02:47:05 -0.1 
2 05.12.2015 08:07:28 0.3 
3 26.01.2016 02:47:00 -0.3 
4 02.04.2016 14:17:16 -0.5 
5 25.01.2017 16:27:12 -0.3 
6 31.01.2017 04:01:56 -0.5 
7 08.04.2018 10:29:27 -0.2 
8 25.08.2018 16:43:27 0.0 
9 03.09.2018 18:11:23 -0.8 
10 03.09.2018 18:12:35 -0.4 
11 03.09.2018 18:20:31 1.7 
12 03.09.2018 18:26:37 -0.3 
13 03.09.2018 20:44:12 -1.0 
14 04.09.2018 00:13:15 -1.2 
15 06.09.2018 15:27:20 -0.4 
16 06.09.2018 15:58:22 -0.5 
17 09.09.2018 20:50:22 0.0 

 
Tabel 3: Overzicht van de gedetecteerde events met het tijdstip van voorkomen en de magnitude 
(Baisch & Vörös, 2019). 
 
De absolute en relatieve positie van de hypocentra werd bepaald aan de hand van een regionaal 1D 
snelheidsmodel voor seismische golven, vastgelegd door KNMI. De meeste bevingen bevinden zich 
op korte afstand van elkaar, op een diepte tussen 5 en 6 km (Figuur 9). De locaties en de onzekerheid 
op de juiste positie (fout) hangen echter in sterke mate af van de accuraatheid van het gebruikte 
snelheidsmodel (Baisch & Vörös, 2018c; Baisch & Vörös, 2019). 
 
De sensitiviteitsanalyse van de localisatie van de hypocentra geeft aan dat: 

• de hypocentra aanzienlijk dieper liggen dan het geothermisch reservoir; 
• de hypocentra zich op een diepte tussen 5000 en 6000 m bevinden; 
• en het epicentrum redelijk centraal binnen het seismometernetwerk ligt. 

 
Deze sensitiviteitsanalyse is gebaseerd op de data voor de beving met hoogste magnitude (ML = 1.7 
op 3 september 2018, event #11). Voor de andere geregistreerde bevingen zijn de locaties relatief 
bepaald ten opzichte van event #11. De positie van de seismische events werd bevestigd door een 
onafhankelijke studie van KNMI waarin vergelijkbare resultaten werden vastgesteld. 
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Figuur 9: Localisatie van de geregistreerde seismiciteit in het glastuinbouwgebied Californië (2015-
2018). 

 
Event # X Y Z 2σ X 2σ Y 2σ Z 
1 227 586 -6214 178 170 159 
2 989 -334 -5974 543 585 716 
3 1410 -442 -5759 672 711 861 
4 46 1428 -6153 874 905 1353 
5 431 220 -5765 540 468 453 
6 399 559 -5908 656 696 961 
7 237 -247 -5994 1297 919 1034 
8 -133 3350 -6049 635 628 1090 
9 1233 0 -5724 108 68 86 
10 446 585 -5974 167 122 126 
11 414 -291 -5924 706 614 663 
12 632 368 -5442 444 386 425 
13 143 224 -5931 525 453 429 
14 622 -152 -5793 495 444 411 
15 643 -354 -5744 689 599 643 
16 621 -374 -5810 650 564 603 
17 826 -443 -5904 467 513 624 

 
Tabel 4: Coördinaten van de absolute locaties van de hypocentra (in meter), relatief ten opzichte van 
51°24’26,85” N, 6°5’31,41” E en +24 m NAP. De kolommen 2σ X tot en met 2σ Z geven de 2σ fout 
weer in meter.  
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Analyse van de waargenomen seismische activiteiten 
Q-con (Baisch & Vörös, 2019) vindt de resultaten voor de localisatie van de gedetecteerde 
seismiciteit enigszins verrassend vanwege twee redenen: 

• de waargenomen ruimtelijke correlatie tussen de epicentra en de positie van de 
geothermische putten zou toevallig zijn gezien de verticale afstand van meerdere kilometer; 

• de mechanismen die seismiciteit veroorzaken zijn het meest effectief op reservoirdiepte en 
worden verwaarloosbaar klein op een afstand van meerdere kilometer. 

 
Het tijdstip van de eerste zes bevingen kan gecorreleerd worden met de afname van het debiet (of 
zelfs volledige stopzetting van productie) bij CWG. Latere bevingen vinden eveneens plaats wanneer 
de productie bij CWG was stilgelegd of wanneer het debiet sterk was teruggeschaald. Deze relatie 
tussen de timing van geothermische activiteiten en het optreden van seismische activiteiten 
verklaart nog niet de wijze (mechanismen) hoe geothermische activiteiten invloed hebben op het 
optreden van seismische events. 
 
De relatieve positie van de hypocentra toont aan dat de meeste bevingen zich bijna op dezelfde 
plaats voordoen. Wanneer zowel de ruimtelijke als de temporele correlaties in acht worden 
genomen, dan concludeert Q-con (Baisch & Vörös, 2019) dat het aannemelijk is dat alle bevingen, 
op één na, te relateren zijn aan de geothermische activiteiten bij CWG. 
De oorzaak van een beving (#8 met ML = 0.0) is onduidelijk. Een potentiële correlatie met de 
productie bij CLG kan niet uitgesloten worden, maar een bijdrage van de activiteiten van CWG is ook 
mogelijk. Het achterliggende mechanisme is voor deze specifieke beving niet duidelijk. 
 
De waargenomen correlatie tussen het tijdstip van de bevingen en de afname in debiet (of stoppen 
van de productie) geeft aan dat de bevingen zich voordoen op een moment dat de vloeistofdruk in 
de Tegelen breukzone zich van een verlaagd niveau (bij productie vanuit de breukzone) herstelt tot 
de evenwichtstoestand. 
 
Q-con (Baisch & Vörös, 2018c; Baisch & Vörös, 2019) stelt een conceptuele verklaring voor waarbij 
thermische contractie in het reservoir heeft geleid tot de opbouw van Coulomb spanningen in de 
Tegelen breukzone. De thermische contractie is het gevolg van de injectie van afgekoeld bronwater 
in CAL-GT-03 nabij de Tegelen breukzone. De contractie wordt gezien als de meest waarschijnlijke 
oorzaak voor het voorkomen van de bevingen. Omwille van de verlaagde drukcondities tijdens 
productie uit de breukzone kunnen spanningen zich opbouwen, zonder dat dit leidt tot een 
(over)kritische situatie. Een kritische spanningstoestand (en seismische activatie) wordt pas bereikt 
nadat productie wordt teruggeschroefd of gestaakt en de in situ druk in de Tegelen breukzone zich 
terug in de oorspronkelijke staat herstelt. Dit kan het waargenomen patroon verklaren voor de 
bevingen die direct gecorreleerd zijn met het verlagen van het debiet (of compleet stoppen). De 
conceptuele numerische modelsimulaties van Q-con tonen de efficiëntie aan van het voorgestelde 
effect. Ze geven ook de gevoeligheid weer voor de gemaakte aannames wat betreft parameters. De 
simulaties tonen aan dat de bevingen veroorzaakt zouden kunnen zijn door zeer kleine 
veranderingen van de spanningscondities, in een grootteorde die volgens eerdere studies als 
minimale waarde mogelijk geacht werd. 
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Relevante mechanismen voor aardbevingen 
Vörös et al. (2015a, 2015b) presenteerden de verschillende mogelijke mechanismen die kunnen 
leiden tot geïnduceerde seismiciteit. Voor de geothermische activiteiten van CWG en CLG werden 
twee processen geïdentificeerd die dit zouden kunnen veroorzaken: 1) een verhoogde poriënwater-
druk als gevolg van injectie van het water, en 2) thermische contractie door de afkoeling van het 
reservoir. Baisch & Vörös (2019) zien thermische contractie van het reservoir als het meest 
waarschijnlijke mechanisme voor de bevingen geregistreerd onder het tuinbouwgebied Californië, 
maar ze evalueerden ook andere mogelijke processen. 
 
Aangezien de locatie zich bevindt in een tektonisch actief gebied (breukensysteem van de Roerdal 
Slenk), waarbij de breuken op geologische schaal nog actief zijn, is een tektonische oorsprong van de 
seismiciteit zeker niet ondenkbaar. Maar rekening houdend met de lengte van de Tegelen breukzone 
van meerdere tientallen kilometer is de ruimtelijke correlatie tussen de ligging van de geothermische 
putten en de locatie van de epicentra weinig waarschijnlijk. Het belangrijkste argument tegen een 
puur tektonische oorsprong van de bevingen is echter de correlatie tussen het tijdstip waarop ze zich 
voordoen en het moment waarop het debiet van één van de doubletten gewijzigd wordt (Baisch & 
Vörös, 2019). 
 
In de literatuur wordt op verscheidene plaatsen (geothermische reservoirs) melding gemaakt van 
geïnduceerde seismiciteit als gevolg van een verhoogde vloeistofdruk bij injectie. De vertraging 
waarmee de seismiciteit zich nog kan voordoen na het insluiten van de putten is gerelateerd aan de 
tijdsduur van de voorafgaande injectieperiode. Wanneer de injectie van korte duur was, dan ligt de 
vertraging in de orde van uren tot dagen. De vertraging volgend op het terugschroeven van het 
debiet (of stoppen) bij CWG bedraagt enkele uren tot een dag. Dit kan niet verklaard worden door 
het bovenstaande proces van diffusie. Bovendien neemt de seismiciteit bij injectie doorgaans toe 
met de tijd en is deze niet beperkt tot de periodes waarin het debiet verlaagd is. In het gebied 
Californië zijn de eerste bevingen gedetecteerd nadat het CWG-doublet reeds meer dan een jaar 
actief was. De injectiviteit had zich toen al gestabiliseerd en de verwachting is dat de vloeistofdruk 
in het reservoir in de omgeving van het doublet toen reeds stabiel/quasi-stationair was (Baisch & 
Vörös, 2019). De locatie, het tijdstip en het patroon van de seismiciteit zijn dus in tegenspraak met 
een mechanisme van verhoogde poriënwaterdruk in het reservoir (Baisch & Vörös, 2019).  
 
Wanneer door een ver doorgedreven productie het reservoir leeggepompt zou worden, dan zou 
compactie van het gesteente en de daarmee samenhangende spanningsveranderingen kunnen 
leiden tot een verhoogd niveau van criticaliciteit op seismogene breuken aanwezig in dit pakket. De 
mate waarin het reservoir wordt geledigd moet hiervoor echter vrij groot zijn (minstens 30% of 
tientallen bar). Rekening houdende met de wijzigingen qua debiet en de daarbij horende verschillen 
in druk, dan ligt dit niveau in het gebied Californië slechts in de orde van 0,2 bar (Baisch & Vörös, 
2019). Het is niet de verwachting dat dit niveau stijgt: aangezien er zowel geproduceerd als 
geïnjecteerd wordt, wordt er aan de productiezijde geen continue daling van de druk vastgesteld. 
Voor dieperliggende watervoerende lagen zou de drukdaling sowieso nog kleiner zijn. Daarom wordt 
compactie als gevolg van drukdaling als onwaarschijnlijk gezien als oorzaak voor de seismiciteit in 
het gebied Californië. 
 
De conclusie van Baisch & Vörös (2019) is dan ook dat de thermische contractie van het reservoir als 
gevolg van uitkoeling het enige plausibele mechanisme is om de seismiciteit in het gebied te 
verklaren. 
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Actualisatie van de SHA 
In het voorjaar van 2019 heeft Q-con aan de actualisatie van de Seismic Hazard Assessment (SHA) 
voor het CLG-doublet gewerkt. Daarbij zijn de resultaten van eerdere studies en de data van het 
seismische meetnetwerk meegenomen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van 
de SHA gepresenteerd. Voor het achterliggende onderzoek van Q-con wordt verwezen naar ‘Seismic 
Hazard Assessment for the CLG-Geothermal System – Study Update March 2019’. 
 
Belangrijk onderdeel in de studie van Q-con was het maken van een geologisch model met daarin de 
in het gebied aanwezige breuken (seismische gevoelige objecten). De breukvlakken zijn 
weergegeven in grijs en zijn afgeleid van de ligging van de breuklijnen aan de top van de Carboon 
Kalksteengroep. De boortrajecten van de huidige doubletten zijn in het model verwerkt. Het CWG-
doublet is weergegeven in donkerrood (CAL-GT-01) en donkerblauw (CAL-GT-03), het CLG-doublet 
in lichtrood (CAL-GT-04) en lichtblauw (CAL-GT-05). CAL-GT-01 en CAL-GT-04 kruisen de Tegelen-
breukzone (midden) en dit is de zone van waaruit het warme bronwater wordt opgepompt. Duidelijk 
is het verschil tussen de opzet van het CWG en CLG-doublet te zien. De injectieput van CWG is in de 
nabijheid van de Tegelen breuk gesitueerd, terwijl de injectieput van CLG van de breuk af gelegen is. 
De breuktrajecten zijn afgeleid van seismische gegevens. RD-coördinaten zijn in kilometers, zwarte 
pijl geeft de noordelijke richting aan.  

 
 
 

Figuur 10: Weergave van het ruimtelijke model dat als basis is gebruikt voor diverse simulaties. 
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Een tweede belangrijk onderdeel van de studie naar een mogelijke correlatie tussen geothermische 
activiteiten en geïnduceerde seismiciteit is de ruimtelijke relatie tussen de geothermische aquifer, 
met name de zones waar bronwater aan het reservoir onttrokken wordt en waar het afgekoelde 
bronwater geïnjecteerd wordt, en de locaties waar de seismische events zich hebben voorgedaan. 
Onderstaande figuren tonen de ruimtelijke relatie, zowel in het verticale als ook horizontale vlak, 
van de ligging van de geothermische putten en de locaties waar seismiciteit is opgetreden. 
 

 
 

Figuur 11: Ruimtelijke weergave van seismische events en hun spreiding. 
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Bovenstaande figuren laten de seismische events (aardbevingen) zien die in de ondergrond bij 
tuinbouwgebied Californië gemeten zijn. Puttrajecten en meetstations zijn in de figuren aangegeven. 
De Tegelen Breuk wordt als grijs vlak weergegeven. De kruisen bij de individuele events geven 2s 
betrouwbaarheidslimieten aan (formele inversiefout). De eerste 6 aardbevingen (aangegeven met 
een grijs vlak in de legenda) deden zich voor vóór de productiestart van het tweede (CLG) doublet. 
Het referentiepunt van het coördinatenstelsel is 51° 24'26.85 "N / 6° 5'31.41" E. 
 
Op basis van de analyse van alle beschikbare informatie komt Q-con tot de onderstaande conclusie: 
 

 
De thermisch contractie van het reservoir, bij de CWG-injectieput, wordt geïdentificeerd als het 
meest waarschijnlijke mechanisme dat de seismiciteit in het onderzoeksgebied (tuinbouwgebied 
Californie) veroorzaakt heeft. De timing van de aardbevingen wordt verklaard door tijdelijke 
productie gerelateerde drukvermindering in de Tegelen-breuk. 
 

 
In het onderzoeksgebied zijn de breuken over het algemeen gunstig georiënteerd voor afschuiving 
en Q-con acht het waarschijnlijk dat delen van deze breuken kritisch belast zijn door tektonische 
spanningen. Dit wordt bevestigd door de waargenomen seismische activiteiten in het gebied.  
 
In een eerdere studie uit 2019 interpreteerde Baisch & Vörös de waargenomen seismiciteit bij 
Californië als gevolg van thermische contractie veroorzaakt door koudwaterinjectie bij de Tegelen-
breuk via CWG-put GT-03. Het niveau van (samentrekking) spanningen waarbij seismiciteit werd 
geïnduceerd, is echter niet definitief duidelijk vanwege enige onzekerheid van de dieptelocatie. Deze 
observaties sluiten aan bij de hierboven gepresenteerde conclusie (blauw kader). 
 
Numerieke simulaties van de hydraulische druk geven aan dat de maximale vloeistofdruk op de 
breuken tijdens de toekomstige CLG-productie niet merkbaar hoger is dan het drukniveau dat werd 
verkregen tijdens eerdere productiefases (van beide doubletten). Volgens het concept van het 
‘Kaiser-effect’ wordt voor het toekomstige productiescenario geen seismiciteit door overdruk 
verwacht, op voorwaarde dat er geen andere bron van stressverandering in het gebied werkzaam is. 
 
Op de reeds bekende breuken liggen de gesimuleerde spanningsveranderingen als gevolg van 
thermische contractie in de orde van 0,2 bar en deze worden als te klein beschouwd om seismiciteit 
te veroorzaken. In het kader van het ondergrondse model ('verwachte case') concludeert Q-con 
daarom dat er geen geïnduceerde seismiciteit te verwachten is in het toekomstige productiescenario 
van CLG (gemiddelde productie van 200 m³/uur en afkoeling van 87 naar 40 graden gemiddeld). 
	
Q-con wijst echter op de onzekerheid die samenhangt met het gebruikte ondergrondse model. 
Numerieke simulatieresultaten tonen aan dat de hydraulische drukomstandigheden op een 
hypothetische breuk dicht bij de injector al quasi-stationaire omstandigheden bereikten tijdens de 
testfase. Omdat de vloeistofdruk de eerder bereikte drukwaarden in het toekomstige 
productiescenario niet overschrijdt, wordt er geen seismiciteit veroorzaakt door overdruk, zelfs niet 
op een hypothetische breuk in de buurt van de injector. Deze conclusie is onafhankelijk van de 
geometrie van de hypothetische breuk en de hydraulische eigenschappen ervan. Het is ook van 
toepassing op het hypothetische geval van een 'drukkanaal' dat een efficiënte hydraulische 
verbinding tussen de injector en de Tegelen-breuk tot stand zou kunnen brengen. 
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Koud waterinjectie in de buurt van een dergelijke hypothetische breuk kan echter resulteren in 
aanzienlijke Coulomb-spanningsveranderingen op de breuk als gevolg van thermische contractie. In 
dit geval zou seismiciteit kunnen optreden en de omvang van geïnduceerde aardbevingen zal naar 
verwachting toenemen met de tijd, volgend op de geleidelijke groei van de breukzone die 
onderworpen is aan dergelijke positieve Coulomb-spanningsveranderingen. 
	
Tot slot merkt Q-con op dat in de toekomst seismiciteit kan blijven voorkomen in de regio van het 
tuinbouwgebied Californie, zelfs zonder verdere geothermische activiteiten. Stressniveaus in de 
diepe ondergrond in de omgeving van eerdere seismiciteit zijn zeer waarschijnlijk en mogelijk 
nagenoeg-kritisch. Kleinschalige spanningsdiffusie vergelijkbaar met het proces van 'na deformatie' 
en externe stressverstoringen kunnen leiden tot toekomstige seismiciteit. De afwezigheid van 
meetbare seismiciteit gedurende de periode na 9 september 2018 tot eind maart 2019 kan echter 
wijzen op stressomstandigheden die zijn teruggekeerd naar een ‘stabiele’ situatie. 
 
In de studie van Q-con uit 2016, waarin zij aanbevelingen doen voor een gevarenbeoordeling van 
seismische risico’s, is gekozen om piekgrondtrillingen (PGV) te nemen als een maat voor het 
beoordelen van seismische gevaren. Volgens Nederlandse technische normen (SBR, 2010) wordt 
schade aan gewone gebouwen als onwaarschijnlijk beschouwd voor PGV <5 mm/s. Voor kwetsbare 
gebouwen is het bijbehorende trillingsniveau 3 mm/s. De menselijke waarneembaarheid zal naar 
verwachting beginnen bij 0,3-0,5 mm/s. 
 
In het projectgebied is de grootste gemeten grondtrilling die van de beving met ML = 1,7. Deze 
bereikte een piekwaarde van PGV = 1,1 mm/s. Q-con gebruikt deze waarde in combinatie met de 
definitie van de Richter-magnitude om een magnitudedrempel van ML ≥ 1,4 te bepalen, waarbij een 
aardbeving op dezelfde locatie kan worden gevoeld (dat wil zeggen PGV ≥ 0,5 mm/s veroorzaakt). 
Het magnitudeniveau waarbij schade aan ‘normale’ gebouwen mogelijk wordt geacht (d.w.z. PGV> 
5 mm/s) wordt geschat op ML ≥ 2,4 voor een aardbeving die optreedt op dezelfde locatie. 
 
Om te voorkomen dat aardbevingen van grotere omvang optreden, is een veel gebruikte 
risicobeperkende maatregel het instellen van een verkeerslichtsysteem/stoplichtensysteem (TLS), 
waarbij geothermische activiteiten worden gestopt als de sterkte van de seismiciteit in het reservoir 
de vooraf gedefinieerde drempelwaarden overschrijdt. Voor het toekomstige gebruik van het CLG-
doublet adviseert Q-con om een TLS te gebruiken zoals hieronder uiteengezet.  
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Drempelwaarden zijn zodanig ontworpen dat geothermische activiteiten worden gestopt als een 
aardbeving plaatsvindt op het laagste niveau waarbij menselijke waarneembaarheid mogelijk wordt 
geacht. De trillingsamplitude van de roodlicht drempel is een grootteorde kleiner dan het 
amplitudeniveau waarbij materiële schade mogelijk geacht wordt. 
 
De veiligheidsmarge tussen de TLS rode-drempelwaarde en de waarde waarbij er mogelijk materiële 
schade kan op treden, houdt rekening met na-ijl effecten. Op de schaal van Richter komt de 
voorgestelde veiligheidsmarge overeen met 1,3 magnitude-eenheden ML, d.w.z. geothermische 
activiteiten bij CLG worden gestopt als een aardbeving optreedt met een grootte van 1,3 ML -
eenheden kleiner dan het magnitudeniveau waarbij materiële schade aan gangbare gebouwen 
mogelijk geacht wordt.  
 
Hoewel een TLS mogelijk niet met absolute nauwkeurigheid werkt (vergelijk Baisch et al., 2019), 
duiden observaties van andere geothermische doubletten in actieve graben-systemen (Landau, 
Insheim, Soultz-sous-Forets, Rittershoffen) niet op het optreden van oncontroleerbare magnitude-
escalatie. 
 
De werking van een TLS vereist een seismisch netwerk voor het bewaken van het gehele gebied dat 
onderworpen kan worden aan stressverstoringen en een systeem met een voldoende snelle 
reactietijd. Het lagere detectieniveau van het seismische bewakingssysteem dat momenteel in 
Californië wordt gebruikt, wordt door Q-con als voldoende geacht voor het gebruik van de 
voorgestelde TLS. 
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Conclusies & Aanbevelingen 
Uit bovenstaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat niet uitgesloten kan worden dat 
geothermische activiteiten invloed hebben gehad op (de timing van) seismische events. Het sluit ook 
niet uit dat, mede gezien de diepte van de events, een tektonische oorsprong van de seismische 
verschijnselen ook tot een mogelijkheid behoort. Zowel tektonische als geothermische effecten 
kunnen elkaar beïnvloeden en dus van invloed zijn op welke diepte en op welk moment seismische 
events zich kunnen voordoen. De afgelopen jaren is veel kennis opgedaan over de opbouw van de 
ondergrond in de regio van het tuinbouwgebied Californië in gemeente Horst aan de Maas. Middels 
metingen, analyses, opbouw van modellen en berekeningen is uitvoerig onderzoek gedaan naar de 
invloed van geothermie op de ondergrond. Dit heeft tot een aantal inzichten geleid met betrekking 
tot seismische risico’s. Op basis van deze inzichten is een up-date van het Seismic Hazard Assessment 
(SHA) opgesteld door Q-con. Op basis van de uitgangspunten en conclusies van dit SHA wil CLG haar 
geothermische activiteiten, met in achtneming van een aantal voorwaarden, voortzetten. 
  
Bij de analyse van de seismische activiteiten is door Q-con gekeken naar de invloed van zowel de 
geothermische activiteiten van CWG, de geothermische activiteiten van CLG en de gezamenlijke 
geothermische activiteiten. De eerste seismische events, hoewel klein van aard, hebben zich reeds 
voorgedaan ten tijde van de activiteiten van CWG (voordat het doublet van CLG geboord was en in 
gebruik genomen). De hoge gevoeligheid van het meetnet maakte het mogelijk om ook micro-
seismiciteit te meten die voorheen op deze locatie niet geregistreerd kon worden. Voor de periode 
waarin CWG nog alleen in productie was, is een relatie aangetoond tussen het verminderen (lager 
debiet) of stoppen van geothermische activiteiten en de timing van de seismische events. Q-con 
heeft een aantal mechanismen onderzocht die deze correlatie in timing zouden kunnen verklaren. 
Daarbij is van belang te weten dat CWG haar productieput in de Tegelen breuk heeft en dat de 
injectieput ook nabij de breuk is gesitueerd. De breuk wordt gezien als een seismisch gevoelig object. 
 
Indien de geothermische activiteiten een rol hebben gespeeld bij de seismische activiteiten op ca. 
vijf tot zes kilometer diepte, dan wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door het ontstaan van 
spanningen in de breuk door afkoeling ten gevolge van injectie van afgekoeld bronwater nabij CAL-
GT-03 (thermische contractie). Tijdens productie neemt de vloeistofdruk in de breuk af, waardoor 
deze verder stabiliseert. Nadat productie vanuit de breuk vermindert of stopt, vermindert de mate 
van stabilisering van de breuk en leidt de intussen toegenomen thermische contractiespanning tot 
een situatie van een hyperkritische breuk. Op enig moment zal deze hyperkritische situatie zich 
vertalen in een seismisch event. Op basis van dit mechanisme is naar de risico’s gekeken omtrent het 
opstarten en continueren van de geothermische activiteiten bij CLG. 
 
Het doublet van CLG is anders gesitueerd dan het doublet van CWG. Net als CWG produceert CLG 
warm bronwater vanuit de Tegelen breuk, dan wel een zone nabij de breuk. Echter de injectieput 
van CLG is van de breuk afwaarts gepositioneerd. Hierdoor vindt de afkoeling van het reservoir niet 
nabij de breuk plaats en ontstaat er ook geen noemenswaardige spanning in/op de breuk door een 
mogelijk afkoelingseffect van injectie rond CAL-GT-05. Modelberekeningen laten bovendien zien dat 
de veranderingen in vloeistofdruk, door gebruik van uitsluitend het CLG-doublet niet hoger zullen 
zijn dan in voorgaande situaties. Indien de overige parameters identiek blijven zal volgens het ‘Kaiser 
effect’ geen seismiciteit optreden bij deze lagere vloeistofdruk, vergeleken met eerdere situaties. Q-
con stelt dat bij het huidige gebruik van het CLG-doublet (met injectie op afstand van de breuk) geen 
grote spanningen en drukverschillen zullen optreden, die tot geïndiceerde seismiciteit zouden 
kunnen leiden. 
 
Q-con stelt echter dat er altijd enige mate van onzekerheid in de modellen schuilt en dat ook de 
geologische opbouw van de ondergrond complexer kan zijn dan nu bekend. Om met deze 
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onzekerheid om te gaan stelt Q-con voor om het ‘stoplicht systeem’ (TLS) te blijven hanteren. Daarbij 
gaat dit TLS voor CLG uit van een ‘oranje’ situatie wanneer een seismisch event een hogere ‘Peak 
Ground Velocity’ (PGV) heeft dan 0,1 mm/s. Wanneer deze waarde wordt overschreden zal dit de 
volgende werkdag bij de toezichthouder gemeld worden. Indien een PGV gemeten wordt van hoger 
dan 0,3 mm/s (rode situatie) dan zullen de geothermische activiteiten zo snel mogelijk na de melding 
van dit event, veilig afgebouwd worden en de installatie stilgezet worden. Indien aanwezig zal een 
eventuele overdruk aan de injectieput afgelaten worden en het bronwater opgevangen worden in 
een daartoe aanwezige silo. Daarna zullen de putten ingesloten worden. In deze rode situatie wordt 
dit direct bij de toezichthouder gemeld. Het voorgestelde stoplicht systeem zal er als volgt uitzien: 
 

 
 
CLG neemt de aanbevelingen van Q-con integraal over en zal dit ‘stoplichtsysteem’ hanteren om 
eventueel aanwezige seismische risico’s als gevolg van haar geothermische activiteiten te beperken. 
Q-con stelt overigens dat vanwege de ligging van het doublet, in een seismisch actieve regio, het 
voorkomen van seismische activiteiten nooit geheel uitgesloten kan worden. Ook niet wanneer alle 
geothermische activiteiten gestaakt zouden worden. Tenslotte stelt Q-con voor om de ondergrond 
met de huidige vijf seismometers te blijven monitoren om daarmee ‘vinger aan de pols’ te kunnen 
houden en verder kennis te vergaren over de opbouw van de diepe ondergrond. Eventuele 
toekomstige seismische activiteiten kunnen dan ook tot aanpassingen leiden in de SHA en als gevolg 
daarvan in het TLS. Door de aanbevelingen van Q-con integraal over te nemen, gaat CLG er van uit 
dat op een verantwoorde wijze de geothermische activiteiten hervat kunnen worden. CLG wenst dan 
ook op korte termijn de geothermische activiteiten, in overleg met de toezichthouder en 
vergunningverlener, op te starten. Voor zij zal opstarten zal ze afspraken maken met Q-con over het 
monitoren van het netwerk van seismometers en op basis van next-working day een 
rapportageverplichting vastleggen voor in het geval zich seismische events voordoen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


