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Aardgas 

Aardgas is een fossiele brandstof, net als aardolie en steenkool. 
Aardgas is wel schoner dan aardolie en steenkool. 
In dit boek lees je meer over deze bijzondere brandstof. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe is aardgas in de bodem ontstaan? 
 Waar bevinden zich in Nederland aardgasvelden? 
 Hoe wordt aardgas vervoerd? 
 Waarom wordt er een sterke lucht aan gas toegevoegd? 
 Waar wordt aardgas voor gebruikt? 
 Wat is biogas? 
 Wat hebben aardbevingen en gaswinning met elkaar te maken? 
 Waarom zal Nederland in het jaar 2050 bijna geen aardgas 

meer gebruiken? 
 



1. Het ontstaan van aardgas 

Het ontstaan van aardgas is een lang proces 
geweest. Dat proces begon zo’n 300 miljoen jaar 
geleden. 
Moeras 
Ruim 300 miljoen jaar geleden zag ons land er 
totaal anders uit. Nederland bestond vooral uit 
een natte moerasachtige bodem.  
In dat moeras groeiden veel planten en bomen.  
Niet de bomen die we nu kennen.  
De begroeiing was meer tropisch, want 
Nederland had een tropisch klimaat (1).  
De temperatuur was hoger dan nu en het was 
ook vochtiger. Daardoor groeiden planten goed. 
Planten stierven. Bladeren en takken kwamen 
op de bodem van het moeras terecht (2) .  
In het moeras ontstond een dikke laag dode, 
rottende plantenresten. 
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Nederland een zandwoestijn 
Miljoenen jaren later verandert het klimaat in 
een woestijnklimaat.  
Het moeras met de plantenresten wordt bedekt 
met een laag woestijnzand. 
Nederland onder water 
Weer later wordt ons land overspoeld door de 
zee. In het warme klimaat verdampt het water. 
Het zout uit de zee blijft als een laag achter op 
de laag zand. Bij nieuwe overstromingen wordt 
de zoutlaag steeds dikker. Die laag drukt op de 
zandlaag en de plantenresten. 
Laag op laag 
In de loop van de jaren komen er steeds meer 
nieuwe lagen bovenop (1). Zeeklei door de zee 
meegenomen, is daarvan een voorbeeld. 
Ook het klimaat verandert langzaam in zee-
klimaat, zoals we dat nu kennen. 
In ruim 300 miljoen jaar zijn de plantenresten 
ongeveer drie kilometer onder de grond 
terecht gekomen.  

NOG IETS MINDER 
DAN 3 KILOMETER 
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Hoge druk en temperatuur 
De druk op de plantenresten is enorm en ook de 
temperatuur onder de grond is hoog.  
Door die druk en hoge temperatuur ontstaat uit de 
plantenresten gas.  
Ook het vocht wordt uit de planten geperst.  
Langzaam veranderen de plantenresten in 
steenkool. 
 
 
Zandsteen en steenzout 
Door de grote druk verandert de laag net boven de 
plantenresten, de zandlaag, in zandsteen. 
De laag daarboven, het zout, verandert in zoutsteen. 
Het zandsteen is eigenlijk samengeperst zand.  
Het gas uit de plantenresten gaat tussen de 
zandkorreltjes zitten.  
Daar blijft het gas gevangen zitten, want het kan niet 
door de zoutsteenlaag komen. 
Zo heeft in miljoenen jaren tijd uit plantenresten zich 
een gas gevormd.  
De zandlaag is een aardgasveld geworden. 
Je noemt brandstoffen als aardgas, aardolie en 
steenkool ook wel fossiele brandstoffen.  
Fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit plantenresten 
en kleine organismen uit een ver verleden. 
 
 

Het aardgas blijft zitten in piepkleine 
openingen in het zandsteen. 
Die openingen noem je poriën. 
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2. Het winnen van aardgas 

Je las hoe aardgas in de loop van enkele honderden 
miljoenen jaren is ontstaan.  
Waar wordt aardgas in Nederland gevonden? 
En hoe haalt men dit gas boven de grond? 
Slochteren 
In 1959 werd in de provincie Groningen bij de plaats 
Slochteren (1) gas ontdekt in de akker van een boer. 
Het gas zat op een diepte van 2659 meter.  
Pas later ontdekte men hoe groot de aardgasbel 
echt was. Er zat maar liefst een voorraad van 2700 
miljard kubieke meter onder de grond. 
Er werd op verschillende  plekken geboord.  
Zo’n plek wordt een put genoemd.  
Een put kan soms wel tien kilometer van een 
vindplaats liggen.  
De boor kan onder een schuine hoek boren. 
In het boorgat komen buizen.  
De onderste buizen die het aardgas bereiken, 
hebben gaatjes. Het gas stroomt door deze 
gaatjes de buis in. Doordat gas licht is, 
stroomt het vanzelf  naar boven.  

Boven de grond zorgen afsluiters 
dat het gas niet kan ontsnappen.  
Via buizen gaat het gas naar een plek 
waar het  verder behandeld wordt (2). 
 
 

 

Vindplaatsen gas 

 1 

Slochteren in de 
provincie Groningen 
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Behandeling 
Het aangeboorde gas is nog niet geschikt om te 
gebruiken. Bij het boren komen er zand, water en 
schadelijke stoffen mee naar boven in het gas. 
Die stoffen moeten verwijderd worden, 
Dat gebeurt in een behandelinstallatie.  
Aan het eind blijft er ruw aardgas over. Dat wordt 
nog verder behandeld in een raffinaderij. 
Gasunie 
De Gasunie zorgt voor de verspreiding van het 
aardgas in Nederland. Na de vondst in Slochteren 
begon men met de aanleg van een 
gasleidingnetwerk onder Nederland. Elk 
huishouden in Nederland is aangesloten op dit 
gasnet. 
Veel aardgas wordt aan andere landen verkocht. 
Die landen zijn ook aangesloten op dat 
gasnetwerk. 
Geurstof 
Schoon aardgas kun je niet ruiken.  
Dat reukloze aardgas vormt een groot gevaar. 
Aardgas is brandbaar en explosief (1) . 

Om gaslekken op te kunnen sporen 
wordt er aan het gas een luchtje 
gegeven.  
Het is een sterk en sterk ruikende 
lucht die je meteen herkent.  

Tijdens het verbranden verdwijnt de geur. 
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3. Vervoer en opslag 

Buizen 
De snelste manier om aardgas te vervoeren 
is via een pijpleiding. De kosten van de 
aanleg zijn dan wel hoog, maar als de leiding 
eenmaal ligt, gaat het vervoer vanzelf. 
Via buizen vindt het gas zijn weg naar alle 
huizen, maar ook naar het buitenland. 
 
Vracht 
Gas kan ook vervoerd worden per schip en 
vrachtwagen. Het gas wordt dan in vloeibare 
vorm vervoerd. Op die manier kan er meer 
gas vervoerd worden. 
 
Opslag  
Gas wordt voor langere tijd opgeslagen in 
grote tanks. Die tanks zijn bolvormig. 
 

 

 

 

 



 

Huishouden 
Sinds de ontdekking van het aardgas rond 1960 
veranderde er veel in Nederland.  
Voor die tijd bestond er wel gas.  
Dit gas werd in fabrieken uit steenkool gehaald 
door de steenkool te verhitten. 
Dat gas noemde men ook wel stadsgas of  
lichtgas .  
Lichtgas of  stadsgas gebruikte men vroeger ook 
wel voor de verlichting van steden. 
Huizen werden vroeger vooral verwarmd met  
kolenkachels (1). Ook voor het koken werd 
meestal steenkool gebruikt. 
Met het aanboren van aardgas veranderde er 
beetje bij beetje veel in Nederland.  
Koken werd nu gedaan op een fornuis dat 
aangesloten was op de gasleiding.  
Ook verwarmden mensen hun huizen steeds 
meer met gaskachels (2).  
Die gaskachels maakten later plaats voor de 

centrale verwarming (3).  
Ook die centrale verwarming 
brandde op aardgas. 
 

 
 

4. Het gebruik van aardgas 
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Elektriciteit 
Ook voor het maken van elektriciteit wordt 
aardgas gebruikt.  
Ongeveer 65% van onze elektriciteit wordt 
gemaakt met behulp van aardgas.  
Aardgas is de brandstof  die water in de 
elektriciteitscentrales (1) verhitten.  
Het kokende water levert stoom.  
Die stoom wordt onder hoge druk door een 
turbine geperst.  
In de turbine zitten schoepen die door de 
stoom gaan draaien (2).  
De draaiende schoepen zetten een dynamo 
of  generator in beweging.  
In de dynamo zit een magneet die in een 
spoel van koperdraad ronddraait.  

De draaiende magneet zorgt voor 
stroom in de koperdraad. 
Het is vergelijkbaar met jouw 
fietsdynamo die ronddraait en voor 
je fietsverlichting zorgt. 
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Autobrandstof 
Aardgas kan ook gebruikt worden als brandstof  
voor auto’s. Een groot voordeel van aardgas is dat 
het veel schoner is dan benzine. 
Men perst het aardgas samen, omdat het anders 
te veel ruimte in zou nemen. Daardoor zouden de 
tanks in auto’s te groot worden. 
Ook is het aardgas vloeibaar gemaakt.  
Deze brandstof  voor auto’s wordt CNG genoemd. 
CNG is bovendien veel goedkoper dan benzine. 
 
 
Ammoniak en kunstmest 
Uit aardgas wordt ook de sterk prikkelende stof  
ammoniak gehaald.  
Die ammoniak is de grondstof  voor kunstmest. 
Kunstmest wordt in de land– en tuinbouw gebruikt 
om de bodem vruchtbaarder te maken.  

I n  k u n s t m e s t  z i t t e n  d e 
voedingstoffen voor de planten. 
 

kunstmest 



5. Biogas 

Gas uit afval 
Je las al dat het aardgas miljoenen jaren nodig 
had om van plantenresten in gas te veranderen.  
Dat geldt voor alle fossiele brandstoffen.  
Dat is gelijk een groot nadeel.  
Het proces duurt lang en bovendien: op is op. 
Nu weten we dat gas ook sneller gemaakt kan 
worden. Op vuilstortplaatsen met plantaardig 
afval wordt het afval afgedekt.   
De resten gaan daarna ontbinden en gisten. 
Daarbij wordt gas gevormd.  
Dat gas wordt via buizen afgevoerd.  
Dit gas wordt biogas  genoemd. 
Koeien en gas 
Boeren hebben soms ook biogas-installaties (1). 
Zij gebruiken de mest van hun koeien om biogas 
te maken. Die mest bestaat ook uit verteerde 
plantenresten. 
Biogas wordt vaak gebruikt bij warmtekracht-
centrales. Warmtekrachtcentrales leveren onze 

elektriciteit.  
Een biogasinstallatie van 
een boer kan tussen de 
300 en 500 gezinnen van 
stroom voorzien. 
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6. De toekomst van aardgas 

 

Dalen 
In Groningen wordt al meer dan 50 jaar gas uit de 
bodem gehaald. Dat betekent ook dat in de 
gasvelden de bodem kan dalen. 
In 1986 vond een eerste lichte aardbeving plaats. 
Sinds die tijd werden honderden lichte bevingen 
gemeten. 
 
Schade 
Veel woningen hebben in de provincie Groningen 
schade opgelopen door de gevolgen van 
gaswinning. 
De overheid heeft besloten om de gaswinning te 
verminderen en in het jaar 2022 helemaal te 
stoppen. 
 
Milieu 
Aardgas is een fossiele brandstof  en geldt als 
vervuilend voor het milieu. Ook is gas een 
boosdoener bij de opwarming van de aarde. 
De overheid wil dat in het jaar 2050 alle huizen 
van het aardgasnet af  zijn.  
Gasfornuizen worden vervangen door elektrische 
fornuizen.  
Ook de verwarming van huizen gebeurt niet meer 
door gas. 
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7. Filmpjes 

Zo ontstaat aardgas Aardgas uit de grond 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/rondje-nederland-

aardgas-uit-de-grond/#q=aardgas  

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/

clip/20030623_aardgas02  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/aardbevingen-

door-gasboringen-de-grond-trilt-in-

Aardbevingen Groningen 

https://schooltv.nl/video/rondje-nederland-aardgas-uit-de-grond/#q=aardgas
https://schooltv.nl/video/rondje-nederland-aardgas-uit-de-grond/#q=aardgas
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_aardgas02
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_aardgas02
https://schooltv.nl/video/aardbevingen-door-gasboringen-de-grond-trilt-in-groningen/#q=aardgas
https://schooltv.nl/video/aardbevingen-door-gasboringen-de-grond-trilt-in-groningen/#q=aardgas






Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas 



Colofon en voorwaarden 
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