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Geachte leden van de commissie Fysiek Domein,  

 

Van 30 augustus t/m 24 september wordt in Huizen en onze buurgemeenten seismisch onderzoek 

uitgevoerd. Het onderzoek is onderdeel van een nationaal onderzoek, de zogenaamde Seismische 

Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN heeft als doel om meer kennis te verzamelen over de 

ondergrond, zodat mogelijkheden voor aardwarmtewinning beter bekend worden. Aardwarmte (ofwel 

geothermie) kan op termijn bijdragen aan de verduurzaming van de warmtevoorziening. 

 

Wat is seismisch onderzoek en hoe gaat het in zijn werk? 

In de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland wordt het potentieel van aardwarmte als onderdeel 

van de energietransitie onderzocht. Het daadwerkelijk winnen van aardwarmte vormt geen onderdeel van 

SCAN. Bij het seismisch onderzoek worden de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart 

gebracht. Er zijn verschillende manieren om seismisch onderzoek te doen. In ons gebied wordt de 

methode ‘schotgatseismiek’ gebruikt. Dit is de meest gebruikte methode en het meest geschikt voor dit 

gebied. Bij het onderzoek worden geluidsgolven de bodem in gestuurd. Deze weerkaatsen op de 

verschillende lagen in de ondergrond als een soort echo. De weerkaatsingen worden vervolgens 

opgevangen door zogenaamde geofoons (grondmicrofoon) aan de oppervlakte en geregistreerd.  

Via deze link kunt u zien hoe het onderzoek wordt uitgevoerd: https://vimeo.com/393867007. 

 

Waar? 

De onderzoekslijn (lijn 39) loopt langs de westkant van de gemeente Huizen, met name door natuur- en 

buitengebied. De (blauwe) lijn is op onderstaande kaart ingetekend. 

 

 

https://vimeo.com/393867007


                                                                                                           

 

 

 

De precieze plaats van de boorpunten op de lijn is maatwerk. Bij de bepaling van de lijn en de 

boorpunten wordt rekening gehouden met de natuur, veiligheid, waterwingebieden, bebouwing en kabels 

en leidingen onder de grond. Op https://scanaardwarmte.nl/waar-doen-we-onderzoek/ is meer informatie 

te vinden over de onderzoekslocaties. 

 

Wie voeren het onderzoek uit? 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert SCAN. Energie Beheer Nederland (EBN) en 

TNO voeren het onderzoek uit. TNO en EBN hebben veel ervaring met projecten in de ondergrond. 

Staatstoezicht op de Mijnen is de vergunningverlener voor dit onderzoek en is ook de toezichthouder op 

de veilige uitvoering hiervan.  

 

Data en tijdstippen 

Het seismisch onderzoek in dit gebied vindt plaats tussen 30 augustus en 24 september. De uitvoering 

van de werkzaamheden vindt zoveel mogelijk overdag plaats, maar kan ook plaatsvinden in de 

avonduren tussen 19.00 en 23.00 uur (met uitzondering van de zondag). Dit heeft te maken met 

eventuele omgevingsgeluiden, die van invloed kunnen zijn op de seismiek en die daarmee de 

betrouwbaarheid van de data kan beïnvloeden. 

 

Omgevingscommunicatie 

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen ongeveer twee weken 

tot enkele dagen voordat de werkzaamheden beginnen een brief aan huis. Andere direct 

belanghebbenden, zoals het GNR, zijn gericht benaderd en geïnformeerd.  

 

Meer informatie 

Op www.scanaardwarmte.nl  leest u meer over het onderzoek. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bert Rebel 
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