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Vermilion Energy Inc. 

� Vermilion Energy Netherlands BV is een volledige dochteronderneming van het Canadese 
bedrijf Vermilion Energy Inc.

� Vermilion Energy Inc. is als producent van aardolie en aardgas actief in Noord Amerika, 
Australië en Europa.

� In Europa heeft Vermilion operaties in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Ierland.

� . 
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Vermilion Energy Netherlands BV

� Vermilion is sinds 2004 in Nederland actief

� Vermilion is als onderneming verantwoordelijk

voor een veilige en betrouwbare winning van 

aardgas.

� Het hoofdkantoor van Vermilion Energy 

Nederland BV bevindt zich in Harlingen. 

Daarnaast beschikt Vermilion over een kantoor

in Amsterdam. Voor Nederland zijn hier een

aantal technische diensten ondergebracht. 

� In Nederland werken circa 225 direct of 

indirect voor Vermilion. Bij de uitvoering van 

projecten komen hier nog circa 200 

arbeidsplaatsen bij.
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Vermilion in Nederland

• Vermilion heeft 25 mijnbouwvergunningen in 8 

provincies

• 9 Opsporingsvergunningen

• 17 Winningsvergunningen

• Vermilion beschikt verspreid over Nederland over 65 

locaties met total 107 aardgasputten.

• Het gewonnen aardgas wordt verwerkt in 4 

aardgasbehandelingsinstallaties

• Garijp (GTC)

• Harlingen (HTC)

• Middenmeer (MTC)

• Waalwijk (WTC)

Middenmeer TC

Waalwijk TC 

Harlingen TC

Garijp TC



Langezwaag gaswinning
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• Het Langezwaag-West voorkomen is gelegen in het gebied van de 

winningsvergunning ‘Gorredijk’ in de provincie Fryslân.

• De locatie aan  ‘t Lange Ein tussen De Knipe en Langezwaag is in de zomer van 2011 

door Vermilion aangelegd. 

• In 2011 is er een succesvolle boring (LZG-01) uitgevoerd in Langezwaag voorkomen. 

In LZG-01 bleken de Vlieland formatie en Zechstein formatie gasdragend te zijn. 

• In mei 2013 is na het installeren van de productie installatie en de ondergrondse 

leiding de productie gestart.

• In 2014 is de put LZG-02 geboord en bleken ook de Vlieland en Zechstein formaties 

gas dragend te zijn. In 2016 is de derde put LZG-03 geboord. 

• De productie vindt plaats op basis van oorspronkelijke winningsplan ‘Langezwaag’ 

uit 2012 en het in 2014 ingediende aanpassing van dit winningsplan. In November 

2016 is een aangepast Winningsplan ingediend waarin ook de resultaten van de 

LZG- 03 boring zijn verwerkt.



Langezwaag Aardgas voorkomen
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Langezwaag aardgas voorkomen
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• De boring LZG-03 heeft verwacht een 

volume van circa 119 Nm3 toegevoegd 

aan de verwachte te produceren 

hoeveelheid aardgas vanuit het 

Langezwaag reservoir. 

• In totaal wordt nu verwacht (meest 

waarschijnlijke scenario) circa 460 

Miljoen Nm3 (Nm3 = standaardeenheid 

waarin aardgas wordt gemeten) 

aardgas te kunnen produceren vanuit 

het Langezwaag reservoir.

• Verwacht wordt dat de verwachte 

productie in circa 10 jaar zal worden 

bereikt.



Effecten van winning (bodemdaling)

� De meest waarschijnlijke verwachte daling is minder dan 2 cm in het 

diepste punt. De geschatte

� onzekerheid is ongeveer 50%. De bodemdaling is dus zeer beperkt: 

rekening houdend met de

� onzekerheid zal de maximaal verwachte bodemdaling 3 centimeter zijn.

8

De bodemdaling t.g.v. het Langezwaag voorkomen zal 

worden gemonitord conform het Langezwaag meetplan, dat 

in 2016 aangepast is t.b.v. de LZG-03 boring. Het meetplan 

omvat ruimschoots het gebied van de 1 mm dalingscontour. 

Volgens het Langezwaag meetplan is een herhalings-meting 

uitgevoerd in 2015, waarbij de daling vooralsnog ruim binnen 

de verwachting lag dat in het vorige winningsplan van 

Langezwaag is aangegeven. 



Effecten van winning (bodemtrillingen)

� In het winningsplan is een 

seismische risico-analyse

uitgevoerd voor het Langezwaag

voorkomen. 

� De uitkomst van de analyse is dat 

de kans op beven als gevolg van 

de productie uit het Langezwaag

voorkomen in de 

‘Verwaarloosbaar’ categorie valt. 
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