
  

 

 

 

 

 

Factsheet methaanemissie in de gassector 
 
Wat is methaanemissie, en waarom is het belangrijk? 
Methaan is het hoofdbestanddeel van aardgas. De uitstoot van methaan komt van nature voor in 
bijvoorbeeld moerasgebieden, in de landbouwsector en bij de winning en het transport van aardgas. 
Wanneer methaan vrijkomt in de atmosfeer draagt het - net als CO2 - bij aan het broeikaseffect. 
Maar methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het tegengaan van methaanemissie is 
daarom extra belangrijk.  
 
De gassector neemt dan ook maatregelen om de uitstoot van methaan te verminderen. De gassector 
vindt bovendien het belangrijk om transparant te zijn over methaanemissie. Daarom geeft de 
gassector met deze factsheet duidelijkheid over de volgende vragen: 
 

 Hoe komt methaan vrij in de atmosfeer? 

 Hoe sterk is het effect van methaan op het klimaat? 

 Hoeveel methaan wordt in Nederland uitgestoten? 

 Welk effect heeft methaanemissie door de gassector op het klimaat? 

 En wat doet de gassector om methaanemissie te voorkomen? 
 
Hoe komt methaan vrij in de atmosfeer? 
Methaanemissie komt voor in de natuur en als gevolg van menselijk handelen. Ruim een derde van 
de emissies komt uit natuurlijke bronnen, zoals moerasgebieden. Mondiaal gezien komt methaan uit 
de volgende bronnen: 
 

 
Bron: International Energy Agency, World Energy Outlook 2017 

 
Hoe sterk is het effect van methaan op het klimaat? 
Het broeikaseffect van methaan is sterker dan dat van CO2. Echter, methaan blijft niet als methaan in 
de atmosfeer, maar wordt omgezet - hoofdzakelijk in CO2. Dit omzetten kost jaren tijd. Gezien over 
een periode van 20 jaar is een kubieke meter methaan 86 keer schadelijker dan CO2. Gezien over 100 



jaar tijd is methaan circa 30 keer schadelijker dan CO2 (bron: het International Panel on Climate 
Change, IPCC). 
 
Hoeveel methaan wordt in Nederland uitgestoten? 
Om het effect van verschillende soorten broeikasgassen op het klimaat te meten, wordt het begrip 
CO2-equivalent gebruikt. Stel: een broeikasgas is twee keer zo schadelijk als CO2. Dan staat de 
uitstoot van een kilogram van dat broeikasgas gelijk aan twee kilogram CO2-equivalent.  
 
In 2015 was de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland gelijk aan 195 miljard kilogram CO2-
equivalent. 165 miljard kilogram daarvan was CO2. 19 miljard kilogram was methaan (Bron: RIVM). 
 

 
 
Welk effect heeft methaanemissie door de gassector op het klimaat? 
In 2015 veroorzaakten landbouw en de afvalsector de meeste methaanuitstoot, met 67% en 18% 
respectievelijk. 3,3 procent van de methaanuitstoot in Nederland is afkomstig uit de gassector. De 
totale methaanuitstoot in 2015 bedroeg 19 miljard kilogram CO2-equivalent. 0,6 miljard kilogram 
hiervan kwam vrij bij de exploratie, productie, transport en distributie van aardgas. Dat is 0,32% van 
de broeikasgasemissie van Nederland. 
 
De Nederlandse gassector presteert goed in vergelijking met andere landen. De methaanemissie van 
de gehele Nederlandse gasketen is 0,12% van het totale volume aardgas in winning, transport en 
distributie. Dat is beduidend lager dan het internationaal gemiddelde van 1,7%.  
 
Aardgas is minder schadelijk voor het klimaat is dan kolen. Pas bij een methaanemissie tussen de 3 
en 6% ligt het omslagpunt waarop kolen en aardgas dezelfde impact op het klimaat hebben. De 
Nederlandse gassector zit hier dus een factor 25 tot 50 onder. 
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https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/mei/Greenhouse_gas_emissions_in_the_Netherlands_1990_2015_National_Inventory_Report_2017


 
Bron: International Energy Agency, World Energy Outlook 2017 
 
Wat doet de gassector om methaanemissie te voorkomen? 
De methaanemissie in de exploratie- en productiesector is sinds 1995 met 80 procent afgenomen. 
Dit is gelukt door tal van maatregelen, bijvoorbeeld het inzetten van restgassen als brandstof voor de 
opwekking van energie, het voorkomen van afblazen van restgassen door het te opnieuw te 
comprimeren en terug te voeren in de hoofdstroom, toepassing van intensieve controle- en 
meetprogramma’s, nauwkeurige afstelling van veiligheidskleppen en diverse andere technische 
maatregelen.  
In het gastransport heeft Gasunie een uitgebreid lekdetectie- en reparatieprogramma. Ook gebruikt 
het transportbedrijf bij onderhoud mobiele compressie-units, die voorkomen dat aardgas moet 
worden afgeblazen. Hiermee is de methaanemissie in het gastransport sinds 1995 met circa 35 
procent afgenomen. 
In de gasdistributie wordt elk jaar 1/5 deel van het gehele gasdistributienet gecontroleerd op 
lekkage. Ook de vervanging van oude grijs gietijzeren leidingen door leidingen van kunststof 
vermindert methaanemissie. Sinds 1995 is methaanemissie bij distributie met 3 procent afgenomen. 
 
Tot slot wil de gassector samenwerken met andere sectoren om ook daar methaanemissies te 
reduceren. Bijvoorbeeld door beperking van methaanemissies uit de landbouw en uit afval, door 
vergisting of deze af te vangen en nuttig in te zetten, als bron van groen gas. 
 
Vragen 
Heeft u vragen over methaanemissies in de Nederlandse gassector? Neem contact op met: 
 

- Namens de gehele gassector: KVGN, Michaël Coppens, tel. 06 11005322; 
- Voor gaswinning: NOGEPA, Aart Tacoma of Arendo Schreurs, tel. 070-34748871; 
- Voor gastransport: Gasunie, communicatie@gasunie.nl, tel. 050-5219111; 
- Voor distributie: Netbeheer Nederland, tel. 070-2055000. 
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