
Nederland is nu netto-importeur van gas 
Nederland is een netto-importeur van gas geworden. Door de productieverlaging van het 

Groningenveld en afname van de gaswinning uit kleine velden, voerde Nederland in 2018 

voor het eerst in decennia meer gas in dan het zelf produceerde. Het gas komt vooral uit 

Noorwegen en Rusland. 

Dat zegt GasTerra, het bedrijf dat het Nederlandse gas vermarkt, bij de jaarcijfers. “Nederland 

is sinds de eerste moleculen aardgas vanuit Groningen stroomden, altijd zelfvoorzienend 

geweest. Niet langer. Het kantelpunt waarop we van netto-exporteur netto-importeur zijn 

geworden, is al gepasseerd.” 

'Gewoon gasland' 

Afgelopen jaar heeft GasTerra zo'n 33 mrd kubieke meter Nederlands gas verkocht. Dat is 

minder dan het Nederlandse verbruik: dat lag rond de 37 mrd kuub in 2017. 

Daarmee wordt Nederland steeds meer een 'gewoon' Europees gasland, stelt GasTerra. 

Landen als Frankrijk en Duitsland zijn voor hun gas altijd al afhankelijk van de import. 

Nederland is dat nu ook in steeds sterkere mate. 

Politiek delicaat 

Afhankelijkheid van gasimport is politiek delicaat. Veel gas komt uit Rusland. Met dat land 

heeft Nederland een moeizame verhouding. Gevreesd wordt vooral dat Moskou de 

gasleveranties kan gebruiken als politiek drukmiddel. 

Afgelopen jaar heeft GasTerra 8,8 mrd kuub gas geïmporteerd uit andere Europese landen, 

hoofdzakelijk uit Noorwegen en Rusland. In juli meldde de Russische energiegigant Gazprom 

dat de export naar Nederland al fors was toegenomen. 

Rol aardgas blijft groot 

De vraag naar gas zal de komende jaren fractioneel afnemen, terwijl de gaswinning fors 

achteruit gaat. “De inzet van gascentrales zal het volgende decennium mogelijk toenemen om 

de elektriciteitsvoorziening veilig te stellen (...) nu kolencentrales zullen verdwijnen”, aldus 

het jaarverslag. “Nederland zal de komende jaren nog vele miljarden kubieke meters aardgas 

moeten produceren en importeren om de gasvoorziening veilig te stellen.” 

Momenteel is Nederland nog voor ongeveer 40% van zijn energiebehoefte afhankelijk van 

gas, aldus het jaarverslag. 

Rol GasTerra verandert 

GasTerra is een handelshuis. Het bedrijf mag als enige het Groningengas afnemen van de 

NAM. Vervolgens brengt GasTerra het gas naar de markt. 
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De rol van GasTerra verandert als er geen in Nederland geproduceerd gas meer is. Het bedrijf 

moet er dan op een andere manier voor zorgen dat Nederland wel de benodigde miljarden 

kubieke meters aan gas importeert. Dat kan via de spotmarkt, maar ook met 

langetermijncontracten. 

Aangesloten blijven 

Nu al is het afstemmen van vraag en aanbod “een steeds grotere puzzel”, zegt GasTerra-

directeur Annie Krist in een toelichting op de cijfers. “Juist doordat de gaswinning daalt, 

krijgen wij het drukker.” Gas is een wereldmarkt. Krist verwacht dat over een paar jaar veel 

gas naar Azië zal gaan. “Dan moeten we echt ons best doen om hier ook gas te krijgen.” 

Nog steeds is GasTerra een kolos. Afgelopen jaar verkocht het bedrijf 56 mrd kuub gas. 

Omzet: €11 mrd. Ter nuance: in 2013 verkocht GasTerra nog 89,3 mrd kuub gas. Dus de 

afname is evident. 

“Wij vinden het belangrijk dat Nederland aangesloten blijft op de internationale gasmarkt”, 

zegt Krist. Ze doelt onder meer op TTF, de gasbeurs die is opgezet door Gasunie. Die is 

gegroeid en zeer liquide: gasvolumes worden al gauw veertig keer verhandeld, voordat het 

gas bij de klant -fabriek of huishouden- wordt geleverd. “Wij zullen als GasTerra op grotere 

afstand gaan staan van de producent”, aldus Krist. 

 


