
Beste , 

 
Hieronder onze reactie op de studie van  over het risico op aardbevingen door zoutwinning bij 

Nedmag. 
Review: �Squeeze mining-induced stress changes in the faulted overburden of the 

Veendam salt Pillow� 
We sluiten ons aan bij de verwachting dat door zoutwinning de differentiaalspanning boven de 

cavernes kleiner wordt en de breuken meer stabiel. 
Los daarvan zijn er een aantal vragen die nog niet voldoende beantwoord zijn: 

- Is het omhoog komen van het zout nog een actief proces? Zijn de breuken in het Laat 

Krijt/Kwartair en Trias nog steeds kritisch gespannen? Waarom wel of niet? 

- Onderbouwing van initiële spanningsveld: kan het model de crestal collapse breuken 

verklaren in het Laat-Krijt en Kwartair? Waarom wel of niet? 

- Mohr-Coulomb diagrammen met initiële spanning en (zoals in Figuur 7 van rapport voor 

Trias is gedaan) voor Laat-Krijt en Kwartair lagen. 

- Uitleg waarom radiaal-symmetrische, de huidige caverne geometrie en de toegepaste 

drukverandering in de caverne realistisch is. 
Deze zijn in meer detail beschreven in de review in de bijlage. 
Graag zouden we ook hier een antwoord op zien. 
 

Review: �Het risico van aardtrillingen in Noord-Nederland door zoutwinning van 

NEDMAG� 
Bij deze memo staat  bovenaan, maar is deze ook geheel door hem geschreven? 
Als de memo niet van hem komt is het beter om niet zijn naam er boven te zetten. 
Een deel gaat over de bevindingen van zijn studie, maar er staan ook een aantal niet juist 

onderbouwde argumenten. 

- �Volgens metingen van het KNMI lagen de hypocentra van deze trillingen in het 

gasreservoir op ca 3000 m diepte en werden deze veroorzaakt door gaswinning.� 
o Door grote meetonzekerheid in de diepte van de aardbevingen in de KNMI 

catalogus worden deze allemaal op 3 km gezet. Zie website KNMI: �De 

onzekerheid in de diepte van geïnduceerde aardbevingen in Noord Nederland is ca. 

1-2 km, vandaar dat de dieptes van deze bevingen vastgezet zijn op 3 km.� Het 

KNMI zegt niet dat het door gaswinning komt. De lage magnitudes van de 

bevingen brengt ook een grote horizontale onzekerheid met zich met. Het is 

inderdaad mogelijk dat de bevingen bij de gaswinning horen, maar hier zit 

onzekerheid in.  

- �Recente nauwkeurige metingen (Pickering 2015) hebben deze interpretatie bevestigd.� 
o Hoe bevestigd de studie van Pickering 2015 dat de trillingen veroorzaakt zijn door 

gaswinning en niet zoutwinning? 

- �[�] de originele (voor mijnbouw) in-situ spanningen in de ondergrond waarschijnlijk 

�ongunstig� georiënteerd zijn voor beweging van breuken die zich in de zandsteen- en 

kleisteenlagen boven de zoutlagen bevinden� 
o Het Solid Earth artikel van Raith et al., 2016 laat zien dat de crestal collapse 

breuken nog tot in de Kwartair sedimenten zitten en dus geologisch gezien zeer 

jong zijn. De oorzaak van deze breuken is het omhoogkomen van het zoutkussen. 

Omdat het zoutkussen er nog steeds zit zouden we verwachten dat de breuken ook 

nog steeds kritisch gespannen zijn en dus wel zeer gunstig zijn georiënteerd. 
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Onderwerp: rapport en memo aardbevingen 

Beste  

In het kader van onze toekomstplannen hebben we in april 2016 afgesproken op welke 

wijze wij voor onze toekomstige zoutwinning de bodemdaling zouden modelleren en de 

wijze waarop wij de mogelijke kans op aardbevingen zouden onderzoeken. 

Het onderzoek naar de bodemdaling is opgestart met SGS-Horizon. 

Het onderzoek naar de mogelijke kans op aardbevingen is door  onderzocht. 

Bijgevoegd de samenvattende memo van . 

Het rapport van  (de promovendus van ) stuur ik via WeTransfer 

Het onderzoek heeft betrekking op de breukvlakken voor het bestaande winningsgebied 

WHC-1/2. 

Dit onderzoek is dan ook interessant voor de huidige zoutwinning. 

Ik zou graag jullie oordeel over het onderzoek ontvangen. 

Voor het nieuwe gebied willen wij dezelfde systematiek gebruiken, alleen zullen dan de 

breukvlakken voor het nieuwe gebied in kaart brengen. 

Ik heb het verslag van april nog even toegevoegd 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 




