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DOEL 

Het doel van de studie van Raith en Urai is de mogelijke kans op aardbevingen als gevolg van zoutwinning in te 

schatten. Hiervoor is een radial-symmetrisch model gemaakt van het Veendam zoutkussen. 

ALGEMENE INDRUK 

Weinig informatie over waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en of ze realistisch zijn. Bijvoorbeeld, hoe 

realistisch is een radiaal-symmetrisch model, wat is de mate van druk verlaging in cavernes en waarom? De 

startsituatie van het spanningsveld is erg belangrijk om te kijken of een aanpassing hiervan leidt tot reactivatie 

van breuken. Hierin lijkt niet de geologische geschiedenis te zijn meegenomen. 

Algemene conclusie is dat in de overburden boven de cavernes de differentiaalspanning kleiner wordt en dus 

de verhoogde stabiliteit van breuken.  

GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS 

In een recent artikel
 
(Raith et al., 2016) zijn de evolutie van de Veendam Slochteren zoutkussen beschreven, 

van de depositie van het zout tot vorming van het zoutkussen en de verandering van de interne structuur 

(Figuur 1). Boven het huidige zoutkussen zijn breuken uit twee periodes aanwezig: direct boven het zout in de 

Trias sedimenten en ondieper in de Laat Krijt en Kwartair sedimenten. 

è Trias: “Regional extension during the Triassic was described to cause faulting and rafting of the 

Triassic sediments.” 

è Laat Krijt-Kwartair: “The regional compressional buckling of the postsalt sediments [during the Late 

Cretaceous] led to salt rising together with local extensional bending in the sediments above the salt 

pillows and produced crestal collapses. […] Post-Tertiary sediments are significantly thicker in the 

basins than above the pillows indicating ongoing salt movement into the Quartenary.” 

[HON] De breuken tot in Kwartair sedimenten laat zien dat dit een geologisch recente en mogelijk nog actieve 

structuur is. Ook door het nog steeds aanwezige dichtheidsverschil tussen de clastische sedimenten en het 

zoutlichaam. Verwacht wordt dat er boven het zoutkussen nog steeds een significante deviatorische spannning 

in de Laat Krijt en Kwartaire sedimenten zit. 

MODEL 

Een 2D radiaal-symmetrisch model is gemaakt waarin de cavernes, 100 m hoog en 150 m breed, zijn 

vertegenwoordigd als drie ringen op een afstand van 220, 670 en 1170 m van de draaias van het model (Figuur 

3). [HON]: Onduidelijk is waarom voor deze cavernegeometrie is gekozen en hoe realistisch dit is.  

Het model is gesimuleerd in 4 fases: 

1) Geostatische stap 

2) 10 000 jaar equilibratie van stressveld 



3) Bodemdaling door verlagen van druk in cavernes. [HON] Verandering is dus niet door onttrekken van 

volume  gesimuleerd. Onduidelijk is met hoe veel de druk in de cavernes afneemt en hoe realistisch dit 

is. 

4) Abandonnering caverne wordt op lithostatische druk gehouden. [HON] De resultaten hiervan zijn niet 

bediscussieerd. Resultaten van voorspelde bodemdaling zouden mogelijk indicatie kunnen geven van 

de voorspellende waarde van het model. 

Als faalcriteria is Mohr-Coulomb gebruikt zonder cohesie en een conservatieve wrijvingshoek van 25
o
 (µ=0.47). 

RESULTATEN 

Als resultaten zijn gegeven de gesimuleerde bodemdaling, verandering van de minimale en maximale 

hoofdspanning, verandering van de differentiaalspanning en Mohr-Coulomb diagrammen voor een diepte van 

1300 m (Trias sediment boven Zechstein) voor een tijd van 31 en 50 jaar na beginnen van drukafname in de 

cavernes (Figuur 4).  

CONCLUSIES 

Conclusies Raith and Urai: 

è “The calculated stress development shows that cavern field convergence does not change the in-situ 

stress to values required for fault reactivation. Therefore, no fault reactivation in the suprasalt units 

at the Veendam Pillow is expected.” 

è “The squeeze in the salt leads to a drop of vertical stress above the caverns. Lower vertical stress 

leads to smaller differential stress values and therefore to more stable conditions.” 

è  “Further away from the caverns a slight increase of differential stress could be observed in the super 

salt units. However, the magnitude of this unfavorable stress development is too small to induce 

plastic deformation.” 

[HON] Het initiële spanningsveld is juist erg belangrijk om te kijken of een verandering van het spanningsveld 

leidt tot verandering van de stabiliteit van breuken. De Laat Krijt-Kwartair lagen zijn hierbij erg interessant 

omdat er relatief jonge breuken zitten die mogelijk al dichtbij kritische spanning zitten. Mijn gevoel is dat de 

differentiaalspanning in het model in Laat Krijt en Kwartair groter is dan het model laat zien. Er zijn crestal 

collapse breuken in Laat Krijt en Kwartair lagen te vinden. Het zou erg waardevol zijn als het model de initiële 

differentiaalspanning zou laten zien die crestal collapse breuken zou kunnen voorspellen. 

Een mogelijke reden waarom de differentiaalspanning relatief klein is kan zijn dat de geologische geschiedenis 

niet is meegenomen. Het model is gemaakt met de hedendaagse geometrie, waarbij het spanningsveld is 

geequilibreerd. Het spanningsveld is dus wel deels veranderd door het zoutkussen, maar mogelijk niet genoeg 

om de geologische geschiedenis te vertegenwoordigen. De lagen boven op het zoutkussen zijn immers 

vervormd door het omhoog komen van het zout. De lagen zijn aan de bovenkant van de antiform daardoor uit 

elkaar gerekt en zullen een relatief lage horizontale spanning hebben, wat de breuken heeft gecreëerd. Door 

enkel de hedendaagse geometrie te simuleren zonder die geschiedenis zal de initiële differentiaalspanning in de 

top van de antiform worden onderschat.  

Figuur 5 in deze review laat eigen plotjes zien van de initiële spanning in het model voor verschillende dieptes 

langs de 3 profielen uit Figuur 4 in Mohr Coulomb diagrammen. De spanningsituatie is vergeleken met de 

faallijnen van Urai (frictie coefficient 0.47) en extra faallijn (frictie coefficient 0.6). Te zien is dat voor de 

Kwartaire en Laat Krijt sedimenten de spanning ver van de faallijnen afzitten. Als verwacht wordt dat de crestal 

collaps breuken nog vrij jong zijn en mogelijk nog nabij kritische gespannen zou worden verwacht dit ook terug 

te zien in de beginspanning van het model. 



Los gezien van het initiële spanningsveld kan ik me voorstellen dat de crestal collapse breuken wat stabieler 

worden door winning in de zoutcavernes. Het groeien van het zoutkussen zorgt voor het omhoogduwen en 

buigen van de lagen. De productie in de cavernes zorgt voor een stabiliserende beweging in de andere richting. 

OPEN VRAGEN 

Wat nodig is voor goed begrip: 

è 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? 

è Onderbouwing van initiële spanningsveld: kan het model de crestal collapse breuken verklaren in het 

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

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

gedaan) voor Laat-Krijt en Kwartair lagen. 

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

drukverandering in de caverne realistisch is. 
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FIGUREN 

 

Figuur 1: Depositie van sedimenten en ontwikkeling van het Veendam zoutkussen (Raith et al., 2016).  



 

Figuur 2: Doorsnede door Veendam zoutkussen en overliggende sedimenten. Duidelijk zichtbaar zijn de 

breuken in de Trias en Laat Krijt-Kwartair sedimenten (Raith and Urai, 2016). 



 

Figuur 3: Model is radiaal-symmetrisch met 3 cavernes vertegenwoordigd al ringen met hoogte 100 m en 

breedte 150 m (Raith and Urai, 2016). 



 

Figuur 4: Resultaten 31 jaar na start van drukafname in cavernes. Van boven naar beneden: verandering 

differentiaal spanning, locatie van profielen, analyse van spanning langs profielen, spanningen weergegeven in 

Mohr-Coulomb diagram (Raith and Urai, 2016). 

  



 

Figuur 5: Zelf gemaakte extra Mohr-Coulomb diagrammen gemaakt door initiële spanningen uit de drie 

profielen te halen op verschillende dieptes (Figuur 7 in rapport). Urai’s faalcriteria met µ=0.47 is geplot en 

extra faalcriteria met µ=0.6. 




