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Inleiding 

Zowel bodemdaling als geïnduceerde aardbevingen zijn op het moment belangrijke 

onderwerpen in Noord-Nederland. Binnen de vakliteratuur over deze onderwerpen is er 

overeenstemming dat verreweg de meeste aardbevingen in Noord-Nederland worden 

veroorzaakt door gaswinning uit zandsteenlagen, en samenhangen met de 

(ongelijkmatige) daling van gasdruk in de ondergrond. De hypocentra van deze 

aardbevingen liggen dan ook in de aardlagen waar gas uit wordt gewonnen. Recente, 

nauwkeurigere metingen (Spezler en Dost, 2017) hebben deze interpretatie bevestigd. 

Deze nieuwe metingen hebben ook laten zien dat er soms kleine bevingen plaats vinden 

in de anhydrietlagen die in het zout boven de gasvelden liggen.  

 

NEDMAG wint in het gebied rond Veendam zout door middel van oplosmijnbouw, 

(squeeze mining). De oplosmijnbouw van NEDMAG heeft - net als de gaswinning - 

bodemdaling tot gevolg, maar er is geen aanwijzing dat deze zoutwinning tot 

bodemtrillingen leidt, heeft geleid, of zal leiden. 

 

De aardtrillingen in het gebied rond Veendam 

Veendam ligt grofweg tussen de aardgasvelden Groningen en Annerveen. In het gebied 

rond Veendam zijn ook lichte aardtrillingen gemeten. Volgens de huidige interpretatie 

lagen de hypocentra van deze trillingen in het gasreservoir op ca. 3000 m diepte, en 

werden deze veroorzaakt door gaswinning.  

 

De bronnen waar NEDMAG zout uit wint bevinden zich in zoutlagen op ca. 1500 m 

diepte, dus ver boven de gasreservoirs. Deze zoutlagen zijn veel zachter en veel minder 

bros dan de zandsteenlagen waar gas uit wordt gewonnen. De deformaties die 

oplosmijnbouw veroorzaakt in het ductiele zout rond de cavernes zijn dus a-seismisch, 

en veroorzaken geen aardtrillingen. 

 

De zandsteen- en kleisteenlagen die zich boven de zoutlagen bevinden ondergaan ook 

veranderingen in spanning als gevolg van de zoutwinning. Voordat de oplosmijnbouw 

begon waren deze aardlagen geologisch stabiel, (er was geen tektonische activiteit) en 

waren er dus geen aardtrillingen. De breuken in de zandsteen- en kleisteenlagen die zich 

boven de zoutlagen bevinden waren dus niet meer actief. Geomechanische modellen van 

de ondergrond in de omgeving van Veendam waar veranderingen in de spanning door 

oplosmijnbouw in zijn doorgerekend (Raith en Urai 2016, zie Figuur 3), laten zien dat de 

veranderingen in spanning in de lagen boven het zout ten gevolge van oplosmijnbouw 

veel kleiner zijn dan die in de gasreservoirs ten gevolge van gaswinning. In het algemeen 

worden de lagen boven het zout zelfs een beetje stabieler door zoutwinning, omdat de 

spanning in verticale richting sterker afneemt dan in horizontale richting, en dus de 

schuifspanning afneemt (er is een klein gebied aan de rand van het caverneveld waar de 

schuifspanningen licht toenemen, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat deze toename 

tot reactivering van de breuken kan leiden). Dit is temeer zo omdat 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. 

 



Het effect dat oplosmijnbouw heeft op spanningen in de gasvoerende aardlagen ver 

onder het zout is klein tot verwaarloosbaar omdat de bovengenoemde veranderingen 

hoofdzakelijk boven het zout plaats vinden. 

 

Deze argumenten zijn ook in goede overeenstemming met de resultaten van metingen 

met gevoelige seismometers boven de cavernes van Frisia in de omgeving van 

Barradeel, waar op een geomechanisch vergelijkbare manier, door middel van squeeze 

mining, steenzout wordt gewonnen. De oplosmijnbouw van Frisia heeft - net als de 

gaswinning - bodemdaling tot gevolg, maar de metingen tonen aan dat deze manier van 

zoutwinning niet bodemtrillingen heeft geleid. 

 

Conclusie 

 

Er zijn tot nu toe geen meetbare aardtrillingen veroorzaakt door de oplosmijnbouw van 

NEDMAG waargenomen. De kans dat in de toekomst (meetbare) aardtrillingen optreden 

die het gevolg zijn van de oplosmijnbouw van Nedmag is zeer klein. Dit wordt bevestigd 

door geomechanische argumenten en door metingen die aantonen dat (kleine) 

aardschokken uitsluitend plaatsvinden in het gasreservoir onder de zoutlagen en 

daarmee door gaswinning worden veroorzaakt 

 

 

 

 
 

Fig. 1. 

 

Kaart van Noord- Nederland. De belangrijkste gasvelden zijn aangegeven met groen. De 

grijze lijnen geven de grotere breuklijnen op het niveau van de gasreservoirs aan. 

Grotere geïnduceerde aardbevingen in het gasreservoir zijn oranje. De gele cirkel toont 

het gebied waarin de bronnen van NEDMAG liggen. Figuur uit van Eck et al. (2006). 

 



 
Fig. 3. Ontwikkeling van spanningen in de ondergrond ten gevolge van squeeze mining. 

In de onderste drie figuren worden door middel van een Mohr-diagram de spanningen 

op 1300 m diepte (groene cirkels) vergeleken met de condities waaronder breuken 

mogelijk gereactiveerd worden (rode lijn). Als de cirkels ver van de rode lijn liggen is 

reactivering van breuken zeer onwaarschijnlijk. Deze figuur is genomen uit een 

technisch rapport over spanningsveranderingen (Raith en Urai 2016) waar de figuren 

uitgebreid beschreven worden. Het belangrijkste resultaat van dit rapport is dat de 

veranderingen in spanning in de lagen boven het zout (bruine en blauwe lagen) klein 

zijn. In het algemeen worden de lagen boven het zout zelfs een beetje stabieler door 

zoutwinning (groene cirkels worden kleiner), omdat de spanning in verticale richting 

sterker afneemt dan in horizontale richting, en dus de schuifspanning afneemt. Er is 

weliswaar een klein gebied aan de rand van het caverneveld waar de schuifspanningen 

licht toenemen, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat deze toename tot reactivering van 

de breuken kan leiden.  



Verklarende woordenlijst 

 

Hypocentrum en Epicentrum 

Het hypocentrum (haard van de aardbeving) is de plaats in de ondergrond waar de 

aardbeving ontstaat. Het epicentrum is het punt op het aardoppervlak dat het dichtst bij 

de haard is. 

Zie bv. http://www.knmi.nl/cms/content/37379/hypocentrum. 

 

Schuifspanning 

Schuifspanning is dat deel van de spanning in een punt in de ondergrond die vervorming 

veroorzaakt en dus bijvoorbeeld een breuk kan doen schuiven. Het wordt berekend als 

het verschil tussen de grootste en kleinste hoofdspanning in dat punt. 

 

Duktiel 

Duktiel is vervormbaar zonder breukvorming, het tegenovergestelde van bros. 

 

Tektonische activiteit 

In delen van de aardkorst langs de grenzen tussen tektonische platen is er veel 

beweging in de aardkorst: een deel van deze beweging is door beweging langs breuken, 

gepaard met natuurlijke aardbevingen. In Noord-Nederland was tijdens het ontstaan 

van de zoutstructuren in de ondergrond ook zout-tektonische activiteit. 
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