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Onderwerp: Uitwerking actiepunten: modellering van Nedmag bodemdaling 

 

Beste allen,  
 
Bijgaande de actiepunten van het laatste overleg over de modellering van de Nedmag 
bodemdaling op 17-11-2016 en de uitwerking hiervan in bijgevoegde presentatie. De 
belangrijkste issue was de 40 % discrepantie tussen het komvolume door SGS bepaald met 
de history match en het Nedmag squeezevolume.  
 
De massabalans waarmee Nedmag het squeezevolume berekent is op basis van de second 
opinion door NGConsulting aangepast. De herziene massabalans geeft een squeezevolume 
dat 87 % is van de oorspronkelijke waarde, het massabalansrapport versie 2 is opgestuurd 
naar SodM op 27 februari 2017 en op 9 maart 2017 met hen besproken.  
 
Nadere analyse van de bodemdalingsgegevens van Antea voor de periode 1993 – 2016 liet 
zien dat de (TNO) correctie voor daling van de referentiepeilmerken onvolledig was 
doorgevoerd. In de nieuwe dataset verstrekt aan SGS zijn deze correcties wel volledig 
doorgevoerd. Het effect hiervan is gedemonstreerd in sheet 9 van bijgevoegde presentatie 
waarbij in de verbeterde (v2017) daling continu verloopt tot op een afstand van 5 km.  
 
Verkennende history match berekeningen met een enkele puntbron en een rigide 
fundament van variabele diepte op basis van de herziene squeezevolumes en de verbeterde 
bodemdalingsdata laat zien dat het gemodelleerde komvolume nu binnen de 
nauwkeurigheidsmarges overeenkomt met het Nedmag squeezevolume (sheet 15). 
Aansluitend is door SGS een gedetailleerd model ontwikkeld met puntbronnen op de 
caverneposities, het in de tijd verbonden raken van cavernes is hierbij gemodelleerd door 
het toevoegen van puntbronnen aan een groeiende cluster. De overeenstemming van 
gemeten versus berekende daling met de parameter set #22 is goed (sheet 27). Het rigide 
fundament komt in de tijd, in overeenstemming met toenemende komverbreding (sheet 
30), steeds dieper te liggen. Meerdere parameter sets geven wel een vergelijkbare fit.  
 
Ons voorstel is om nu verder te gaan met fase 1b van de modelleringstudie waarbij 
toekomstige bodemdaling wordt berekend volgens een aantal ontwikkelscenario’s waarin 
ook het effect van de toekomstige WHC-1 wells: VE-5 en VE-6 wordt meegenomen. Gevolgd 
door fase 2 waarin de toekomstige bodemdaling door 10-12 wells op de nieuwe WHC-3 
locatie wordt berekend voor een aantal ontwikkelscenario’s. In beide fasen zullen uiterste 
parameter sets #2 en #22 worden gebruikt om de gevoeligheid van de voorspellingen 
hiervoor vast te stellen. 
 
Indien opportuun zouden we aansluitend op ons geplande overleg over abandonnering van 
8 juni as. hierover kort van gedachten kunnen wisselen.  
 



Met vriendelijke groet, 

 
 

 

Nedmag B.V. 
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