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Samenvatting  
 

Het vigerende winningsplan 2001 van Nedmag is actueel en ook voor de komende jaren 

adequaat. Hierin wordt het einde van winningsperiode twee gebaseerd op meerdere 

voorwaarden, omdat de onderlinge samenhang destijds nog onvoldoende duidelijk was.  

 

De belangrijkste voorgestelde wijziging in dit voorliggend winningsplan 2013 is om het 

einde van winningsperiode twee met name te baseren op het bereiken van een bodemda-

ling van 65 cm vanaf 1993. Dit omdat bodemdaling de meest relevante parameter is gelet 

op de effecten van zoutwinning zoals de invloed op de waterhuishouding en mogelijke 

schade aan rioleringen en gebouwen. Daarnaast is de aanpassing bedoeld om een betere 

lange termijn planning voor de ontwikkeling van nieuwe cavernes te kunnen maken. 

De bodemdaling in de periode voor 1993 bedraagt maximaal 4 cm. Nedmag vraagt voor 

vergunningsperiode twee een bodemdaling aan van maximaal 69 cm in het centrum van de 

bodemdalingskom.  

 

Met de huidige inzichten kunnen de bodemdalingcontouren beter voorspeld worden 

waardoor er meer duidelijkheid bestaat over de invloedssfeer van de zoutwinning. Deze 

contouren zijn in het winningsplan 2001 niet vastgelegd. In het voorliggende winningsplan 

2013 zijn de te verwachten bodemdalingcontouren wel opgenomen.  

 

In het voorliggende winningsplan 2013 zijn toekomstscenario’s beschreven voor de 

zoutwinning na het bereiken van de 65 cm bodemdaling (einde van winningsperiode twee 

vanaf 1993). Deze scenario’s vallen buiten de scope van dit winningsplan.  
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1. Inleiding  

NEDMAG INDUSTRIES Mining & Manufacturing B.V. (Nedmag) ontgint Magnesium- en 

Kalium houdende zouten uit het Zechstein-III zoutvoorkomen binnen de winningsvergun-

ning (concessie) "Veendam", verleend bij Koninklijk Besluit 15 juli 1980, nr. 200 aan de 

toenmalige concessiehouder Billiton Delfstoffen BV, thans NEDMAG INDUSTRIES Mining & 

Manufacturing B.V., en gewijzigd bij: 

(I)   besluit van 30 maart 1985, nr. 42  

(II)  besluit van 23 juni 1995, nr. 95.005227 

(III) besluit van 17 augustus 2005 nr. E/EP/5051900 

(IV) besluit van 10 december 2008 nr. ET/EM/8192543 

 

De genoemde winningsvergunning vereist op grond van de mijnbouwwet en het 

mijnbouwbesluit het werken volgens een door de Minister goedgekeurd winningsplan.  

 

Nedmag heeft op 12 februari 2001 haar ontginningsplan (destijds volgens de oude 

mijnbouwwet) ingediend. Dit ontginningsplan is op 21 maart 2002 goedgekeurd door het 

Ministerie van Economische zaken (kenmerk ME/EP/MA/02010933). Als gevolg van het 

wijzigen van de Mijnbouwwet per 1 januari 2003 is op 8 juli 2005 (kenmerk E/EP/5024638) 

vastgesteld dat het ontginningsplan beschouwd kan worden als winningsplan volgens de 

nieuwe Mijnbouwwet, waarbij een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd zoals vermeld in de 

Staatscourant van 12 juli 2005.  

 

Het vigerende winningsplan 2001 (periode twee) loopt ten einde op het moment dat aan 

één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

• 65 cm bodemdaling in het centrum van de bodemdalingskom vanaf de start van het 

toepassen van de squeeze methode vanaf juli 1993 
(pag 5 note 1) 

 

• een gecumuleerde caverneconvergentie (squeeze volume) van 7,5 M m
3
 

• het jaar 2025  

OF 

• een significante wijziging van de mijnmethode  

 

Het vigerende winningsplan 2001 is nog steeds actueel en ook voor de komende jaren 

adequaat. In het winningsplan 2001 is het einde van periode twee gebaseerd op meerdere 

voorwaarden, omdat de onderlinge samenhang van de verschillende afzonderlijke 

voorwaarden destijds nog onvoldoende duidelijk was.  

De afgelopen jaren is meer inzicht ontstaan in de (tijdsafhankelijke) onderlinge samenhang 

van deze voorwaarden. TNO heeft de bodemdaling als gevolg van de zoutwinning vanaf 

1993 onderzocht en heeft een voorspelling gemaakt van het tijdstip waarop de 65 cm 

bodemdaling  (exclusief de 4 cm bodemdaling voor 1993
1)

) wordt bereikt (referentie 1, zie 

hoofdstuk 3.3). De relatie tussen het squeeze volume en de mate van bodemdaling loopt 

niet parallel waardoor het einde van periode twee op grond van het squeeze volume al 

vóór 2020 bereikt wordt, terwijl de bodemdaling van 65 cm (vanaf 1993) na 2026 bereikt 

wordt. Voor een goede exploitatie van het ertsvoorkomen en  het boren van nieuwe putten 

is een adequate lange termijn planning noodzakelijk, waarbij Nedmag de noodzakelijke 



 

 

NEDMAG INDUSTRIES Mining & Manufacturing B.V.  Winningsplan 2013   pagina 5 van 53 

financiële middelen kan reserveren. Hiervoor is een actualisering van het winningsplan 

gewenst.  

De belangrijkste voorgestelde wijziging van het winningsplan is om het einde van winnings-

periode twee met name te baseren op het bereiken van een bodemdaling van totaal 69 cm 

(4 cm voor 1993 en 65 cm na 1993
 (note 1)

)  omdat dit de meest relevante parameter is gelet 

op de effecten van zoutwinning zoals de invloed op de waterhuishouding en mogelijke 

schade aan rioleringen en gebouwen. Het squeeze volume behorend bij de bodemdaling 

van 69 cm ligt in de range van  9,2 – 12,4 Mm
3
 en wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht.   

Met de huidige inzichten kunnen de bodemdalingcontouren beter voorspeld worden 

waardoor er meer duidelijkheid bestaat over de invloedssfeer van de zoutwinning. Deze 

contouren zijn in het winningsplan uit 2001 niet vastgelegd.  

 

In dit winningsplan 2013 zijn toekomstscenario’s beschreven die inzicht geven in de 

zoutwinning nadat een bodemdaling van 69 cm is bereikt. Deze scenario’s hebben geen 

betrekking op dit winningsplan. 

Dit winningsplan betreft een actualisering van winningsperiode twee en de daarbij 

behorende bodemdaling van 69 cm in relatie tot het te realiseren squeeze volume. 

 
Note 1)

 Toelichting bodemdaling voor juli 1993 

De aangevraagde maximale bodemdaling in het centrum van de bodemdalingskom voor 

periode twee is 69 cm. Opgebouwd uit maximaal 4 cm bodemdaling voor juli 1993 en 65 cm 

bodemdaling vanaf juli 1993 tot aan het einde van winningsperiode twee.  

Het meetnet voor het vaststellen van de bodemdaling voor 1993 was zeer beperkt en de 

meetresultaten kunnen niet direct vergeleken worden met de gemeten bodemdaling over 

de periode na 1993. De bodemdaling voor 1993 is ontstaan doordat de druk fractioneel 

lager was dan lithostatisch en doordat er squeeze testen zijn uitgevoerd voordat deze 

winningsmethode definitief is vergund vanaf juli 1993. In totaal is er in de periode 1972 – 

juli 1993 500.000 m
3
 pekel gewonnen onder sub-lithostatische omstandigheden. Deze 

500.000 m
3
 pekel resulteert in een bodemdaling van maximaal 4 cm.   

 

Leeswijzer  

Dit winningplan is opgesteld conform artikel 34, eerste lid, van de Mijnbouwwet (Mw). Aan 

het begin van elk hoofdstuk wordt een verwijzing gemaakt naar de relevante artikelen 24.1 

en 24.2 van het Mijnbouwbesluit (Mb).  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de geologie van het zoutvoorkomen en de gesteente mechanische 

stabiliteit van de cavernes.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de wijze en duur van de magnesiumchloride zoutwinning. In dit 

hoofdstuk worden ook de toekomstige scenario’s van de zoutwinning toegelicht. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de bodembeweging en bodemtrillingen als gevolg van de 

zoutwinning. Tevens wordt de aard en omvang van mogelijke schade beschreven. 

Hoofdstuk 5 licht de operationele kosten van de zoutwinning alsmede de verwachte 

investeringen toe.  

De bodemdalingscountoren zoals weergegeven in de Figuren en Bijlagen zijn exclusief de 

bodemdaling voor 1993. Dit betekent dat de bodemdaling in het centrum van de 

bodemdalingskom 4 cm meer is dan aangegeven. 
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Vertrouwelijkheid 

Dit winningsplan is een publiek document en is derhalve openbaar, behoudens - uit 

concurrentie overwegingen - het kostenoverzicht in hoofdstuk 5.   
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2. Zoutvoorkomen  
Ref. Mb artikel 24 lid 1a, 1b, 1i 

 

2.1 Geologie en relevante zoutlagen 

De magnesiumchloride zouten zijn gevormd in de Zechstein periode (circa 250 miljoen jaar 

geleden) waarbij uit zeewater door verdamping diverse zouten zijn gekristalliseerd onder 

andere nabij Veendam. De zoutlagen zijn in kaart gebracht door 3D seismiek, waarbij met 

name het top-zout en de dikte van de magnesiumzoutlagen in beeld gebracht zijn (figuur 1). 

Gedurende een lange periode zijn deze verschillende zoutlagen gevormd en afgezet in de 

Zechtstein III formatie. Magnesiumchloride zouten kunnen zowel uit de Zechstein III 3b/2b 

en 1b laag gewonnen worden. Uit de 3b/2b laag kan met name carnallitische magnesium-

chloride (MgCl2.KCl.6H2O) gewonnen worden. Uit de 1b laag kan zowel carnallitische als 

bischofitische magnesiumchloride (MgCl2.6H2O) gewonnen worden. Daarnaast wordt een 

kleine fractie magnesium uit kieseriet (MgSO4.H2O) gewonnen. In de nabijheid van de 

huidige Nedmag productielocatie bevinden de magnesiumchloride zoutlagen zich op een 

diepte van 1300 tot 1800 m. In bijlage 1 is een schematische weergave gegeven van de 

diverse zoutlagen.  

 
Figuur 1: Weergave zoutlagen op grond van 3D-seismiek, waarbij magnesiumchloride 

zoutlagen zijn “gekalibreerd” op basis van historische productie en put gegevens.   

 

De verdeling van bischofiet (MgCl2.6H2O) en carnalliet (MgCl2.KCl.6H2O) binnen de 

Zechstein III 1b sectie is alleen bekend uit historisch kernmateriaal, verzameld tijdens een 

boring en uit on line metingen van het boorgat. Op basis van gamma-ray metingen tijdens 

een boring zijn de carnalliet lagen te onderscheiden van de bischofiet lagen. Dit onder-

scheid kan met de huidige seismische technieken niet vooraf gemaakt worden. 
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De laagopbouw van de diverse zouten verschilt van put tot put, maar de hoofdstructuur is 

gelijk in alle putten en bestaat van boven naar beneden uit: 

 

- circa 100 meter top-zout, voornamelijk bestaande uit steenzout 

- 40-60 meter carnallietlaag, 2b/3b laag 

- circa 40 meter steenzout tussenlaag  

- 60-80 meter carnalliet/bischofietlaag, 1b laag 

- meer dan 100 m steenzoutlaag  

 

Voor Nedmag is de productie van geconcentreerde en zuivere magnesiumchloride van 

belang. Deze wordt gewonnen door het direct oplossen van bischofitische zoutlagen, en 

wordt ook gewonnen door carnallitische pekel in contact te brengen met bischofitische 

lagen waarbij deze wordt aangerijkt tot een pekel met een bischofitische samenstelling. 

Globaal kan gesteld worden dat ongeveer tweederde van de productie ontstaat uit 

omgezette en aangerijkte carnallitische pekel. Bij deze omzettingsreactie worden 

onoplosbare zouten gevormd die neerslaan op de bodem van de caverne. 

  

2.2 Gesteente mechanische stabiliteit van de cavernes tijdens de winning 

Van 10 van de 13 bestaande cavernes zijn zowel een boven caverne, in de Zechstein III 

2b/3b laag, als een onder caverne in de 1b laag ontwikkeld (bijlage 1), waarbij  

- TR-8 en TR-9 alleen een beneden caverne hebben 

- VE-1 alleen een boven caverne heeft 

- VE-2 geabandonneerd is. 

De huidige magnesiumchloride winning is erop gericht om alleen magnesiumchloride pekel 

van een bischofitische kwaliteit te winnen uit de onderste 1b laag. De planning is om voor 

de toekomstige nieuwe caverne alleen een caverne in de 1b laag te ontwikkelen zoals bij 

TR-8 en TR-9.  

 

Boven caverne 

In de bovenste cavernes wordt geen water meer geïnjecteerd en neemt de omvang van de 

caverne niet meer toe. De maximale verschilspanningen in het cavernedak (de dikke 

afsluitende steenzoutlaag boven de carnalliet lagen van de 2b/3b laag) bedragen voor een 

redelijk grote boven caverne (160 meter diameter) 10 MPa, terwijl de korte termijn sterkte 

van het steenzout minstens 27 MPa bedraagt (referentie 2). In de praktijk zullen de 

verschilspanningen lager zijn. Op grond hiervan en gezien het feit dat er geen water meer 

geïnjecteerd wordt in de boven cavernes mag worden aangenomen dat de huidige 

dakstabiliteit gehandhaafd blijft.  

 

In 2010 is door Well Engineering Partners onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van het 

cavernedak van de 2b/3b cavernes in relatie tot de operationele ervaringen per put. De 

uitkomst van dit onderzoek is dat schade aan de verbuizingen van de caverne niet primair is 

gerelateerd aan cavernediameter, maar eerder een gevolg zijn van de aantasting van een 

ca. 10 m dikke kleizoutlaag aan de onderkant van de 30 - 100 m dikke steenzout laag. 

Volgens de literatuur (referentie 2) heeft een steenzout-/kleilaag een treksterkte van 0.3 

MPa terwijl de steenzoutlaag zelf een sterkte heeft van 2 MPa.  
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Daarnaast kan waterinjectie hoger in de caverne een rol spelen doordat zwaar onverzadig-

de magnesiumchloride pekel de steenzoutlaag kan oplossen. Zoals hierboven aangegeven 

wordt er geen water meer geïnjecteerd in de bovenste cavernes en kan dit dus geen 

negatief effect hebben op de stabiliteit van het dak. Daarnaast wordt door een goede 

beheersing van de cavernedruk (druk onder lithostatisch) de stabiliteit van het dak 

gehandhaafd en beheerst.  

 

Beneden caverne 

De wijze van waterinjectie is door de TU-Delft aan de hand van een computermodel studie 

recent onderzocht (referentie 3). Hierbij is onderzoek uitgevoerd naar het menggedrag van 

injectiewater in een met magnesiumchloride pekel gevulde caverne. Gebleken is dat door 

natuurlijke convectie het water al zodanig is opgemengd met de omringende pekel dat 10 

m boven het injectiepunt er praktisch geen oplospotentieel meer is voor het oplossen van 

bovenliggende steenzoutlagen. 

 

De onderste 1b laag bestaat uit relatief dunne lagen bischofiet zout, afgewisseld met 

carnalliet en andere zouten. Doordat bischofiet relatief plastisch is en de zoutwinning onder 

sub-lithostatische omstandigheden plaatsvindt,“vloeit” het bischofiet zout over een relatief 

grote afstand naar het productiepunt van de caverne toe. Deze methode van winnen wordt 

de zogenaamde squeeze methode genoemd. Door het plastische karakter van het 

bischofiet zout en de sub-lithostatische condities zijn in de loop der tijd een groot deel van 

de beneden cavernes met elkaar verbonden. Er is dan ook geen sprake van afzonderlijke 

cavernes, maar van een ondergronds labyrint gevuld met magnesiumchloride pekel. Deze 

bischofische zoutlagen zijn het meest plastisch ten opzichte van de andere zoutlagen, 

daardoor worden deze preferentieel uit de andere zoutlagen gesqueezed (gedrukt).  

Het water om het zout op te lossen wordt onderin de beneden caverne geïnjecteerd 

waardoor het zoveel mogelijk de tijd krijgt om het aanwezige magnesiumchloride op te 

lossen en verzadigd te worden.   

 

2.3 Gesteente mechanische stabiliteit van de cavernes na de winning 

De zoutwinning vindt onder sub-lithostatische condities plaats. Na afsluiting van een 

caverne met een cement plug (kolom) stijgt de druk van de met pekel gevulde caverne als 

gevolg van het kruipgedrag van het plastische (voornamelijk magnesiumchloride) zout en 

door de opwarming van de pekel als gevolg van de heersende ondergrondse temperatuur. 

Voor afgesloten cavernes geldt dat de druk tot de lithostatische druk kan oplopen. 

Wanneer de grenswaarde van de lithostatische druk benaderd wordt wijzigt, als gevolg van 

de dan heersende spanningstoestand in het zout, de permeabiliteit van het zout waardoor 

pekel in het omringende gesteente kan afvloeien zoals beschreven door Fokker (referentie 

2). Als gevolg van permeatie stijgt de druk in de caverne niet verder. Er ontstaat een 

evenwichtstoestand waarbij de volumeafname in de caverne door convergentie (kruip) en 

de volumevergroting van de pekel door temperatuurverhoging gecompenseerd wordt door 

de hoeveelheid pekel die in het omringende zout gesteente afvloeit. Het afvloeiproces is 

dermate gelijkmatig dat dit niet tot plotselinge breukvorming in het zoutdak zal leiden 

(referentie 2). 
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Het produceren uit een beneden- en bovencaverne is een tijdens de oorspronkelijke mijnontwikke-

ling  bewust gemaakte keuze met als doel magnesiumchloride uit beide cavernes te kunnen winnen. 

Na winning uit de beneden caverne werd het productie- en injectiepunt verlegd naar de boven 

caverne.  

Na het overgaan tot de squeeze winningsmethode zijn de beneden cavernes voor TR-2,3,4,6,8 en 

VE-3 opnieuw ontwikkeld om bischofitische pekel te winnen.  

 

Boven caverne 

Zoals in paragraaf 2.2 is genoemd hebben 10 cavernes zowel een boven- als ondercaverne. Door de  

gemiddeld 46 m dikke steenzoutlaag is vanaf de onderkant van de casing (bijlage 2) een 9.5 inch 

(0,24 m) gat geboord met daarin een 5 inch productie- injectiepijp naar de 3b/2b en/of de 1b laag. 

Vanwege de ruimte om de productie-/injectiepijp is er een directe druk communicatie tussen de 

boven- en benedencaverne, hetgeen in de praktijk ook wordt waargenomen.  

Indien de zoutlaag tussen de boven- en benedencaverne voornamelijk uit steenzout bestaat zal het 

gat rond de 5 inch pijp open blijven omdat de kruipsnelheid van het steenzout erg laag is (op basis 

van Barradeel gegevens). Indien de zoutlaag tussen de 3b/2b laag carnalliet bevat zal de 

kruipsnelheid hoger in vergelijking met steenzout waardoor  de kans bestaat  dat de verbinding 

tussen de boven- en benedencaverne wordt afgesloten.  

Dit betekent dat er de kans aanwezig is dat tijdens de abandonneringsfase een hoeveelheid pekel 

ingesloten kan raken. Het verwachte effect van permeatie en het mogelijk afvloeien van pekel naar 

de bovenliggende lagen zal nader worden onderzocht. 

 

Beneden caverne 

Zoals in hoofdstuk 2.2 is beschreven zijn de beneden cavernes onderling verbonden en is er 

sprake van een ondergronds labyrint. Dit betekent dat bij het afsluiten van één of enkele 

cavernes er geen drukverhoging zal ontstaan omdat deze wordt vereffend door de 

onderlinge verbinding met andere cavernes. Er zal pas een drukverhoging als gevolg van 

optredende kruip van de plastische zouten ontstaan indien een caverne (of een deel 

daarvan) volledig wordt afgesloten van het caverneveld. 

Magnesiumchloride kruipt relatief makkelijk waardoor het beter is de met elkaar in 

verbinding staande cavernes niet af te sluiten, maar een aantal cavernes in de cluster open 

te laten. Door het regelmatig aflaten van pekel kan voorkomen worden dat de lithostatische 

druk bereikt wordt en pekel kan weglekken.    

Dit betekent dat een aantal cavernes uit een cluster niet worden afgesloten met een 

cementplug en pekel periodiek wordt afgelaten. Putten die om technische of operationele 

redenen niet meer ingezet kunnen worden, zullen worden geabandonneerd.  

De verwachting is dat bij gedeeltelijke abandonnering de beneden cavernes onderling 

verbonden blijven. De verbinding tussen cavernes zou wel verstopt kunnen raken met 

precipitaat (zie 3.3.5), maar de verbinding blijft dan nog steeds doorlaatbaar voor pekel. 

Hierdoor is de verwachting dat er geen drukverhoging ontstaat in eventueel gedeeltelijk 

“afgesloten” cavernes. De kans op permeatie, en dus het afvloeien van pekel, wordt dan 

ook minimaal geacht.   

De putten in de cluster die om bovengenoemde redenen niet geabandonneerd worden, 

zullen na afloop van periode twee dan ook nog een beperkte hoeveelheid pekel produceren 

teneinde de drukstijging als gevolg van kruip te beperken.  
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Onderzoek 

Nedmag zal nader onderzoeken op welke wijze de cavernes het beste geabandonneerd 

kunnen worden en of een aantal cavernes op een verantwoorde wijze voor het einde van 

winningsperiode 2 geabandonneerd kunnen worden. Ook het achter blijven van pekel na 

het abandonneren en de kans op permeatie van pekel naar hoger gelegen lagen zal worden 

onderzocht.  

 

In hoofdstuk 3.3 wordt verder ingegaan op de effecten van bodemdaling aan het einde van 

de winningsperiode.  
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3. Productie  

3.1 Het Mijnbouwwerk 

Ref Mw artikel 35 lid 1a;  Mb artikel 24 lid 1d, 1e, 1g 

 

Aan Nedmag is een winningsvergunning verleend voor de winning van kalium- en 

magnesiumzouten in het gebied dat is begrensd door de coördinaten volgens het stelsel 

van de Rijksdriehoeksmeting. Het betreft het gebied tussen de rechte lijnen van de 

coördinaten A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G en A-G. 

Punt x-coördinaat y-coördinaat  

A  240500.00  582500.00 

B  256000.00  578750.00 

C  256000.00  576000.00 

D  250500.00  561750.00 

E  245000.00  570000.00 

F  245000.00  574500.00 

G  241000.00  574500.00 

De oppervlakte van de concessie bedraagt 171.31 km
2
 (bijlage 3) 

Alle huidige cavernes zijn binnen de zogenaamde Veendam cluster geboord vanuit de Well 

Head Centers WHC-1 (Veendam putten (VE)) en WHC-2 (Tripscompagnie putten (TR)). In 

totaal zijn 13 cavernes gerealiseerd in de periode 1972 – 1991.  

 

 
Figuur 2: positie huidige cavernes 

 



 

 

NEDMAG INDUSTRIES Mining & Manufacturing B.V.  Winningsplan 2013   pagina 13 van 53 

Het is de bedoeling om vanuit de beide Well Head Centers de komende jaren nog een 

aantal putten te ontwikkelen totdat de maximale bodemdaling is bereikt (zie 3.3.5). De 

ertsreserve in het Nedmag concessiegebied aan magnesiumchloride carnalliet en bischofiet 

bedraagt 3500 M m
3
 zout en is ruim voldoende voor de komende honderden jaren.  

 

3.2 Zoutwinning en putontwerp 

Mw artikel 34 lid 1c; Mb artikel 24 lid 1c, 1g, 1h, 1k  

 

De putten zijn geboord tot in de magnesiumvoorkomens op een diepte van 1300 tot 1800 

meter onder maaiveld, waarbij de werkelijke putlengtes veel groter zijn aangezien de 

putten gedevieerd geboord zijn vanaf het Well Head Center. De tot de ertsen doorlopende 

afsluitende casing (mantelbuis) wordt gevormd door een 9
5/8

 - 10 
3/4 

inch casing. In de 

bovenste lagen bevindt zich nog een tweede casing (13 
3/8

 - 16 inch) ter extra bescherming 

van de watervoerende lagen. Daarnaast is er een 20 of 24 inch conductorpijp aangebracht 

30 tot 50 m onder het maaiveld. In bijlage 2 is een voorbeeld van de recente putconfigura-

tie weergegeven. In de buitenste pijp wordt water geïnjecteerd onderin de caverne en de 

gevormde pekel wordt via de binnenste productiepijp omhoog gepompt. Door de 

ondergrondse hoge temperatuur (70 °C) ontstaat een pekel die bij lagere temperaturen 

oververzadigd zou raken en tot verstoppingen zou kunnen leiden. Daarom wordt 

verdunningswater toegevoegd om kristallisatie te voorkomen.  

 

De verwachte gemiddelde magnesiumchloride productie bedraagt 315 kt per jaar. Hiervan 

wordt gemiddeld 25 kt per jaar omgezet in vast magnesiumchloride (in de vorm van het 

magnesiumchloride zes hydraat). De resterende 290 kt per jaar wordt als pekel (met een 

concentratie van ca. 30 % MgCl2 naar de opslagtanks van Nedmag aan de Billitonweg in 

Veendam verpompt (volume ca. 720.000 m
3
 per jaar). Voor deze pekel productie wordt 

jaarlijks gemiddeld 260.000 m
3
 proceswater geïnjecteerd. Dit water is afkomstig van de 

MgO fabriek aan de Billitonweg. Aan het proceswater wordt op de pekelwinningslocatie de 

corrosieremmer (zuurstofverwijdering) ammoniumbisulfiet toegevoegd (0,13 

l/m
3 

proceswater) en ter neutralisatie wordt natronloog toegevoegd (0,1 l/m
3
 proceswater).  

 

In de eerste fase van de ontwikkeling van een nieuwe caverne wordt een mijnbouwhulpstof 

gebruikt om ondergrondse ruimte te creëren (de caverne) . Een zeer dun laagje olie wordt 

gebruikt als oliespiegel om de caverne in horizontale richting te ontwikkelen totdat de 

caverne voldoende horizontaal is ontwikkeld. Na het ontwikkelen van de caverne (periode 1 

– 1 ½ jaar) zal deze olie zo veel mogelijk worden teruggewonnen en afgescheiden van de 

pekel en voor hergebruik worden ingezet. Deze methode van ontwikkeling van cavernes is 

ook bij de bestaande cavernes toegepast. Het verwachte olie gebruik zal gedurende de 

genoemde periode ongeveer 3500 m
3 

per jaar bedragen.  

 

Jaarlijks wordt 10 tot 20 kt gips geïnjecteerd. Dit gips ontstaat bij de desulfatering van de 

gewonnen magnesiumchloride pekel. 
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3.3 Duur van de magnesiumchloride winning  

Ref. Mb srtikel 24 lid 2 

 

In het winningsplan wordt het einde van de magnesiumchloride zoutwinning in periode 

twee gekoppeld aan het bereiken van een bodemdaling van 65 cm (vanaf 1993) in het 

centrum van het bodemdalingsgebied. Het  tijdstip waarop dit bereikt wordt, wordt 

bepaald door de onderstaande factoren. 

 

1. Aanvangstijdstip  

2. Jaarlijkse productie  

3. Positie nieuwe cavernes 

4. Gesteente mechanische gedrag van de zoutlagen 

5. Wijze van beëindiging van de zoutwinning 

 

De invloed van bovengenoemde aspecten wordt hieronder toegelicht, waarna wordt 

ingegaan op de duur van de pekelwinning. 

 

3.3.1 Aanvangstijdstip 

Mw artikel 35 lid 1b 

 

De met bodemdaling gepaard gaande methode van zoutwinning is, na een test in 1993, 

gestart in 1995. Uit de laatste tweejaarlijkse meting van de bodemdaling in januari 2010 

blijkt dat de bodemdaling in het centrum van het bodemdalingsgebied 25,7 cm (vanaf 1993) 

bedroeg. Uit het TNO-rapport (referentie 1) blijkt dat ten gevolge van de geomechanische 

eigenschappen van het Zechstein steenzout de in januari 2010 gemeten bodemdaling met 

gemiddeld 1,3 cm verhoogd moet worden. De belangrijkste reden hiervoor is dat het 

omliggende steenzoutpakket viscoelasticiteit vertoont als gevolg van lineaire kruip 

(pressure solution creep), waardoor een initieel smalle kom wordt verbreed.  

 

Als gevolg hiervan zijn de referentiepunten van het bestaande meetnet op 4 km afstand 

over de periode 1993 – 2010 met gemiddeld 1,3 cm gedaald (zie hoofdstuk 3.3.4 en 4).  

De bodemdaling in het centrum van het bodemdalingsgebied bedraagt per januari 2010 

gecorrigeerd 27 cm (vanaf 1993)  in het centrum van het bodemdalingsgebied (diepste 

punt). De 27 cm bodemdaling per januari 2010 is het uitgangspunt voor verdere berekenin-

gen (aanvangstijdstip). 

 

3.3.2 Jaarlijkse productie 

Mw artikel 35 lid 1d 

 

De hoeveelheid magnesiumchloride die de komende jaren naar verwachting gewonnen zal 

worden bedraagt op basis van 100 % magnesiumchloride gemiddeld 315.000 ton per jaar.  
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3.3.3 Positie nieuwe cavernes 

Mb artikel 24 lid 1f 

 

Op basis van de gemiddelde productiecapaciteit en de beschikbare ertsreserve is de 

verwachting dat Nedmag in de periode tot aan het bereiken van de 65 cm bodemdaling 1 

tot 3 nieuwe cavernes zal gaan ontwikkelen vanaf de bestaande Well Head Centers WHC-

1|2. De voorlopige planning en mogelijke posities van de nieuwe cavernes zijn weergegeven 

in figuur 3. Deze planning is gebaseerd op de productieperiode tot 2026 zoals beschreven in 

hoofdstuk 3.3.5. De komende jaren wordt de aanwezige ertsreserve en met name de 

bischofiet rijke locaties nader onderzocht op grond waarvan de caverne posities definitief 

bepaald zullen gaan worden.  

 

 
Figuur 3: Huidige caverne posities en verwachte toekomstige posities nieuwe cavernes  

 

Op enig moment zal Nedmag een nieuw Well Head Center moeten ontwikkelen. Aangezien 

dit zowel financieel als planologisch een behoorlijke impact heeft zal hier tijdig (8 – 10 jaar 

vóór realisatie) op ingespeeld moeten worden. Het is dus van belang om het ontwikkelen 

van de laatste caverne op de huidige locatie (WHC-1|2) en de eerste caverne(s) op de 

nieuwe locatie (WHC-3) goed en tijdig op elkaar af te stemmen.  

 

3.3.4 Gesteente mechanische gedrag zoutlagen  

Doordat magnesiumchloride pekel onder sub-lithostatische condities (squeeze) wordt 

gewonnen vervormt de directe omgeving van de caverne aanzienlijk. De invloedssfeer van 

de magnesiumchloride winning is aan de oppervlakte merkbaar tot op 6,5 km afstand van 



 

 

NEDMAG INDUSTRIES Mining & Manufacturing B.V.  Winningsplan 2013   pagina 16 van 53 

het centrum van het bodemdalinggebied in tegenstelling tot de eerder verwachte 

invloedssfeer van maximaal 4 km (referentie 1). 

 

 
Figuur 4: Komvolume als functie van de afstand van de zoutwinning, waarbij de invloedssfeer voor 

het caverneveld  6,5 km bedraagt vanaf het centrum van het bodemdalinggebied . 

 

De spanningen en de vervormingen in de zoutlagen zijn door TNO modelmatig (AESubs) 

berekend op grond waarvan de consequenties op de bodemdaling zijn bepaald. Het sub-

lithostatisch winnen van magnesiumchloride resulteert in een nagenoeg directe bodemda-

ling aan het oppervlakte. Echter de omringende steenzout lagen vervormen op termijn met 

een viscoelastische tijdsconstante van 5 jaar. Deze vervorming zet zich langzaam door naar 

de oppervlakte. Als gevolg van de winning van de magnesiumchloride en de gesteente 

mechanische eigenschappen van het steenzout ontstaat een bodemdalinggebied dat zich 

over een groter oppervlakte uitstrekt, maar minder snel de diepte van 65 cm (vanaf 1993) 

bereikt dan oorspronkelijk is aangenomen.  
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3
 

squeeze  in het begin groter is dan 

later. 

Dus uit de werkelijke bodemdalings-

metingen blijkt dat de kom wijder 

wordt en zich minder snel verdiept. 

Ook uit de TNO prognoses blijkt dat 

deze trend zich de komende jaren nog 

beperkt doorzet.   
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De hierboven genoemde bredere bodemdalingskom zou ook het gevolg kunnen zijn van het 

sterke kruipgedrag van de bischofitische zoutlagen. Uit eindige element berekeningen 

uitgevoerd met het Diana-computer model volgt dat de horizontale verplaatsing van 

bischofiet zich beperkt tot maximaal 150 m buiten de cavernewand (referentie 4). De 

kruipparameters van bischofiet zijn destijds bepaald door het Shell-laboratorium op basis 

van synthetische bischofiet. Op grond van deze uitkomst is de komverbreding als gevolg van 

de toestroom van bischofietzout over grote afstand minder waarschijnlijk. 

Nedmag heeft tijdens de boring van TR-9 (december 2011) bischofiet kernen genomen 

teneinde opnieuw het kruipgedrag van bischofiet te laten bepalen op basis van de 

werkelijke bischofiet zoutlagen. Hierdoor kan het eerdere onderzoek worden bevestigd of 

ontstaan er mogelijk nieuwe inzichten.     

Door de relatieve trage plastische vervorming van de steenzoutlagen wordt voorspeld dat 

na het stoppen van de productie de bodemdaling nog wat wordt verminderd (rebound 

effect). De verwachting is dat door dit effect de bodemdaling met 4 cm wordt verkleind. 

Hierbij is er vanuit gegaan dat er geen permeatie optreedt. Dit rebound effect is niet 

meegenomen bij het berekening van het tijdstip waarop de bodemdaling van 65 cm (vanaf 

1993) wordt bereikt. 

 

3.3.5 Wijze van beëindiging van de winning 

Het einde van de levensduur van een caverne wordt met name bepaald door het 

beschikbare zout dat nog gewonnen kan worden en de technische integriteit van de 

caverne en de verbuizingen. 

Is hoofdstuk 2.3 is al ingegaan op de mechanische stabiliteit van de cavernes.  

 

Een ander aspect dat meespeelt bij de magnesiumchloride productie is de aanwezigheid 

van onoplosbare zouten (precipitaat) in de caverne.  

 

De ondergrondse zoutlagen bestaan uit diverse zouten waarvan de belangrijkste zijn: 

Bischofiet   MgCl2.6H2O 

Carnalliet  MgCl2.KCl.6H2O 

Kieseriet   MgSO4.H2O 

Steenzout/Haliet NaCl 

Sylviet   KCl  

Anhydriet (gips) CaSO4 

 

De samenstelling van de ondergrondse zoutlagen en alle productie gegevens zijn vanaf het 

begin van de zoutwinning bijgehouden in het Nedmag Brine Database Systeem (BDS). 

Tijdens het selectieve winningproces van bischofitische pekel uit de carnalliet en bischofiet 

zoutlagen slaan onoplosbare zouten als NaCl, KCl en secondair carnalliet  neer als 

fijnkorrelig precipitaat. Met BDS worden de hoeveelheden onoplosbare zouten berekend. 

Omdat de magnesiumchloride zouten zijn ingebed in dunne steenzoutlagen worden bij het 

selectief oplossen hiervan de steenzoutlagen vrijgemaakt. Door hun gewicht komen deze op 

de cavernebodem te liggen. Deze onoplosbare zouten accumuleren, net als het inert 

materiaal, op de cavernebodem.     
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Op het moment in de tijd dat er geen magnesiumchloride zout meer gewonnen wordt door 

het injecteren van water (dus einde actieve loging) zijn de ondergrondse cavernes nog 

gevuld met een mengsel van magnesiumchloride pekel, fijnkorrelig precipitaat en inert 

materiaal. Door beheerste drukverlaging en verdergaande caverneconvergentie kan de 

ondergrondse pekel worden afgelaten totdat er - vrijwel - geen magnesiumchloride meer 

kan worden afgelaten. De hoeveelheid af te laten magnesiumchloride wordt het vrije 

(ondergrondse) volume genoemd.  

Na het aflaten van de magnesiumchloride is de caverne alleen nog gevuld met precipitaat 

en inert materiaal waarbij in de porositeit magnesiumchloride pekel blijft ingesloten. Deze 

magnesiumchloride zal ook bij een verdere drukverlaging niet meer gewonnen kunnen 

worden en blijft ingesloten. Dit materiaal ondersteunt het cavernedak.   

 

Uitgegaan wordt van een jaarlijkse productie van gemiddeld 315 kton magnesiumchloride 

t/m 2024 en een jaarlijks squeeze volume van 340.000 – 400.000 m
3
. Deze volumes kunnen 

beïnvloed worden door de marktvraag waardoor de magnesiumchloride productie zal 

worden bijgesteld. Het totale squeeze volume aan het einde van periode 2, bij een 

bodemdaling van 65 cm (vanaf 1993) in het centrum van de bodemdalingskom, bedraagt 

van  9,2 – 12,4  Mm
3

 rekening houdend met de onzekerheden.  

 

Onzekerheden  

Op basis van de TNO studie is vastgesteld welk squeeze volume kan worden gewonnen bij 

het bereiken van de 65 cm bodemdaling (vanaf 1993). Eveneens is rekening gehouden met 

de onzekerheden in het TNO model (AESubs) en de door Nedmag aangeleverde gegevens in 

het Brine Data Systeem (BDS). 

• De totale onzekerheid in het TNO model bedraagt 3 cm (referentie 1) 

• De totale onzekerheid in het Nedmag BDS systeem, waarin alle productie gegevens 

worden verzameld en het squeeze volume wordt berekent bedraagt in totaal          

+/-10 % Referentie 5 ) 

 

 
 

 

 

 

 

Rekening houdend met 

bovengenoemde onzekerheden 

zal het aan het einde periode 

twee bij een bodemdaling van 65 

cm (vanaf 1993) een hoeveelheid 

magnesiumchloride gewonnen 

kunnen worden met de squeeze 

methode  van  9,2 – 12,4 Mm
3
. 

Het meest waarschijnlijk is dat 

10,5 Mm
3
 magnesiumchloride 

gesqueezed kan worden. 
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Het ondergrondse volume aan het einde van de winningsperiode, bij 10,5 Mm
3
 squeeze, 

bedraagt 5,4 Mm
3
. Gedurende de winningsperiode zijn de magnesiumchloride zouten 

selectief opgelost en zijn andere zouten neergeslagen (precipitaat) of niet gewonnen (inerte 

materiaal). Het gevolg hiervan is dat aan het einde van de winningsperiode een groot deel 

van de 5,4 Mm
3 

magnesiumchloride pekel opgesloten zit in het precipitaat en het inerte 

materiaal. De hoeveelheid magnesiumchloride die opgesloten zit hangt af van de vrije 

ruimte die overgebleven is en wordt bepaald door de bulking factor (mate van compactie 

van de deeltjes).  

 

 
 

Uit bovenstaande Figuur valt al te leiden dat: 

• Bij het bereiken van het voorspelde squeeze volume van 9,5 Mm
3

 
 
zal de actieve 

loging gestopt worden bij een bodemdaling van 59 cm (vanaf 1993). Hierna zal de 

aanwezige vrije pekel (1 Mm
3 

) over een periode van 4 jaar worden afgelaten, dit 

resulteert in een maximaal squeeze volume van 10,5 Mm3.  

• Op grond van de onzekerheidsanalyse (referentie 5) kan in het uiterste geval 10 % 

minder ge-squeezed worden dan berekend, waardoor de daling per hoeveelheid 

squeeze 10 % hoger is, in combinatie met 3 cm meer daling dan de TNO AESubs 

voorspelling moet bij 7.9 Mm
3
 squeeze (58 cm daling) worden overgegaan tot pre-

abandonnering. Het aflaten van de vrije pekel resulteert in een bodemdaling van 65 

cm (vanaf 1993) bij een totaal squeezevolume van 9,2Mm
3
 . 

• In het andere uiterste geval kan 10 % meer ge-squeezed worden dan berekend, 

waardoor de daling per hoeveelheid squeeze 10 % lager is, in combinatie met 3 cm 

meer daling dan de TNO AESubs voorspelling moet bij 11,7 Mm
3
 squeeze (61,5 cm 

daling) worden overgegaan tot pre-abandonnering. Na aflaten van de vrije pekel 

resulteert een bodemdaling van 65 cm (vanaf 1993)  bij een totaal squeezevolume 

van 12,4 Mm
3
 . 

 

Uitgaande van een 

realistische bulking 

factor van 1,10 kan 

aan het einde van 

de winningsperiode 

nog 1 Mm
3
 pekel 

worden afgelaten 

uit de cavernes.     

Dit is de pre-

abandonneringsfase 
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Figuur 5: Verloop bodemdaling bij een aflaat volume van 1 Mm
3 

(startend met Bischofitische 

pekel gevolgd door Carnallitische pekel) vanaf 2024 

 

Na de pre-abandonneringsfase  volgt de abandonneringsfase en worden de voorbereidin-

gen getroffen om de putten te verlaten. De beste wijze waarop de putten, aan het einde 

van de winningsfase verlaten kunnen worden, zal nader worden onderzocht.  

Indien niet alle pekel kan worden afgelaten en een deel achterblijft na abandonnering van 

de putten zal de bodemdaling uitkomen op 60 – 65 cm zonder rekening te houden met 

permeatie van pekel in bovenliggende zoutlagen. 

 

Volgens TNO zou deze maximale daling kunnen verminderen met 4 cm door het verwachte  

rebound effect.   

    

Samenvatting. 

Door onzekerheden in de TNO prognoses voor de te verwachte bodemdaling en de 

onzekerheden in het gebruikte Brine Data Systeem kan de hoeveelheid squeeze niet exact 

voorspeld worden. Realistisch mag verwacht worden dat, bij het bereiken van de 65 cm 

(vanaf 1993) bodemdaling in het centrum van het winningsgebied aan het einde van 

winningsperiode twee, 10,5 Mm
3
 gequeezed kan worden. Bij een bodemdaling van 59 cm 

(vanaf 1993) zal in 2024 de actieve loging gestopt worden en kan nog 1 Mm
3
 pekel worden 

afgelaten over een periode van 4 jaar. Het af te laten volume is gebaseerd op een 

realistische bulking factor van 1,10. Na het aflaten van de pekel start de abandonneringsfa-

se.  

 

Het door TNO voorspelde rebound effect van 4 cm is niet meegenomen in de berekeningen. 

De komende jaren zal de bodemdaling gevolgd worden en zal bepaald worden of het  

rebound effect zich ook daadwerkelijk manifesteert.   
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3.4 Toekomst magnesiumchloride winning 

Ref. Mb artikel 24 lid 2 

 

Na het bereiken van de 65 cm (vanaf 1993) bodemdaling door loging en het aflaten van het 

vrije ondergrondse pekel volume voor periode twee zijn er drie scenario’s voor een verdere 

magnesiumchloride winning. Deze scenario’s maken geen deel uit van dit winningsplan en 

worden derhalve ook niet aangevraagd. Deze scenario’s zijn bedoeld om inzicht te geven in 

de mogelijke pekelwinning voor periode 3 nadat de bodemdaling van 65 cm (vanaf 1993) in 

het centrum van het bodemdalingsgebied is bereikt.  

 

3.4.1 Scenario 1: voortzetting huidige winning  

In het vigerende winningsplan 2001 is een doorkijk gemaakt voor de magnesiumchloride 

winning na periode twee. Op grond van wetenschappelijk onderzoek (referentie 6) is 

aangetoond dat zelfs bij een bodemdaling van 110 cm de kans op schade aan bebouwing 

(inclusief huizen) als direct gevolg van bodemdaling zeer gering is (zie hoofdstuk 4.4). 

Hierbij is rekening gehouden met de meest ongunstige ligging van de bebouwing ten 

opzichte van de vervorming. In dit scenario wordt op de huidige locatie meer magnesium-

chloride gewonnen totdat de bodemdaling in het centrum van het bodemdalingsgebied 

maximaal 110 cm bedraagt. Berekeningen tonen aan dat binnen het vanuit WHC-1 en WHC-

2 bereikbare gebied nog ruim voldoende magnesiumchloride zout aanwezig is voor verdere 

winning. 

 

3.4.2 Scenario 2: vergroten van het winningsgebied 

In dit scenario wordt het huidige winningsgebied vergroot door nieuwe cavernes aan de 

randen van het huidige winningsgebied te plannen, zoveel mogelijk vanaf de huidige Well 

Head Centers. Berekeningen met het  Deltares model tonen aan dat vanwege de 

superpositie met bestaande bodemdalingskommen het boren van een nieuwe caverne, 

binnen de technisch maximaal haalbare outstep van 1300 m, hooguit leidt tot een 

maximale verlenging van 1 jaar voor winningsperiode twee 2. Gezien de hiervoor benodigde 

investering is dit geen economisch haalbare optie, tenzij door technologische ontwikkelin-

gen de outstep kan worden vergroot.  Het beperkt vergroten van bodemdaling in de huidige 

kom tot 75 cm wordt als een realistische en verantwoorde mogelijkheid beschouwd 

(hoofdstuk 3.4.4). 

 

3.4.3 Scenario 3: nieuwe winningslocatie. 

Indien vanaf de huidige Well Head Centers geen magnesiumchloride meer bereikt kan 

worden zal een nieuw Well Head Center ontwikkeld worden of zal gewerkt worden met een 

satelliet locatie met enkele cavernes die met leidingen verbonden zijn met één van de 

bestaande Well Head Centers.  
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3.4.4 Gewenst toekomst scenario 

Op dit moment is Nedmag van mening dat de beste en maatschappelijk meest verantwoor-

de optie het vergroten van het winningsgebied is. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat  de 

maximale bodemdaling beperkt wordt tot 75 cm (vanaf 1993) in het centrum van het 

winningsgebied. De huidige ervaringen en studies (referentie 6, 7, 8 en 9) hebben 

aangetoond dat dit een beheersbare situatie is. Hoewel wetenschappelijk onderzoek heeft 

aangetoond dat een winning tot een bodemdaling van 110 cm verantwoord is, wil Nedmag 

de winning beperken tot een bodemdaling van maximaal 75 cm (vanaf 1993) omdat dit een 

groter maatschappelijk draagvlak geeft. Bij het vergroten van het winningsgebied met een 

maximale daling van 75 cm (vanaf 1993) zullen in de toekomst waarschijnlijk enkele satelliet 

locaties gecreëerd worden. De komende jaren zal onderzocht worden wat de beste locaties 

hiervoor zijn.  
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4. Bodembeweging en bodemtrilling als gevolg van de 

magnesiumchloride winning 

4.1 Aard van de bodembeweging 

Mw artikel 35 lid f; Mb artikel 24 lid 1m, 1n, 1o 

 

Behoudens testen  heeft Nedmag tot juli 1993 magnesiumchloride pekel onder lithostati-

sche condities gewonnen. Het uitgangspunt was dat na het bereiken van de voorgeschreven 

maximale caverne diameter, de caverne zou worden afgesloten met een cementplug. 

Onderzoek (referentie 2) heeft aangetoond dat op de lange termijn (100 jaar of meer) de 

ondergrondse pekel als gevolg van het dichtheidsverschil tussen de pekel en het 

omringende zout zal weglekken ten gevolge van kruip en permeatie in de zoutlagen. 

Hierdoor ontstaat op termijn alsnog een bodemdaling van 0,1 – 1 mm/jaar.  

In 1995 is overgegaan tot het onder sub-lithostatische condities winnen van magnesium-

chloride (squeeze methode). Doordat de pekeldruk lager is dan de oorspronkelijke 

gesteentedruk zal de caverne in grootte afnemen (convergeren). Als gevolg van deze 

drukverlaging ontstaat een gecontroleerde bodemdaling. Aan het einde van de gestelde 

winningsperiode kan het ondergrondse volume afgelaten worden zodat op termijn geen 

pekel kan weglekken en er geen significante bodemdaling meer optreedt. Dit is het 

belangrijkste voordeel van de squeeze methode.   

 

De bodemdaling als gevolg van de magnesiumchloride winning bedraagt 1,5 – 2,0 cm per 

jaar in het centrum van het bodemdalingsgebied. De bodemdaling wordt periodiek 

gemeten op basis van een door het Staatstoezicht op de Mijnen goedgekeurd meetplan.  

 

In het gehele gebied van de zoutwinning vindt ook bodemdaling plaats door gaswinning van 

de NAM uit het Groninger- en het Annerveen-veld. Zoals in de inleiding is beschreven heeft 

TNO onderzoek uitgevoerd naar de bodemdaling vanaf 1993 en de relatie tussen het 

squeeze volume en de bodemdaling geanalyseerd. In de studie van TNO is een correctie 

aangebracht voor externe invloeden zoals bijvoorbeeld gaswinning. Op basis van alle 

bodemdalingsmetingen en de geo-mechanische eigenschappen van de ondergrondse 

(zout)lagen blijkt dat 85 % van het door squeeze gewonnen magnesiumchloride volume als 

bodemdalingsvolume aan de oppervlakte wordt terug gevonden (referentie 1).  

 

In hoofdstuk 3.3.5 is aangegeven dat alle productie gegevens worden bijgehouden in het 

Brine Database Systeem (BDS). In deze data base wordt één gemiddelde waarde 

aangehouden voor de dichtheid van de pekel en de heersende ondergrondse temperatuur. 

Door een aantal vereenvoudigingen in het BDS modeld kan het squeezevolume tot ca. 10 % 

worden overschat en het ondergronds pekelvolume met ca. 10 % onderschat. Rekening 

houdend met dit effect wordt tenminste 90 % van het squeezevolume moeten teruggevon-

den als bodemdaling aan de oppervlakte.  

 

Het bodemdalingsvolume wordt over een relatief groot gebied gespreid (figuur 4), 

waardoor de daling in het centrum van de zoutwinning minder snel verloopt dan 

oorspronkelijk gedacht. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het plastisch gedrag van de  
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ondergrondse steenzoutlagen die zich zowel boven- als onder de magnesiumchloride 

zoutlagen bevinden.  

4.2 Bodemdalingscontour 2010 en verwachte bodemdalingscontour 

Mb artikel 24 lid 1m, 1n, 1o 

 

De laatste bodemdalingsmeting is uitgevoerd in januari 2010. In figuur 6 is de bijbehorende 

bodemdalingscontour weergegeven. Op basis van de TNO studie is berekend dat de 

bodemdaling in het centrum van het bodemdalingsgebied 27 cm (vanaf 1993) bedraagt en 

dat de bodemdaling op 4 km afstand gemiddeld 1,3 cm is. Deze extra daling is weergegeven 

in figuur 6. 

 

 
Figuur 6: Gemeten bodemdaling 1993 - 2010 gecorrigeerd op basis van TNO onderzoek.  

Bodemdaling in het centrum van de bodemdalingskom bedraagt 27 cm.  

Op pagina 5 is toegelicht dat de bodemdaling over de periode 1972 – 1993  4 cm bedroeg. 

In Bijlage 4 is de kaart op A3 formaat weergegeven. 

 

Zoals in hoofdstuk 3.3.5 is beschreven zal de magnesiumchloride winning voor periode twee 

doorlopen tot een bodemdaling van 59  cm waarna de actieve loging stopt. Hierna vindt er 

geen waterinjectie plaats. Er wordt alleen nog gesqueezed en het vrije ondergrondse pekel 

volume wordt afgelaten (hoofdstuk 3.3.5).  

In de onderstaande figuren 7 en 8 zijn de bodemdalingscontouren weergegeven voor twee 

scenario’s voor het jaar 2028. Hierbij wordt tot 2024 water geïnjecteerd en daarna tot 2028 

1 Mm
3 

pekel afgelaten (zie 3.3.5). Het verschil tussen beide scenario’s wordt met name 

veroorzaakt door de verschillende posities van de toekomstige cavernes. Voor alle 

bodemdalingsprognoses zijn ook de onzekere 2 cm contouren weergegeven. 

Vanaf 

1993 



 

 

NEDMAG INDUSTRIES Mining & Manufacturing B.V.  Winningsplan 2013   pagina 25 van 53 

 
Figuur 7: Verwachte bodemdalingscontouren over de periode 1993 - 2028 waarbij nieuwe cavernes 

voornamelijk vanuit WHC-1 worden ontwikkeld 

 
Figuur 8: Verwachte bodemdalingscontouren van 1993 - 2028 waarbij nieuwe cavernes  vanuit  

WHC-2 worden ontwikkeld.  

 

Vanaf 

1993 

Vanaf 

1993 
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Het meest waarschijnlijke scenario is dat toekomstige nieuwe cavernes zowel vanaf WHC-1 

als WHC-2 ontwikkeld zullen worden. Dit scenario is weergegeven in figuur 9. 

 
Figuur 9: Verwachte bodemdalingscontouren van 1993 - 2028 waarbij nieuwe cavernes zowel 

vanuit WHC-1 als WHC-2 worden ontwikkeld.  

 

Uit figuur 7 t/m 9 is te zien dat de bodemdalingscontour maar in beperkte mate wordt 

beïnvloed door de posities van de nieuwe toekomstige cavernes. In bijlage 5 t/m 7 zijn de 

bodemdalingscontouren van figuur 7 t/m 9 voor de jaren 2014, 2020 en 2028 weergegeven. 

 

De bodemdalingscontour aan het einde van periode twee, nadat de actieve loging is 

gestopt in 2024 en nadat 1 Mm
3
 pekel is afgelaten, is weergegeven in figuur 10. In figuur 10 

is de situatie voor het jaar 2060 weergegeven en is er vanuit gegaan dat na het aflaten van 

0,99 Mm
3
 pekel geen mijnbouwactiviteiten meer zullen plaats vinden. 

 

Vanaf 

1993 
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Figuur 10: Verwachte bodemdalingscontouren aan het einde van periode twee na het stoppen van 

de actieve loging en het aflaten van 1Mm
3
 pekel; situatie 2060 

In bijlage 8 is de kaart op A3 formaat weergeven.  

 

Indien er vanuit de WHC-1 en WHC-2 locaties onvoldoende magnesiumchloride gewonnen 

kan worden zal een nieuwe satelliet locatie (WHC-3) ontwikkeld worden. Dit zal resulteren 

in het spreiden van de bodemdaling over een groter gebied. Op dit moment is het 

onduidelijk of dit noodzakelijk zal zijn en welke locatie ontwikkeld zou moeten worden. 

Derhalve kan hiervoor op dit moment nog geen bodemdalingcontour worden opgesteld.  

 

De daadwerkelijke bodemdaling wordt periodiek gecontroleerd aan de hand van een 

goedgekeurd meetplan, waarbij ook periodiek een prognose gemaakt wordt van de 

bodemdaling over 5 en 10 jaar. 

 

Verwachte daling na periode twee  

Na periode twee wordt de magnesiumchloride winning voortgezet waarbij het beste 

scenario is om het winningsgebied uit te breiden tot een maximum van 75 cm (vanaf 1993) 

in het centrum van het bodemdalingsgebied. Dit scenario maakt geen onderdeel uit van 

deze aanvraag. Vijf tot tien jaar voordat Nedmag stopt met de actieve loging in het huidige 

caverneveld zal Nedmag een nieuw winningsplan opstellen om toestemming te krijgen voor 

de magnesiumchloride winning na periode twee.  

Om een beeld te krijgen hoe de toekomstige bodemdalingscontour er uit zou kunnen zien is 

een prognose gemaakt voor de zoutwinning tot 2033 waarbij de bodemdaling in het 

centrum van het bodemdalingsgebied 70 cm (vanaf 1993)  bedraagt en vervolgens het 

resterende ondergrondse vrije pekel volume wordt afgelaten tot een bodemdaling van 75 

Vanaf 

1993 
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cm (vanaf 1993). In dit scenario is er vanuit gegaan dat alle toekomstige nieuwe cavernes 

vanuit WHC-1 en WHC-2 worden ontwikkeld.  

 

 
Figuur 11: Mogelijke bodemdalingscontour na periode twee waarbij de bodemdaling  doorloopt tot 

een daling van 75 cm (vanaf 1993) in het centrum van het bodemdalingsgebied.   

In bijlage 9 is de kaart op A3 formaat weergeven. 

 

4.3 Risicoanalyse bodemtrilling 

Ref Mb artikel 24 lid 1p 

 

Sinds het begin van de zoutwinning van Nedmag en ook na het overgaan op de squeeze 

methode zijn geen bodemtrillingen waargenomen als gevolg van de Nedmag activiteiten. 

Dit wordt bevestigd door de waarnemingen van het KNMI (http://www.knmi.nl): alle 

waargenomen geïnduceerde trillingen hadden een oorzaak op een diepte van 3 km terwijl 

magnesium zoutlagen zich op een diepte van 1300 – 1800 m bevinden. In Groningen en 

Drenthe heeft de KNMI een goed netwerk en worden zelfs kleine trillingen met een 

magnitude van 0,2  op de schaal van Richter geregistreerd.   

 

Doordat de zoutlagen zelf (door kruip) geen grote verschilspanningen opbouwen, kan er 

daarom geen spontane ontlading met een beving als gevolg ontstaan. De enige manier om 

toch een aardtrilling te veroorzaken is door het activeren van een bestaande breuk in de 

elastische gesteentes boven of onder de zoutlagen. Doordat er geen breuken van belang 

zijn nabij de zoutcavernes wordt de kans klein dat er een trilling van belang zal worden 

opgewekt door de zoutwinning.  

Vanaf 

1993 



 

 

NEDMAG INDUSTRIES Mining & Manufacturing B.V.  Winningsplan 2013   pagina 29 van 53 

Er zijn internationaal geen gevallen bekend van aardtrillingen die toegeschreven zijn aan de 

oplosmijnbouw, terwijl er wereldwijd duizenden zoutcavernes bestaan.  

 

Het is dan ook niet te verwachten dat door magnesiumchloride zoutwinning aardtrillingen 

zullen ontstaan. Het KNMI heeft in Noord-Nederland een goed netwerk van seismometers 

waardoor eventuele bodemtrillingen door zoutwinning gemeten zullen worden indien deze 

zich onverwachts toch zouden voordoen.  

 

4.4 Mogelijke omvang en verwachte aard van de schade 

Ref Mw artikel 35 lid 1f; Mb art 24 lid 1q, 1s 

 

Nedmag heeft uitvoering wetenschappelijk onderzoek door GeoDelft (nu Deltares) laten 

uitvoeren (referentie 5). De conclusie is dat de kans op directe schade als gevolg van 

bodemdaling (door scheefstand, kromming en rek van de bodem) zeer gering is bij een 

bodemdaling van meer dan 1 meter. Hierbij is de meest ongunstige ligging van de 

bebouwing ten opzichte van de vervorming beschouwd. Een absolute zekerheid kan niet 

worden gegeven aangezien vele parameters van invloed kunnen zijn op schade aan 

woningen.  

Bovenstaande conclusie is bevestigd door een second opinion uitgevoerd door Prof. A. 

Verruijt (referentie 6) in opdracht van de provincie Groningen. Aangezien de omstandighe-

den en de mate van bodemdaling niet zijn gewijzigd en de afgelopen jaren geen nieuwe  

inzichten zijn ontstaan, zijn de onderzoeken van Deltares en prof Verruijt nog steeds geldig.  

 

Het handhaven van de (grond)waterstand binnen toelaatbare marges is een belangrijke 

maatregel om schade aan gebouwen en landbouw te voorkomen. Op 16 december 2002 

heeft Nedmag met de gemeenten Veendam en Menterwolde en het Waterschap Hunze en 

Aa’s de overeenkomst “ betreffende de kosten van bodemdaling door zoutwinning tussen 

Nedmag en lokale overheden” afgesloten, met een looptijd van 20 jaar (referentie 10). 

Genoemde betrokken partijen overleggen samen met het Staatstoezicht op de Mijnen 

onder voorzitterschap van de provincie Groningen periodiek over de actuele en verwachte 

bodemdaling alsmede de te nemen maatregelen. Deze overleggroep vormt de ambtelijke 

werkgroep bodemdaling Nedmag. Als er aanleiding is tot nader overleg vindt op verzoek 

van één van de partijen bestuurlijk overleg plaats.  

De overeenkomst met de lokale overheden regelt onder andere de vergoeding voor de 

benodigde beheersmaatregelen als gevolg van de bodemdaling door zoutwinning. In de 

overeenkomt is vastgesteld dat Nedmag hiervoor een vast bedrag per ton zout, gewonnen 

volgens de squeeze methode, reserveert.   

De beheersmaatregelen bestaan hoofdzakelijk uit te nemen preventieve beheersmaatrege-

len aan de waterlopen (aanleg van stuwen en gemaaltjes). De afgelopen jaren zijn twee 

gemalen en een stuw geplaatst en zijn de oppervlaktewaterpeilen aangepast. Toekomstige 

maatregelen, tot een bodemdaling van 65 cm (vanaf 1993)  is bereikt, worden tijdig 

besproken in de ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag (referentie 8, 9). 

 

Op grond van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek door Deltares zal gebouw- 

en/of oogstschade naar verwachting verwaarloosbaar zijn. Voor het geval er toch schade 

ten gevolge van zoutwinning ontstaat bij bewoners van panden in het bodemdalingsgebied 
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van Nedmag, is er een schadeprotocol opgesteld “Protocol Bodemdalingsschade aan niet-

overheden” dd oktober 2002 (referentie 11). Dit protocol regelt de wijze van afhandeling 

van klachten en de eventuele vergoeding van de schade.  

De bij de overeenkomst betrokken bestuurders, hebben de ambtelijke werkgroep de 

opdracht gegeven om de hoofdoorzaken van de door bewoners geconstateerde schades 

aan woningen in het bodemdalingsgebied te onderzoeken (referentie 12). Dit onderzoek is 

in 2012 door  Arcadis uitgevoerd (referentie 13). Uit dit onderzoek blijkt dat de zoutwinning 

van Nedmag in de diepe ondergrond een verwaarloosbare invloed heeft op schades aan 

woningen.   

4.5 Maatregelen ter beperking van bodemdaling 

Ref Mb artikel 24 lid 1r 

 

De bodemdaling is, gegeven de winning van magnesiumchloride, onder andere op de 

onderstaande twee manieren te verminderen: 

• Produceren onder lithostatische condities met het achterlaten van de magnesium-

chloride pekel in gecementeerde cavernes na afloop van de productie fase. Dit is de 

methode die Nedmag voor 1993 heeft  toegepast.   

• Injecteren van vaste stoffen in het caverneveld. 

 

De eerste methode laat een enorm potentieel aan bodemdaling over voor toekomstige 

generaties (referentie 2) en geeft onzekerheid over de mate van toekomstige bodemdaling 

(bijvoorbeeld 100 jaar). Daarnaast is deze methode relatief kostbaar (hoge pompkosten 

door hogere drukken en groter injectievolume van water) en leidt het tot een verspilling 

van ertsreserves (er blijft meer pekel in de grond achter dan er wordt gewonnen). 

 

De tweede manier vereist de injectie van een inerte vaste stof, die bovendien redelijk 

fijnkorrelig is en weinig schurend, zodat deze verpompbaar is en zich in de caverne als een 

suspensie kan verspreiden alvorens te bezinken. Het injecteren van inerte goedkope 

grondstoffen is erg kostbaar omdat het de winning van relatief goedkoop magnesium-

chloride (zout) vervangt. Afvalstoffen met een “gate fee” mogen volgens de huidige 

wetgeving niet geïnjecteerd worden.  De enige stof welke wel wordt geïnjecteerd is gips dat 

ontstaat bij  de desulfatering van de gewonnen magnesiumchloride pekel. Deze hoeveel-

heid is beperkt en geeft slechts een zeer beperkte vermindering van de bodemdaling.   

Beide manieren van het beperken van de bodemdaling zijn om de bovenstaande redenen 

niet toegepast.  
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5. Kosten zoutwinning 
Mw artikel 35 lid 1e; Mb artikel24 lid1l 

 

 

Deze gegevens zijn vertrouwelijk en zijn separaat ingediend  
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Bijlage 1: Schematische weergave zoutlage en cavernes 

impressie 

bovenste 

2b/3b caverne

impressie 

onderste 1b 

caverne

Haliet-NaCl

Carnalliet MgKCl3

Anhydriet CaSO4

Bischofiet MgCl2

Sylviet KCl
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Bijlage 2: Huidige putconfiguratie  
 
Nr. Item Description Depth 

bodf

Depth 

bodf

Hole ID Pipe OD Collar 

OD

Pipe ID Pipe ID

TR-9. Variant: 1300 m outstep m m in in in in in

tvd ah Drift

1 24" conductor 0,635" w/t 50 50 - 24,000 Weld 22,730 22,543

2 13 3/8" 54,5 ppf K55 casing 676 800 17 1/2 13,375 14,398 12,615 12,459

3 3 1/2" 9.2 ppf K55 dilution string 1635 2268 n/a 3,500 3,900 2,992 2,867

Top Zechstein

4 5"  18 ppf N80 SC x-over to 4 1/2" 1645 2278 n/a 5,000 5,390 4,276 4,151

5 7" 26 ppf N80 HSC x-over to 7 5/8" 1650 2283 8 1/2 7,000 7,390 6,276 6,151

6 9 5/8" 47ppf N80 casing shoe 1660 2293 12,25 9,625 10,650 8,681 8,525

Top ZIII 3b

Top ZIII 2b

Top ZIII 1b

7 7 5/8" 59.2 ppf P110 VAM SLIJ II 1850 2483 8 1/2 7,625 8,031 6,001 5,876

Top ZIII 1a

8 4 1/2" 18.9 ppf Q125 HY563 HW 1860 2493 8 1/2 4,500 5,200 3,640 3,515

Xmastree
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Bijlage 3: Concessie gebied Nedmag 
 

 

 

 

 

 

 

ijlage 3: Toegepaste putconfiguraties 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gehele concessie 

gebied, 171 km
2
 

Huidige winning 

in de Veendam 

cluster 
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Bijlage 4:  Gemeten bodemdaling 2010 (vanaf 1993) gecor-

rigeerd op basis van TNO onderzoek.
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Vanaf 

1993 
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Bijlage 5:  Verwachte bodemdalingscontouren vanaf 1993 

waarbij nieuwe cavernes voornamelijk vanuit WHC-1 

worden ontwikkeld voor de jaren 2014, 2020 en 2028 
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Vanaf 

1993 
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Vanaf 

1993 
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Vanaf 

1993 
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Bijlage 6:  Verwachte bodemdalingscontouren vanaf 1993 

waarbij nieuwe cavernes voornamelijk vanuit WHC-2 

worden ontwikkeld voor de jaren 2014, 2020 en 2028 
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Vanaf 

1993 
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Vanaf 

1993 
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Vanaf 

1993 
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Bijlage 7:  Verwachte bodemdalingscontouren vanaf 1993 

waarbij nieuwe cavernes voornamelijk zowel vanuit WHC-1 

als WHC-2 worden ontwikkeld voor de jaren 2014, 2020 en 

2028 
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Vanaf 

1993 
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Vanaf 

1993 
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Vanaf 

1993 
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Bijlage 8: Verwachte bodemdalingscontouren vanaf 1993 

aan het einde van periode twee in 2060 
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Vanaf 

1993 
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Bijlage 9: Mogelijke bodemdalingscontour bij een bodem-

daling van 75 cm (vanaf 1993) 
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