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1.1 Inleiding 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor deze memo ligt in de wens van de NAM om meer inzicht te krijgen welke oorzaken ten 
grondslag liggen aan schades buiten de zogenaamde contourlijn. 
 
Niet alleen wordt een verband gelegd tussen de aardbevingen in het Groningerveld en gebouwschade (zie 
daarvoor Hoofdrapport onderzoeksgebied ‘Groningen - West’ (aardbevingsgerelateerde schades en 
aardbevingstrillingen), gedateerd 1 oktober 2015). Ook andere activiteiten zoals gaswinning zelf zijn in beeld als 
oorzaak van gebouwschade. Oorzaken die door productie vanuit grotere diepte een samenhang hebben met de 
bebouwing. Naast de directe effecten (bodemdaling) is er ook een potentiele samenhang met compensatie van 
oppervlaktewaterpeilen die volgend op de opgetreden bodemdaling worden uitgevoerd (peilaanpassing).  
 
Doel 
Doel van deze memo is het bieden van inzicht in de effecten op bebouwing bestaande uit: 
• directe effecten (bodemdaling)  
• potentiele effecten samenhangen met compensatie van oppervlaktewaterpeilen die volgend op de opgetreden 

bodemdaling worden uitgevoerd (peilaanpassing).  
 
In aanvulling op het hoofdrapport, waarin de invloed van aardbevingstrillingen ten gevolge van gaswinning wordt 
nagegaan, wordt in deze memo inzicht gegeven in de overige effecten op bebouwing. Deze effecten bestaan uit: 
• directe effecten, te weten bodemdaling;  
• indirecte effecten, te weten peilaanpassingen die uitgevoerd worden om de bodemdaling te compenseren.  
 
Aanpak 
In deze memo is een analyse gemaakt van de gevolgen van bodemdaling en de peilaanpassing die 
samenhangen met de activiteiten van NAM en relevant zijn voor de beoordeling van de oorzaken van 
gebouwschade in het onderzoeksgebied Groningen - West. In dit onderzoeksgebied onder andere de kernen 
Eelderwolde en Groningen-West. 
 
De thema’s bodemdaling en peilaanpassing zijn specifiek voor het onderzoeksgebied Groningen - West 
uitgewerkt. 
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1.2 Bodemdaling door gaswinning 
Aanpak 
Van de gaswinning door NAM zijn gevolgen zoals bodembeweging af te leiden. Deze gevolgen kunnen weer 
leiden tot effecten op bebouwing. 
 
Effecten op maaiveldniveau, bebouwing 
Vanuit eerdere onderzoeken naar (primaire) bodemdaling door zout- en gaswinning zijn effecten afgeleid die 
vanuit de diepte door kunnen werken. De vervormingen die aan het bodemoppervlak kunnen ontstaan ten 
gevolge van komvormige bodemdaling zijn te onderscheiden in:  
• Helling; 
• Kromming;  
• Horizontale rek. 
 
Een gebouw zal de vervorming in de bodem deels volgen, maar doordat de fundering van een gebouw over het 
algemeen veel stijver is dan de bodem, zullen met name de kromming en horizontale rek in het gebouw 
significant kleiner zijn dan de kromming en rek in de bodem. Dit geldt in sterke mate voor betonnen funderingen 
maar ook oude gemetselde funderingen zijn nog beduidend stijver dan de bodem. 
 
De vervorming aan het bodemoppervlak ten gevolge van een zekere bodemdaling kan worden berekend. De 
vervorming van de gebouwen is dan altijd kleiner omdat gebouwen stijver zijn en dus minder vervormen. In 
eerder onderzoek door GeoDelft zijn criteria gehanteerd voor de maximale vervorming aan een gebouw om 
schade aan gebouwen te voorkomen. 
 
Helling c.q. scheefstand 
Scheeftstand is bij een komvormige daling het verschil in zakking tussen twee punten. Indien sprake is van lokale 
grote verschillen in daling, dan is de scheefstand groter. We houden in de analyse het strengste criterium voor 
schade door scheefstelling aan. Deze is 25 mm per 10 m (Krarzsch 1974). 
Kromming 
Bij verdraaiing of kromming kantelt een gebouw niet gelijkmatig. Dit kan zowel hol al bol zijn. De kromming kan 
aanleiding geven tot scheuren. Voor de kromtestraal wordt als strengste minimumwaarde 20 km gehanteerd 
(Krarzsch 1974). 
Horizontale rek  
Bij komvormige bodembewegingen treedt rek- en strek op in de ondiepe bodemopbouw. Dit werkt door in 
bebouwing. We houden hier het strengste criterium (Sambeek 2000) dat de horizontale rek (bij trek) kleiner moet 
zijn dan 5 mm op 10 m om geen scheuren te veroorzaken in pleister of mortel. 
 
Ondanks dat hier de strengste criteria worden aangehouden blijft er een bepaalde onzekerheid in de vertaling 
naar schade. Dit voortkomend uit ontbrekende kennis over het exacte doorwerking van een beweging in een 
individueel bouwwerk (daar is de hele voorgeschiedenis van het gebouw relevant).  
 

Uitwerking bodemdaling Groningen -West e.o. 
Voor de analyse van de bodemdaling is gebruik gemaakt van de rapportage  
“Bodemdaling door Aardgaswinning, statusrapport 2010 en prognose tot het jaar 2070” (September 2010). Dit 
rapport is opgesteld door NAM afdelingen Bodembeweging en Geodesie.  
 
In deze beschouwing wordt eerst ingegaan op de relatie tussen gaswinning en bodemdaling.  
Vervolgens karakteriseren we de bodemdalingskom die ontstaat door de gaswinning in dit gebied. 
 
Bodemdaling door Aardgaswinning, statusrapport 2010 
Dit rapport is een op kennis en inzichten van 2010 gebaseerde prognose voor de bodemdaling als gevolg van 
gaswinning in de provincies Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe. Het vormt de rapportage van de 
NAM over haar bodemdalingsverwachtingen, rekening houdend met resultaten van actuele metingen en specifiek 
onderzoek op dit gebied. Elke vijf jaar worden na een meetcampagne van de bodemdaling de 
bodemdalingsprognoses geactualiseerd en gerapporteerd. 
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De onderzoeken gaan in op de vraag in hoeverre de productieactiviteiten aanleiding kunnen geven tot 
bodemdaling als gevolg van compactie van de poreuze gesteentelagen waaruit aardgas wordt gewonnen. Met de 
resultaten van dergelijke studies kan een inschatting worden gemaakt van de doorwerking naar maaiveld. 
 
De mate waarin de compactie wordt omgezet in bodemdaling op maaiveld-niveau is onder meer afhankelijk van 
de diepte en omvang van het gasveld. Bij kleinere velden zal de bodemdaling aan het aardoppervlak een fractie 
van de compactie van het reservoirgesteente bedragen. Dit blijkt ook uit de metingen van het maaivelniveau. 
 
Vorm bodemdaling door gaswinning 
De bodemdalingsschotel van een veld beslaat een groter oppervlak dan het veld zelf, dit door de doorwerking van 
boven het reservoir gelegen bodemlagen. 
 
In navolgende uitsnede uit het statusrapport 2010 zijn de bodemdalingscontouren weergeven 
voor de periode van winning tot 2008.  
 
De afstand tussen de verlagingen van 6 cm aan de rand van Eelderwolde en 10 cm in Groningen bedraagt 
minimaal 4000m. Hier is de scheefstelling maximaal. De maximale scheefstelling van het maaiveld bij deze 
bodemdaling in de omgeving bedraagt daarmee 1 cm op 1000 m. 
 

  
Uitsnede uit: Statusrapport 2010, Contourkaart voor bodemdaling door gaswinning opgetreden tussen start van 
de productie en de waterpassing in 2008, bepaald met het aan de metingen gekalibreerde geomechanisch model. 
 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit metingen van een hoogteverandering betreffen. Hierbij spelen ook 
zettingen een rol die ontstaan door:  
• Daling van het object waaraan het peilmerk is bevestigd (bijvoorbeeld gebouw, brug, viaduct), doordat dit 

onder het eigen gewicht in de bodem wegzakt; 
• Zetting van de ondiepe ondergrond door bijvoorbeeld aanpassing polderpeil of natuurlijke klink; 
Wanneer we echter als worst case deze factoren op 0 zetten, dan betekent dit dat de aangeven waarden de 
maxima voor bodemdaling door gaswinning betreffen. 
 

Vertaling bodemdaling naar gebouwschade 
Met de aangehouden maximale bodemdaling en de vorm van de bodemdalingskom is een vertaling gemaakt naar 
de parameters relevant voor gebouwschade. De bodemdaling in Groningen is echter niet een eenduidige 
dalingskom aangezien het een sommatie is van verschillende bodemdalingskommen van de individuele 
winningslocaties. Het onderzoeksgebied ligt aan de rand van de samengestelde bodemdalingskom. In de 
benadering gaan we er dan worst-case vanuit dat de waargenomen daling over een afstand (4 cm dalingsverschil 
over een afstand van 4000 m). Dit berekende maaiveldverloop is gezien de grote afstand van het centrum als een 
rechte lijn te benaderen en niet als kromming. 
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Scheefstelling  
Voor de analyses zijn we uitgegaan van de uitgangpunten zoals opgenomen in het statusrapport. Bij een 
bodemdalingskom met een dalingsverschil van 4 cm over 4000 m is de maximale scheefstelling van 0,00001 
berekend. De scheefstelling komt overeen met circa 0,1 mm per 10 meter. 
 
Het strengste criterium voor schade door scheefstelling (Krarzsch 1974) is 25 mm per 10 m.  
 
De maximale scheefstelling door de gaswinning en opslag is aanzienlijk kleiner dan dit criterium. Het gaat hier om 
waarden die ten minste een factor 250 kleiner zijn dan het eerder aangeven strengste criterium voor 
scheefstelling. 
 
Hierdoor is schade als gevolg van scheefstelling door bodemdaling uitgesloten voor het onderzoeksgebied 
 
Kromming  
Het maaiveldverloop is gezien de grote afstand van het centrum als een rechte lijn te benaderen en niet als 
kromming. Hierdoor is schade als gevolg van kromming door bodemdaling uitgesloten voor het 
onderzoeksgebied. 
 
Rek  
Rek is het proces van interactie van de bodem richting het midden van de kom. Op grotere afstand van de van 
het centrum wordt de bodem uiteengerekt en dichter bij het centrum wordt de bodem ineengedrukt. Wanneer we 
echter rekening houden met: 
• (1) in de diepte vindt geen fysieke horizontale verplaatsing van reservoir plaats heeft maar een verticale 

verlaging  
• (2) dat het onderzoeksgebied aan de rand van het veld gelegen is. 
Dan is de rek verwaarloosbaar. 
 

Conclusie bodemdaling 
Een gebouw zal de vervorming in de bodem deels volgen, maar doordat de fundering van een gebouw over het 
algemeen veel stijver is dan de bodem zullen met name de kromming en horizontale rek in het gebouw significant 
kleiner zijn dan de kromming en rek in de bodem. Bij de bodemdaling zoals gemeten is rond Groningen - West 
bestaat de vervorming vooral uit een verwaarloosbare scheefstelling/ kromming of rek is gezien de ligging aan de 
rand van het bodemdalingsgebied niet aan de orde. Bodemdaling is daarmee niet een oorzaak van schade aan 
bebouwing. 
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1.3 Peilcompensatie bodemdaling 
Aanpak 
Uit het voorgaande hoofdstuk volgt dat de bodemdaling door gaswinning als gelijkmatig te beschouwen is. Dit 
zowel gebiedsdekkend (een verhang van 1 cm per 1000 meter) als ook op schaal van de bebouwing (maximale 
scheefstelling 0,1 mm per 10 meter).  
 
Bodemdaling kan echter wel gevolgen hebben voor de waterhuishouding. Als er geen maatregelen worden 
getroffen, stijgt het waterpeil in sloten en kanalen. Diverse maatregelen stellen de waterschappen in staat de 
waterpeilen aan te passen aan de opgetreden bodemdaling.  
 
Effecten op maaiveldniveau, bebouwing 
De aanpak is deels gebaseerd op eerder uitgevoerde studies en onderbouwingen zoals opgenomen in de 
volgende bronnen: 
1. Studieresultaten betreffende ongelijkmatige zakkingen in verband met aardgaswinning in de Provincie 

Groningen, Diversen, maart 1987. 
2. Onderzoek effecten peilverlaging Oude Pekela, Geodelft, oktober 2007. 
3. Raaien onderzoek Electraboezem 2e schil, Deltares, november 2011. 
 
In deze studies worden onderzoeken beschreven naar de peilveranderingen en effecten daarvan op zetting en 
bebouwing. Een verlaging van de oppervlaktewaterstanden en daarmee grondwaterstand rond een gebouw kan 
tot zetting, vervorming van fundering en gebouwschade leiden. 
 
Zetting van bodem is het proces waarbij door afname van de waterspanning de korrelspanning toeneemt en het 
volume van de bodem afneemt. Dit omdat water uit de poriën verdwijnt en de bodem zich dichter pakt. Een 
verlaging van de grondwaterstand zal tot extra zetting leiden. Sommige grondsoorten zijn zeer weinig 
zettingsgevoelig (zand) andere daarentegen zeer sterk (bijvoorbeeld veen), ook weer afhankelijk van reeds 
opgetreden ‘natuurlijke’ belasting. 
 
In de rapportage “ Studieresultaten betreffende ongelijkmatige zakkingen in verband met aardgaswinning in de 
Provincie Groningen” (bron1) is gekeken naar de zettingsgevoeligheid van de ondergrond voor peilverlagingen en 
de consequenties daarvan voor de bebouwing.  
 
Het niveau van de grondwaterspiegel varieert in de loop van het jaar lopende het seizoen. Als de 
grondwaterspiegel ten opzichte van het maaiveld verder daalt dan het minimumniveau dat ter plaatse voorheen 
ooit eens is bereikt, dan zal rekening moeten worden gehouden met zetting van de grond. Een verlaging van het 
slootpeil van 0,20 m ten opzichte van het maaiveld zal de grondwaterstand doen dalen. Zo zal op enkele meters 
afstand van een sloot de gemiddelde laagste grondwaterstand in het geval van klei 0,05 - 0,10 m dalen, bij veen 
0,10 m en bij zand 0,10 - 0,15 m. 
 
Bij homogene grond is de zetting van de grond in het algemeen gelijkmatig en zal de bebouwing in zijn geheel 
meezakken; bij inhomogene grond echter kan een verschil in zetting tot scheefstand en/of scheurvorming van de 
bebouwing leiden. 
 
In onderstaande tabel een samenvatting van de aangehouden toelaatbare verlagingen (bron1) 
 

Bodem voornamelijk 
opgebouwd uit 

Toelaatbare verlaging 
grondwaterstand in cm 

Toelaatbare verlaging 
waterpeil in cm 

zand 24 32 

klei 10 20 

veen met kleidek 7 13 
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De maximale relatieve peilverlagingen zijn gebaseerd op de meest ongunstige situatie met betrekking tot de 
grondgesteldheid. 
 
Voor het onderzoeksgebied Groningen – West wordt dit niet verder specifiek uitgewerkt. 
 
Reden hiervoor is dat alle beschouwde bebouwing op palen zijn gefundeerd. Daarmee speelt de bodemdaling 
door peilaanpassing geen rol. 
 
Verder geldt nog dat de bodemdaling dermate beperkt is dat hier geen peilaanpassingen aan de orde geweest 
zijn om de bodemdaling te compenseren. 
 
 

Conclusie peilaanpassing 
Bodemdaling door peilaanpassing speelt geen rol in de gebouwschade. 
 

1.4 Conclusies 
Samenvattend komen wij voor het onderzoeksgebied Groningen - West tot de volgende conclusies: 
 

 
Ten aanzien van de bodemdaling: 
Bij de bodemdaling zoals gemeten rond Groningen - West, is de vervorming van de bodem dermate beperkt 
dat de waarden ruimschoots vallen binnen de criteria die als grenswaarden worden aangehouden voor 
oorzaak van schade aan bebouwing. 
 
Ten aanzien van de peilaanpassing: 
Bodemdaling door peilaanpassing speelt geen rol in de gebouwschade. 
 

 
Deze conclusies worden nog bevestigd door eerdere studies (bronnen 1 t/m 3) waarin is vastgesteld dat er geen 
verband is tussen 
• Waargenomen gebouwschade en bodemdaling,  
• Waargenomen gebouwschade en peilaanpassingen ter compensatie van bodemdaling. 
 


