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Aanleiding 

Sinds eind 2014 heeft de NAM diverse schademeldingen ontvangen van bewoners in Steenbergen en andere 

kernen in de omgeving van de gasopslag bij Norg. De NAM heeft in overleg met bewoners en gemeente 

Noordenveld (waartoe onder meer de kernen Steenbergen, Norg en Langelo behoren) besloten om te 

onderzoeken welke oorzaak ten grondslag liggen aan deze schades. Bij dit onderzoek dient in het bijzonder 

nagegaan te worden in hoeverre de gasopslag en gasproductie in Langelo bij Norg hebben bijgedragen aan deze 

schades.  

 

Schade aan gebouwen kan een veelheid aan oorzaken hebben. In deze memo is een analyse van potentiële 

oorzaken van schade vanuit de ondergrond die doorwerken op de bebouwing. Dit betreft oorzaken die vanuit de 

ondiepe bodemopbouw doorwerken maar ook oorzaken die door gasopslag en –productie vanuit grotere diepte 

een samenhang hebben met de bebouwing.  

 

In deze memo is een analyse gemaakt van de bodem- en wateraspecten die relevant zijn voor de beoordeling 

van de oorzaken van gebouwschade in het onderzoeksgebied Steenbergen. Hieronder vallen onder andere 

Roderesch, Alteveer, Langelo en Steenbergen. 

 

Ten behoeve van de analyse van de schadebeelden zoals vastgesteld door bouwkundigen, is een verkenning 

van de bodem- en wateraspecten per woning uitgevoerd. Hierin komt aan de orde of vanuit (ondiepe) 

bodemopbouw en grondwaterstandsverloop een potentiële bron van schade aanwezig is.  

 

Effecten op de bebouwing die vanuit de diepe bodemopbouw doorwerken zijn niet per woning beschouwd. Dit 

omdat deze niet uit het schadebeeld te onderbouwen zijn. Wel is vanuit de aangetoonde gevolgen van gasopslag 

en –productie een potentieel effect af te leiden. 

 

 

Ondiepe bodemopbouw en grondwater 

Aanpak 

De analyse van aanwezige bodemopbouw heeft tot doel om een indicatie van de zettingsgevoeligheid van de 

ondergrond ter plaatse van de bebouwing te geven. De volgende oorzaken van zetting zijn onderkend: 

• Oxidatie van veen waardoor gelijkmatige of ongelijkmatige daling optreedt; 

• Verandering korrelspanning in de bodem (leidend tot zetting) door verandering in grondwaterstand. 

 

Bodemopbouw 

Uitgaande van de het onderscheiden hoofdgroepen uit de bodemkaart van Nederland is een indeling gemaakt in 

zettingsgevoeligheid. Dit gebaseerd op organische stof gehalten (de oxideerbare delen) en de primaire en 

secundaire zettingsconstanten zoals gehanteerd in zettingsberekeningen: 
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• Veen, gevoelig voor zowel oxidatie als zetting; 

• Klei, niet gevoelig voor oxidatie en potentieel gevoelig voor zetting; 

• Zand, niet gevoelig voor oxidatie beperkt gevoelig voor zetting. 

 

De bodemopbouw ter plaatse van bebouwing is te bepalen op basis van sonderingen die uitgevoerd zijn voor de 

technische uitwerking van de fundering. Deze sonderingen zijn opgenomen in het bouwarchief van de gemeente. 

Niet van alle woningen en voornamelijk de oudere woningen, zijn sonderingen beschikbaar. Een indicatie van de 

bodemopbouw kan dan verkregen worden uit andere gegevens.  

 

Gegevensbronnen van bodemopbouw: 

• Bouwarchief van de gemeente, indien ter plaatse van de bebouwing of omliggende woningen recentelijk een 

bouwaanvraag heeft plaatsgehad, dan is mogelijk een sondering beschikbaar. Deze sonderingen vormen 

mogelijk een indicatie van de bodemopbouw van de te beschouwen bebouwing. 

• Bodemkaart 1:50.000 Stiboka, tot 1,2 minus maaiveld (m-mv) een goede bron voor de ondiepe 

bodemopbouw. Deze bron is gedateerd wat betreft veendikte en classificatie van veenbodems. Dit wordt 

veroorzaakt door de in de tijd voortschrijdende veenoxidatie. Hierdoor neemt de dikte van veenpakketten af of, 

zullen eerder als veen geclassificeerde bodems meer moerig zijn of, zijn eerdere moerige gronden nu 

waarschijnlijk tot podzol te classificeren. De bodemkaart geeft wel een goede indicatie voor al dan 

nietaanwezige invloed van veenvoorkomens en daarmee het potentiele risico op zetting of oxidatie. 

• DINO-loket, hierin zijn beschrijvingen van uitgevoerde boringen gearchiveerd. Indien boringen nabij het object 

zijn uitgevoerd vormen deze een lokale informatiebron van bodemopbouw. Op grotere afstand van een 

woning hebben wordt de representativiteit van de boring minder voor de bodemopbouw ter plaatse van de 

woning. Boringen op grotere afstand vormen een indicatie voor al dan aanwezige invloed van 

veenvoorkomens en daarmee het potentiële risico op zetting of oxidatie. 

• REGIS, dit is een ondergrondmodel waarin de beschikbare boringen in het DINO-loket zijn geïnterpoleerd tot 

een vlak dekkend bestand. Het vormt een regionale informatiebron waaruit aanwezigheid van dieper dan 1,2 

m-mv voorkomende zettingsgevoelige lagen afgeleid kan worden. 

 

Grondwater 

Verandering van minimale waterspanning en daarmee korrelspanning leidt tot zetting. Voor de analyse naar 

risico’s op zetting is dit te op de volgende wijze uit te werken: verlaging van de grondwaterstand tot beneden 

historisch laagste grondwaterstand leidt tot zetting. De mate van zetting wordt bepaald door de 

zettingsgevoeligheid van de aanwezige bodemopbouw.  

 

Voor het optreden van oxidatie van veen geldt: indien de grondwaterstand lager is dan het niveau van een 

aanwezige veenlaag, ontstaat oxidatie van veen en daarmee een langzame bodemdaling. 

 

Grondwaterstanden ter plaatse van bebouwing kunnen bepaald worden door het uitvoeren van een boring of het 

plaatsen van een peilbuis. Het is niet gebruikelijk dat dit gedaan wordt of dat er hiervan gegevens beschikbaar 

zijn over de grondwaterstand. De grondwaterstand en eventuele invloed op zetting dient van gegevens uit de 

omgeving afgeleid te worden. Deze gegevens vormen daarmee een indicatie voor de grondwaterstanden nabij de 

bebouwing. 

 

Gegevensbronnen van grondwater: 

• Bodemkaart 1:50.000 Stiboka, de grondwatersituatie is per bodemeenheid bepaald en vastgelegd in een 

gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Deze 

grondwatergegevens zijn gedateerd. Voor de grondwatergegevens geldt echter dat er sinds opname en de 

huidige situatie geen grootschalige landbouwkundige en waterhuishoudkundige ingrepen hebben plaatsgehad 

die van invloed op de grondwaterstand zouden kunnen zijn. Indien dit wel aan de orde is zullen we dit 

vermelden (bijvoorbeeld in dit deelgebied de herinrichting van het beekdal Peizerdiep). 

• DINO-loket, hierin zijn grondwaterstanden op meer langjarig opgenomen meetpunten gearchiveerd. Indien 

grondwaterstanden nabij het object zijn gemeten vormen deze een lokale informatiebron van het verloop. Op 

grotere afstand zijn ze een indicatie voor de locatie van de bebouwing. 

 

Bij de analyse van grondwaterstanden is ingezoomd van regionaal naar lokaal om een indicatie van de 

grondwaterstandsontwikkeling in de tijd ter plaatse van de bebouwing vast te stellen. 
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In het overzicht met bodem en wateraspecten per bouwwerk (individuele rapporten) zijn ook opmerkingen 

opgenomen. Deze hebben betrekking op de lokale situatie en risico’s die kunnen bestaan uit: 

• Rioolwerkzaamheden en daarbij benodigde bemalingen; 

• Baggerwerkzaamheden en waterhuishoudkundige ingrepen; 

• Peilbesluiten leidend tot peilaanpassingen; 

• Bemaling van bouwputten; 

• Wegreconstructies leidend tot potentiele trillings-schade; 

• Grote werken (landinrichting, stadsuitbreiding) leidend tot transportbewegingen. 

 

Uitwerking effecten vanuit ondiepe bodemopbouw Steenbergen e.o. 

Bodemopbouw 

Dit onderzoeksgebied maakt onderdeel uit van het Drents Plateau. Het is onderdeel van de middelhoge en lage 

zandgronden. In het plateau is het beeksysteem van Peizerdiep systeem ingesneden. De bodemopbouw bestaat 

hoofdzakelijk uit zandige afzettingen (podzol gronden) met lokaal potklei en keileem in de ondergrond. Dit zijn 

grondsoorten die zeer beperkt gevoelig zijn voor zetting. In de beekdalen en voormalige beekdalen is 

voornamelijk veen afgezet op deze zandige afzettingen. Potklei is aangetroffen in de ondergrond nabij 

Steenbergen, keileem nabij Roderesch.  

 

Afhankelijk van de mate van ontwatering in de beekdalen zijn nog veenbodems van enige dikte aanwezig of als 

moerige bovengrond achtergebleven. De bebouwing bevindt zich voornamelijk op de hogere, meer zandige 

delen. Het is niet uit te sluiten dat onder de bebouwing die nabij beekdalen is gelegen nog voormalige 

veenafzettingen (nu moerig) aanwezig zijn. Deze afzettingen kunnen door voortgaande oxidatie in dikte afnemen 

en zo een ongelijkmatige zetting veroorzaken.  

 

Zetting van veenbodems ten gevolge van een grondwaterstandsdaling (toename korrelspanning door afname 

waterspanning) ter plaatse van woningen is niet aan de orde. De veenvoorkomens bevinden zich overwegend 

boven de historisch laagste grondwaterstand.  

 

In onderstaande afbeelding toont een schematische weergave van de bodemkaart naar hoofdeenheden. 
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De aanduiding van de beschouwde bebouwing is hierbij aangeven met relatief grote symbolen en nauwkeurigheid 

van circa 100 meter zodat de locaties niet tot adres niveau zijn te herleiden. 

 

Grondwater 

Grondwaterstandsverloop zoals weergeven in de bodemkaart 

Vooral de venige en moerige gronden hebben een historisch hoge grondwaterstand die te kenmerken is als 

grondwatertrap I of II. Deze zijn in der loop van de tijd door waterhuishoudkundige voor landbouwkundige 

ingrepen verlaagd naar een grondwatertrap V of droger. De bodemeenheden met meer zandige afzettingen 

kennen een beperktere verlaging aangezien deze al een geschikte waterhuishoudkundige situatie kennen voor 

landbouwkundig gebruik. 

 

Stijghoogten in beschikbare peilbuizen 

Met Menyanthes (een programma om grondwaterstandsreeksen te analyseren) is een analyse van stijghoogten 

uitgevoerd van de geschikte reeksen. Geschikte reeksen bevatten een regelmatige opname van stijghoogten en 

ook metingen tot heden. De reeksen zijn beoordeeld op veranderingen in de laagste stijghoogten in het laatste 

deel van de meetreeks 2010 tot heden. 

 

Indien een lagere stijghoogte dan historisch is opgetreden kan dit tot een toename van korrelspanning en 

daarmee zetting leiden. Een hogere stijghoogte kan eventueel tot vochtschade leiden.  

 

In totaal zijn 50 analyses uitgevoerd voor peilbuislocaties met meetreeksen die een periode van ten minste 2010 

tot 2015 omvatten. Per locatie kunnen meerdere filterdiepten aanwezig zijn. Hiermee wordt inzicht verkregen in 

meerdere watervoerende lagen. Voor effecten van grondwaterwinning of vaststellen van kwel verandering ten 

behoeve natuurontwikkeling.  

 

Uit de meetreeksen volgt dat een zetting veroorzaakt door een verlaging van grondwaterstanden zoals gemeten 

in de peilbuizen niet aan de orde is. 
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In onderstaande geschematiseerde afbeelding is weergeven op welke locaties een potentiele verhoging of 

verlaging afgeleid is voor de periode 2010-2015. 

 
 

Met paarse vierkanten zijn de locaties van beschouwde bebouwing indicatief weergeven. Met de lichtgroene 

cirkels de beschouwde peilbuislocaties. Binnen deze cirkels is met een blauwe stip aangeven indien een 

potentiele verhoging van grondwaterstanden aan de orde is (waargenomen bandbreedte 0,2 tot 0,5 meter). Met 

een rode stip is weergegeven of een potentiele verlaging van de grondwaterstand aan de orde is (waargenomen 

bandbreedte 0,1 tot 0,2 meter). 

 

Wat opvalt is dat de veranderingen voornamelijk rond de beekdalen worden waargenomen. Dit geldt ook voor de 

verlagingen. Voor deze waarneming is een waarschijnlijke oorzaak aan te wijzen. In het beekdal van het 

Peizerdiep, Groote Diep en zuidelijker gelegen Oostervoortsche diep hebben inrichtingsmaatregelen plaatsgehad. 

Naast maatregelen gericht op het vernatten en herstel van de natuurwaarden hebben er ook maatregelen 

plaatsgehad ter behoud of versterking van de landbouwkundige ontwatering. Zo kunnen locaties waar 

grondwaterstanden toenemen en afnemen nabij elkaar gelegen zijn. 

 

Uit de analyse van de grondwaterstandsreeksen concluderen wij dat er geen verlaging van grondwaterstanden 

heeft plaatsgevonden, lager dan de historisch laagste grondwaterstand. Grondwaterstandsverlaging is daarmee 

niet als oorzaak van eventueel optredende zetting te veronderstellen. 

 

De waargenomen grondwaterstandsveranderingen hebben niet plaatsgehad in de nabijheid van bebouwing. In 

Steenbergen en Langelo zijn twee meetpunten waar een verhoging aangegeven is. Hier geldt echter dat op 
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vergelijkbare afstand of dichterbij een peilbuis aanwezig is met een constante reeks waar geen verlaging of 

verhoging aanwezig is.  

 

Enig voorbehoud dient hier gemaakt te worden. De beschouwde veranderingen in grondwaterstand betreffen 

lokale effecten. Op locaties waar de grondwaterstand niet waargenomen is, is het niet uit te sluiten dat een 

verhoging of verlaging aan de orde is. Daarmee is een potentiele verlaging niet uit te sluiten. Vanuit de 

bodemopbouw zijn er geen voor zetting gevoelige lagen aanwezig. zijn. Ook met deze potentiele verlaging is de 

aanwezige zandige bodem beperkt gevoelig voor zetting. 

 

Overige oorzaken voor optredende schades vanuit bodem en water 

Het voorbehoud met betrekking tot grondwaterstand verlagingen is gemaakt op lokale ingrepen in het bodem- en 

grondwatersysteem. Deze zijn niet in grondwaterreeksen waargenomen. Voorbeelden hiervan zijn bemalingen 

voor bouwwerkzaamheden en rioolvernieuwing. We hebben geen indicaties dat deze werkzaamheden hebben 

plaatsgehad. 

 

Wel hebben in het naastliggende beekdal herinirichtingswerkzaamheden van het Peizerdiep plaatsgehad. De 

kans is beperkt dat dit zetting buiten het gebied van de werkzaamheden heeft veroorzaakt. Of het werkverkeer 

over de transportroutes tot schade heeft geleid, dat zal gevolgd zijn door monitoring van wegen en gebouwen 

(vooropname en eindopname). 

 

Op de locatie Langelo hebben bouwwerkzaamheden plaatsgehad. Hierbij is grondwater onttrokken. De verlaging 

van deze bemaling is gemonitord. Met de monitoring ter plaatse van de woningen is geborgd dat er geen 

verlaging groter dan historisch tijdens de werkzaamheden zouden gaan optreden. 

 

Voor de meeste van de lokale ingrepen geldt dat schades optreden rond de werkzaamheden. Deze zullen ook 

rond die tijd waargenomen kunnen worden. Het zijn geen ingrepen waardoor achteraf schades ontstaan. 

 

 

Diepe bodemopbouw 

Aanpak 

Van de gaswinning, gasopslag/-productie door NAM zijn gevolgen zoals bodembeweging af te leiden. Deze 

gevolgen kunnen weer leiden tot effecten op bebouwing. 

 

Om dit inzichtelijk te krijgen is het mogelijk om met de huidige geologische kennis van het gebied een vertaling 

van injectie- en onttrekkingsdrukken te maken naar bodembewegingen. Dit zijn onderbouwende studies naar 

indirecte relaties, met resultaten die afhankelijk zijn van de huidige kennis van de ondergrond.  

 

Met deze analyse richten we ons op de directe relaties. Relevant voor de ervaren schade is: wat is de 

verschijningsvorm aan het maaiveld van de activiteiten van de NAM, en hoe werkt dit door op de bebouwing. Het 

gaat dan om de veronderstelde bodembeweging (zowel verticale als horizontale bodembeweging). Het 

analyseren en verklaren van metingen leidt tot inzicht in waargenomen effecten (de bodembeweging) die 

potentieel tot schade kan leiden. 

 

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. 
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Door deze vervorming van de ondergrond en de daaruit volgende vervorming van de gebouwen kan mogelijk 

schade ontstaan aan gebouwen. Wat niet tot schade leidt is bodembeweging op zichtzelf, mits dit gelijkmatig en 

in een laag tempo plaatsvindt. Het gelijkmatig op en neer gaan van het maaiveld is een vergelijkbaar effect als 

luchtdrukverschillen.  

 

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. Dit betreft criteria ten aanzien van scheefstand kromming en rek. 

 

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. Indien de scheefstand minder is dan 25 mm per 10 m dan is schade door 

scheefstand uitgesloten (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). Wanneer de straal groter is, is gebouwschade ten gevolge van kromming uitgesloten. 

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. 

 

 

Uitwerking effecten vanuit diepe bodemopbouw Steenbergen e.o. 

Voor de analyse de bodembeweging is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

• Bodemdaling door Aardgaswinning, statusrapport 2010 en prognose tot het jaar 2070, september 2010. Dit 

rapport is opgesteld door NAM afdelingen Bodembeweging en Geodesie.  

• Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage augustus 2015, door firma 06-GPS. 

• Update Bodembeweging Opslagplan Norg (december 2014) 

• Aanvraag wijziging opslagplan Norg 2015, ref EP201507206885 d.d. juli 2015 

 

In deze beschouwing wordt eerst ingegaan op de relatie tussen gaswinning en bodemdaling. Daarna gaan we in 

op wat de activiteiten van gasopslag in Langelo (Norg UGS) anders maakt dan alleen gaswinning. Vervolgens 

karakteriseren we de bodemdalingskom die ontstaat door de gaswinning in dit gebied. 

 

Omdat de statusrapportage 2010 de bodemdalingsperiode tot 2008 betreft, maar er meer metingen beschikbaar 

zijn, voeren we een beschouwing uit op de beschikbare meetmethoden. Dit gaat om gegevens die een ruimtelijke 

geldigheid hebben en beschikbaar zijn voor de periode 2008-2013. En dit betreft continue metingen op locatie 

Norg UGS die vanaf februari 2014 worden gedaan. Uit de prognoses en metingen leiden wij vervolgens de 

bodembeweging af die de input vormt voor de analyse van gebouwschade. 

 

Bodemdaling door Aardgaswinning, statusrapport 2010 

Dit rapport bevat een prognose voor de bodemdaling als gevolg van gaswinning in de provincies Groningen, 

Friesland en het noorden van Drenthe gebaseerd op kennis en inzichten van 2010. 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. 

 

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. 
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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. 

 

Bodembeweging door aardgasopslag en aardgaswinning  

De winning van aardgas veroorzaakt in een gasveld een vermindering van de poriëndruk in de gasvoerende 

gesteentelaag. Daarbij wordt het gesteente langzaam iets samengedrukt onder het gewicht van de bovenliggende 

lagen. In de gasvoerende gesteentelaag onder Norg UGS waar gasopslag en gaswinning plaats heeft varieert de 

poriëndruk. Deze is hoger in perioden van opslag en lager in perioden wanneer gas onttrokken wordt. De drukken 

variëren niet alleen per seizoen, maar variëren ook in de tijd met ontwikkeling van de capaciteit van gasopslag.  

 

Voor de analyse van gebouwschade gaan we echter uit van de periode tot 2015 en de berekeningen en metingen 

die dan relevant zijn voor de fenomenen aan het maaiveld. Hiervan moet vastgesteld worden of deze een 

potentiele oorzaak voor gebouwschade vormen. 

 

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 de omgeving van Norg UGS is een aantal gasvelden zo dicht bij 

elkaar gelegen dat de bodemdalingsschotels elkaar overlappen. 

 

In navolgende uitsnede uit het statusrapport 2010 zijn voor het veld Norg de bodemdalingscontouren weergeven 

voor de periode van winning tot 2008. Rond Norg bedraagt de daling 2 cm en aan de oostzijde bedraagt het 

locale maximum 6 cm. Zevenhuizen en Een liggen buiten het veld Norg tussen twee contouren van 2 cm, de 

daling is daar kleiner dan 2 cm. 

 

De afstand tussen de verlagingen van 2 en 6 cm bedraagt 2500m a 3000 m. De maximale scheefstelling van het 

maaiveld bij deze bodemdaling in de omgeving bedraagt daarmee 1 cm op 625 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. 

 

Opmerking bij deze gegevens: de oorspronkelijke daling is voor een groot deel weer ongedaan gemaakt met het 
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weer op druk brengen van het reservoir. Wanneer we de gemeten bodemdaling in het statusrapport 2000 

(metingen 1998 na begin opslag in 1997) beschouwen dan is de ligging van de contouren echter vergelijkbaar. 

 

We gaan dan dus uit van de vorm van de contouren zoals in statusrapport 2000 en 2010 is opgenomen. 

Met deze beschouwing op de vorm van bodemdalingskom door gaswinning is nog niet ingegaan op de 

bodembeweging en de vorm van de bodemstijging, de “omgekeerde kom”. Dit komt later aan bod aangezien 

hierbij processen spelen op een andere tijdschaal dan het winnen van gas. Door gasopslag en gaswinning af te 

wisselen treedt er niet een gelijkmatige compactie op ten gevolge van afnemende reservoirdruk maar zal een 

periodiciteit optreden in bodemdaling en bodemstijging. 

 

Metingen bodembeweging 

Waterpassing 

Om de opgetreden bodemdaling als gevolg van de gaswinning te bepalen worden hoogteverschilmetingen 

uitgevoerd. Hoogteverschillen worden gemeten tussen peilmerken die zijn aangebracht in onder andere 

gebouwen, bruggen en viaducten. De inwinning en verwerking van de meetgegevens wordt uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van de NAM en is gecontroleerd door RWS-DID. 

 

InSAR 

De laatste jaren wordt de satelliet radar interferometrie (InSAR) techniek ingezet om meer inzicht te krijgen in 

maaiveldhoogten zowel ruimtelijk als ook in de tijd. Dit gebeurt synchroon aan de waterpascampagnes. De twee 

technieken tonen de bodembeweging onafhankelijk van elkaar. Door de grote ruimtelijke en temporele 

waarnemingsfrequentie kan uit InSAR extra informatie omtrent bodemdalingsgedrag worden gehaald. 

 

GPS-meetstation Norg UGS 

Naast de metingen met InSAR, is nog een GPS (Global Positioning System) meetstation op Norg UGS 

aangebracht. Deze meet sinds 10 februari 2014 continue de maaiveldhoogte. 

 

Bodembeweging 2008-2013 

Voor na de periode 2008 zijn metingen met zowel waterpassing als InSAR gegevens beschikbaar. In de 

navolgende paragraaf daarover een beschouwing. 

 
Zichtbaar zijn de verschilmetingen voor vaste meetpunten, berekend over de periode 2008-2013 ( in mm’s ), 
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gebaseerd op de waterpassingen en InSAR, opgenomen in het meetregister van 2014. 

 

Met de rode getallen zijn de hoogteverschillen in millimeters gemeten met waterpassing en met de blauwe 

getallen de verschillen gemeten met InSAR. Aangezien het om een verschilmeting gaat zijn negatieve getallen 

een indicatie voor daling en de positieve getallen een indicatie voor stijging. 

 

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. 

 

Tussen de InSAR metingen en waterpassing zit een verschil in aangeven waarden. Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door de meetnauwkeurigheid die aan meetmethodes verbonden zijn. Het gaat hier echter om 

ordegrootte in millimeters. We gaan voor de verdere analyse uit van een maximum waarde van 4 mm voor 

maximale bodemdaling. 

 

Deze waarden geven een ruimtelijk beeld van veranderingen op de meetmomenten, verwerkt naar een ruimtelijk 

beeld. In de volgende paragraaf gaat het over de tijdafhankelijke bodembeweging. 

 

Bodembeweging 2014-2015 

Tot en met 2013 zijn hoogtegegevens van waterpassing en InSAR beschikbaar die verwerkt en getoetst zijn. 

Deze zijn verwerkt in een ruimtelijk beeld, een moment opname aan het eind van een periode. Dit is voor de 

absolute veranderingen aan maaiveld voldoende. 

 

Wat de situatie bij Norg UGS bijzonder maakt is dat er hier geen sprake is van een drukafname door gaswinning 

die leidt tot bodemdaling. Er is sinds 1997 een jaarlijkse periodiciteit in drukopbouw en drukafname die wordt 

bepaald door opslag en winning. In onderstaande afbeelding is de ontwikkeling van de reservoirdruk 

weergegeven. 
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Uitsnede uit: Aanvraag wijziging opslagplan Norg 2015, ref EP201507206885 d.d. juli 2015. 

 

Met een ingreep die periodiciteit kent en de wetenschap dat reservoirdruk, compactie en maaivelddaling een 

relatie hebben, is het te veronderstellen dat deze variaties op enige wijze doorwerken in het maaiveldniveau.  

 

Gegevens van het GPS meetstation op de locatie waar de gasopslag en winning plaats heeft geven inzicht hierin. 

Omdat het hier niet door toetsende instanties gecontroleerde waarden betreft houden we deze aan als 

ordegrootte en niet absoluut. 

 

 



 
 

Datum: 30-11-2015 12 van 13   
 

  

 

Uitsnede uit: Continue GPS hoogtemetingen NAM Norg, rapportage augustus 2015, door firma 06-GPS 

 

In deze grafiek is zichtbaar hoe de bodem bewogen heeft waarop het meetstation staat. Voor de analyse op 

gebouwschade is relevant wat de amplitude van de beweging is. De amplitude is in dit geval circa 20 mm, 2 cm. 

Het lijkt voor de hand te liggen dat dit samenhangt met de gaswinning uit opslag eind/begin 2015. Voor de 

analyse op gebouwschade is dit echter niet relevant aangezien het voor de analyse op gebouwschade de 

omvang van de maaiveldfluctuatie van belang is. 

 

Door deze maaiveldfluctuatie over een periode van 4 tot 5 maanden heeft dus een potentiele beweging van 2 cm 

plaatsgehad. Voor de effecten op bebouwing is het dan relevant over welke afstand de verlaging heeft 

plaatsgehad. Deze vraag kan beantwoordt worden op basis van de onderzoeksresultaten in het opslagplan 

(december 2014). Daarin staat een contour en de waarde 2 cm met een maximale daling van 4 cm. In 

onderstaande afbeelding is hiervan een uitsnede gegeven. 

 

 
 

Op basis van deze afstand van het invloedgebied is het maximale maaiveldverhang bij een bodembeweging van 

de maximale 4 cm over een afstand van 2500 m (2 cm contour wordt als grens van invloed aangehouden) gelijk 

aan gemiddeld 1 cm op 625 meter. In tegenstelling tot de bodemdaling van meerdere winningen die een beeld 

van evenwijdige verlagingslijnen laat zien, geldt deze 1 cm op 625 meter als een gemiddelde. Binnen het gebied 

van bodemdaling of bodem stijging varieert dit enigszins.  

 

Wat we hier wel uit afleiden is dat zowel de bodemdaling door de gaswinning in het gehele gebied (voorafgaand 

het moment dat het reservoir weer op oorspronkelijke druk werd gebracht ten behoeve van de gasopslag) 

vergelijkbaar is met de bodembeweging door gasopslag en –productie. 
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Vertaling bodembeweging diepe bodemopbouw naar gebouwschade 

Met de aangehouden maximale bodemdaling en de vorm van de bodemdalingskom is een vertaling gemaakt naar 

de parameters relevant voor gebouwschade. Omdat de bodemdalingskom de vorm van een ellips heeft is voor de 

berekeningen uitgegaan van de kleinste diameter van de kom. Dit omdat is een worst-case (daling over de kortste 

afstand. Voor de bodemdalingskom is het maaiveld verloop berekend waarbij in het midden de daling 4 cm, op 

een afstand van 2500 meter is geen daling aanwezig. Van het berekende maaiveldverloop zijn scheefstelling en 

kromming met een berekening van raaklijnen afgeleid. 

Scheefstelling  

Voor de analyses zijn we uitgegaan van de uitgangpunten in het opslagplan. Daarmee is dus het uitgangspunt 4 

cm daling en niet de gemeten opgetreden 2 cm bij de gasopslag en gaswinning. Een maximale scheefstelling van 

0,00003 is berekend. Dit is op een afstand van ruim 900 meter van het midden van de bodemdalingskom. De 

scheefstelling komt overeen met circa 1 mm per 30 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 75 kleiner zijn dan het eerder aangeven strengste criterium voor scheefstelling. 

 

Hierdoor is schade als gevolg van scheefstelling door bodemdaling uitgesloten voor het onderzoeksgebied 

 

 

Kromming  

Voor de analyses zijn we uitgegaan van de uitgangpunten in het opslagplan. Daarmee is dus het uitgangspunt 4 

cm daling en niet de gemeten opgetreden 2 cm bij de gasopslag en gaswinning.  

 

De berekende factor voor hol bedraagt 0.0000000463, dit komt overeen met een straal groter dan 200.000 km. 

Deze waarde wordt berekend op 150 meter van het midden van de bodemdalingskom.  

De berekende factor voor bol bedraagt 0.0000000235, dit komt overeen met een straal groter dan 400.000 km  

Deze waarde wordt berekend op 1500 meter van het midden van de bodemdalingskom. 

 

Voor de kromtestraal wordt als strengste minimumwaarde 20 km gehanteerd (Krarzsch 1974.) De brekende 

waarde valt hier ruimschoots binnen, een factor 10.000. 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 uiteen gerekt en dichter bij het centrum wordt de bodem ineengedrukt. De rek is 

echter niet van de bodemdalingscontour af te leiden. Hiertoe dienen modelberekeningen voor de gehele 

bodemopbouw tot en met het reservoir uitgevoerd te worden. Wanneer we echter rekening houden met: 

(1) in de diepte vindt geen fysieke horizontale verplaatsing van reservoir plaats maar een verticale verlaging (2) 

de in het centrum van de bodemdaling door gaswinning Norg UGS de bodemdaling zeer gering is. De gemeten 

bodemdaling 2 cm en maximale bodemdaling 4 cm bedraagt.  

Daarmee is de rek verwaarloosbaar. 

 

Het criterium voor rek dat de horizontale rek (bij trek) kleiner moet zijn dan 5 mm op 10 m om geen scheuren te 

veroorzaken in pleister of mortel (Sambeek 2000). Rekening houdend met de twee overwegingen maakt dat de 

(trek)rek is verwaarloosbaar is. 

 

Conclusie 

De vervorming van de bodem rond gasopslag Norg is dermate beperkt dat de waarden voor de optredende 

scheefstand, kromming en rek ruimschoots vallen binnen de criteria die als grenswaarden worden aangehouden 

voor oorzaak van schade aan bebouwing. 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. 


