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1 Samenvatting
In de nacht van 26 op 27 september 2020 vonden er twee lichte aardbevingen plaats in de buurt van
Winde (gemeente Tynaarlo, Drenthe) met een magnitude van 0,9 en 1,8 op de schaal van Richter. In
deze notitie zijn de mogelijke scenario’s onderzocht die hebben kunnen leiden tot de bevingen.
De aardbevingen zijn ontstaan in een breuk aan de zuidkant van het Roden gasveld. Het Rodenveld
produceert niet meer sinds 2003. Drukmetingen laten zien dat het Roden-Zuid blok stabiel is. Het is
daarom niet aannemelijk dat de aardbevingen zijn veroorzaakt door drukveranderingen in het
Rodenveld.
Aan de zuidkant van de breuk bevindt zich een “overgangsblok” tussen het Roden gasveld en het
Vries-Noord gasveld. Het Vries-Noord gasveld heeft een lage druk door (historische) productie.
Drukgegevens laten sinds 2008 een drukstijging zien doordat het veld in contact staat met een
actieve watervoerende laag. Gezien de geologische opbouw van het veld, stroomt het water dat de
drukstijging veroorzaakt waarschijnlijk vanuit het overgangsblok en vanuit de oostelijke
watervoerende laag. De toestroom van water uit het overgangsblok veroorzaakt daar een drukdaling.
De drukdaling in het overgangsblok door de productie uit het Vries-Noord gasveld is de meest
aannemelijke verklaring voor de Winde bevingen.
Andere oorzaken, zoals een relatie met het Norg of Groningen gasveld, zijn zeer onwaarschijnlijk. Dit
kan worden geconcludeerd op basis van de geologische structuur, de afstand tot de beving en het
dynamisch gedrag van het water en gas in de reservoirs.
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2 Inleiding
In de nacht van 26 op 27 september 2020 vonden er twee lichte aardbevingen plaats in de buurt van
Winde. De eerste beving had een kracht van M=0,9 op de schaal van Richter en vond plaats op
zaterdag 26 september om 22:31 uur. Deze beving werd gevolgd door een beving van M=1,8 op
zondag 27 september om 01:39. Het seismisch station NL.N014 bij Lieveren ligt op 1,6 km van het
epicentrum van de bevingen. Op het seismogram van 27 september is de uitslag van de M=1,8
beving duidelijk herkenbaar (Figuur 1).

Figuur 1; seismogram van de NL.014 meter bij Lieveren. Het tijdstip en uitslag van de M=1,8 beving is aangegeven met de
gele ster.

Volgens het KNMI1 zijn dit geïnduceerde bevingen, wat betekent dat deze hoogstwaarschijnlijk door
de gaswinning in dit gebied zijn veroorzaakt. De epicentra van beide bevingen vallen samen
(Figuur 2) en liggen bij een breuk aan de zuidkant van het gasveld Roden. De productie uit dit gasveld
is gestopt in 2003. Ten zuiden van de breuk is een overgangsblok tussen het Roden gasveld en het
Vries-Noord gasveld. Dit overgangsblok is niet ontwikkeld met productieputten.
Om te bepalen welk mechanisme de bevingen heeft veroorzaakt, zal in deze notitie als eerste de
geologie van het gebied worden beschreven. Hierbij wordt met name gekeken naar de mogelijke
drukcommunicatie tussen de verschillende velden en breukblokken. In het tweede deel van de
notitie wordt ingegaan op de drukhistorie van de velden.

1

https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen
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Figuur 2; Overzicht van de producerende velden (groen) en niet meer producerende velden (groen-blauw gearceerd) in de
omgeving van Winde. De ondergrondse gasopslag bij Langelo (Norg Underground Gas Storage) is ook aangegeven als een
groen-blauw gearceerd veld. De overlappende epicentra van de Winde bevingen zijn in rood aangegeven. In geel zijn alle
historische bevingen in het gebied weergegeven waarbij het label start met de waarde van de magnitude gevolgd door het
jaar van registratie.

5

Het KNMI heeft aangetoond (Ref 1) dat de onzekerheid voor de plaatsbepaling van het epicentrum
klein is (Figuur 3). Het epicentrum ligt op een breuk aan de zuidkant van het Roden gasveld.

Figuur 3; Onzekerheidsellips (95% betrouwbaarheid) zoals berekend door het KNMI (Ref 1). De oranje driehoek geeft de
locatie van het seismisch station bij Lieveren.

Regionaal perspectief
Lichte aardbevingen komen vaker voor in de regio (Figuur 2). Wanneer er gekeken wordt in een
straal van enkele kilometers rondom het epicentrum van de Winde bevingen valt op dat de meest
nabije geregistreerde bevingen relatief lang geleden hebben plaatsgevonden, namelijk in de periode
1995-1997. Dit was de periode dat beide gasvelden Roden en Vries produceerden, waarbij de
bevingen met grote waarschijnlijkheid veroorzaakt werden door de drukdaling behorende bij deze
productie. Het Rodenveld produceert niet meer sinds 2003 en is stabiel in druk.
Figuur 4 toont een kaart van de bovenkant van de “Boven-Rotliegend Groep”. Deze kaart is
gebaseerd op seismiek en laat duidelijk de breukpatronen zien in de ondergrond op een diepte van
ongeveer 3 km.
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Figuur 4; Seismische kaart (grijs) van de basis van de Zechstein Groep, met de breuklijnen in donkergrijs. De gekleurde
vlakken tonen de in dit gebied aanwezige olie- en gasvelden (zie Figuur 2 voor de betekenis van de kleuren).
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3 Geologie
3.1 Opbouw ondergrond (stratigrafie)
Onderstaande figuur toont de gesteenteformaties die relevant zijn voor deze analyse. De
zandsteenpakketten van de Slochteren Formatie vormen het belangrijkste reservoirgesteente in het
gebied. Alle aanwezige gasvelden produceren uit dit gesteente. Wanneer de lagen niet gevuld zijn
met gas, zijn ze gevuld met water. Deze watervoerende lagen worden aquifers genoemd. Bovenop
de Slochteren Formatie bevindt zich het Ten Boer Laagpakket. Dat bestaat met name aan de basis uit
een aantal dunnere zandsteenlagen, maar is in het algemeen zeer silt- en kleirijk en heeft daardoor
een lage porositeit en is slecht doorlaatbaar voor gas en water
Het Ten Boer Laagpakket wordt opgevolgd door de gesteenteformaties van de Zechstein Groep. De
basis van deze opeenvolging bestaat uit een ongeveer 50 meter dik pakket van carbonaat- en
anhydrietlagen met slechte reservoireigenschappen. Daarbovenop volgt een dik pakket haliet of
steenzout. Dit evaporietgesteente heeft geen porositeit, is niet doorlatend en vormt de afsluitende
laag voor het gas.

Zechstein zout (Zechstein Groep):
Steenzout of haliet formatie die de regionale afdekkende laag vormt. Het gesteente is plastisch
waardoor het open ruimtes kan opvullen. Hierdoor heeft steenzout geen porositeit en
doorlatendheid.
Basis Zechstein (Zechstein Groep):
De formaties aan de basis van de Zechstein Groep bestaan uit twee afzettingscycli van
anhydriet (roze) en carbonaat (blauw). Beide formaties zijn zeer dicht en worden gezien als
afdekkende lagen. De carbonaten zijn lokaal dolomitisch van samenstelling. Anhydriet heeft
geen porositeit en permeabiliteit. De carbonaten hebben heel lokaal kleine breukjes die gas of
water kunnen bevatten. De gemiddelde porositeit is < 1%

ROCLT (Boven-Rotliegend Groep)
Het Ten Boer Laagpakket is een pakket van ~50m dik. In dit deel van Nederland bestaat deze
eenheid uit een afwisseling van silt, klei en zandsteen. Het onderste zand-rijke deel van deze
laag is vaak geperforeerd om het aanwezige gas te kunnen produceren.

ROSLU (Rotliegend Groep)
De Slochteren Formatie is het voornaamste reservoirgesteente in het gebied. Het bestaat uit
een zandsteen met goede reservoireigenschappen (porositeit en permeabiliteit).

3.2 Structuur van de ondergrond
Aardbevingen kunnen ontstaan door de productie van aardgas en de daarmee gepaard gaande
drukveranderingen, zowel in de gasreservoirs als in de omliggende aquifers. Daarom wordt gekeken
of productie uit de omliggende gasvelden effect kan hebben gehad op de breuk tussen het Roden
gasveld en het overgangsblok tussen het Roden- en Vries-Noordveld. Dit wordt gedaan aan de hand
van een aantal seismische doorsneden.
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3.3 Verbinding tussen het Roden gasveld en het Vries-Noord gasveld
Figuur 5 toont een seismische sectie door het Rodenveld en het Vries-Noordveld.

Figuur 5; Seismische doorsnede door het Rodenveld en Vriesveld. De kaart in de inzet toont de positie van de doorsnede.

De structurele interpretatie van het gebied wordt bemoeilijkt door de zoutkoepelstructuur (of
“dome-structuur”) van het Zechstein interval. Daardoor is het verzet van de breuken die het
overgangsblok begrenzen niet goed in detail te bepalen.

Figuur 6; Seismische doorsnede door het Rodenveld en Vries-Noordveld (detail van Figuur 5). De kaart in de inzet toont de
positie van de doorsnede.

Figuur 6 toont een uitvergroting van een deel van de sectie van Figuur 5. Het gas-watercontact in
Vries is bepaald op 3108 m en is beduidend dieper dan het contact in Roden. Het is niet bekend of er
gas aanwezig is in het overgangsblok. De breuken in het overgangsblok (indicatief aangegeven met
de gele lijnen) beïnvloeden de drukcommunicatie tussen de twee velden. Het verzet van de breuk die
9

het overgangsblok scheidt van het Rodenveld is groter dan het verzet van de breuk tussen het
overgangsblok en het Vries-Noordveld.

3.4 Mogelijke (druk)verbinding met het Norgveld
Figuur 7; Seismische doorsnede door het Norg- en Rodenveld. De kaart in de inzet toont de positie
van de doorsnede. toont een dwarsdoorsnede door het Norg- en het Rodenveld (zie inzetkaartje
voor de locatie). In deze seismische dieptesectie zijn de top van het gasreservoir (RO_T) en de basis
van de Slochteren Formatie (DC_T) aangegeven. De groene vlakken tonen de gasvoorkomens van het
Norg- en het Rodenveld met hun respectievelijke gas-watercontacten. De westelijke begrenzing van
deze velden bestaat uit randbreuken die zijn aangegeven met (vrijwel) verticale gele lijnen. Het
verzet van de westelijke randbreuk van het Rodenveld (Figuur 7; Seismische doorsnede door het
Norg- en Rodenveld. De kaart in de inzet toont de positie van de doorsnede.) is beperkt waardoor er
een zand-zand contact bestaat aan weerszijden van de breuk. Drukcommunicatie via het water zou
op deze manier mogelijk kunnen zijn.

Figuur 7; Seismische doorsnede door het Norg- en Rodenveld. De kaart in de inzet toont de positie van de doorsnede.
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Figuur 8 toont het overgangsblok tussen het Rodenveld en Vries-Noordveld. De rode pijlen in de
figuur geven een relatieve schatting van de mate van breukverzet. In het algemeen is er meer kans
op (druk-)communicatie door een breuk als het breukverzet kleiner is. Deze structureel-geologische
informatie moet in samenhang met gemeten drukdata bekeken worden om verdere conclusies over
drukcommunicatie te kunnen trekken.

Figuur 8; Uitvergroting van het overgangsblok tussen de Roden en Vries gasvelden. Rode pijlen zijn een relatieve maat voor
de hoeveelheid verzet langs de diverse gekarteerde randbreuken.
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3.5 Mogelijke verbinding met het Groningenveld
Figuur 9 toont een uitbreiding van de seismische sectie van Figuur 7; Seismische doorsnede door het
Norg- en Rodenveld. De kaart in de inzet toont de positie van de doorsnede. naar het oosten, richting
het Groningen veld. Tussen het Rodenveld en het Groningenveld is het Rotliegend reservoirgesteente
watervoerend. Er zijn aanwijzingen dat de druk in het meest oostelijke gedeelte van deze aquifer
beïnvloed wordt door gasproductie uit Groningen (Ref 32). Gezien de grote afstand (circa 15
kilometer) is het vrijwel uit te sluiten dat gasproductie uit het Groningen veld, via de
gemeenschappelijke aquifer, een effect zal hebben op het drukverloop in de omgeving van Roden.

Figuur 9; Seismische doorsnede door het Norgveld, het Rodenveld en westelijk deel van het Groningenveld. De kaart in de
inzet toont de positie van de doorsnede.
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4 Drukhistorie gasvelden
4.1 Roden
Figuur 10 laat de historische drukmetingen2 en gasproductie van het Roden gasveld zien. Putten
ROD-101 en ROD-102 liggen in het blok Roden-Noord, dat door een breuk is gescheiden van het blok
Roden-Zuid (Figuur 11). Het blok Roden-Zuid bevat put ROD-201 en heeft sinds 1986 niet meer
geproduceerd. Sinds 2003 produceren ook de in Roden-Noord gelegen putten ROD-101 en ROD-102
niet meer.
Het drukverschil tussen Roden-Noord en Roden-Zuid laat zien dat de blokken niet verbonden zijn.
Omdat de beving plaatsvond aan de zuidkant van het Roden-Zuidblok, is alleen de druk in Roden-Zuid
van belang. Sinds het insluiten van productie in Roden-Zuid heeft er drukvereffening plaatsgevonden
met watervoerende lagen ten oosten van het Roden-Zuid blok. De druk in Roden-Zuid is stabiel sinds
2000: het drukverschil tussen de ROD-201-metingen in 1999 en 2013 bedraagt slechts 3 bar. Het is
aannemelijk dat de druk in het Roden-Zuid blok stabiel is gebleven sinds 2013.

Figuur 10; Drukmetingen en historische gasproductie in het Rodenveld.

2

De druk is in alle figuren weergegeven op de referentiediepte van het betreffende gasveld.
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Figuur 11; Kaart van het Rodenveld (links) en Vries (rechts) met de diepte Top Rotliegend contourlijnen (zie Appendix voor
een grotere versie van deze kaarten).

4.2 Vries-Noord
Het gasveld Vries-Noord bestaat uit twee blokken: blok 4 in het noorden met putten VRS-4 en VRS-7
en blok 5 met put VRS-8 (zie Figuur 11 en de Appendix voor een grotere versie van de kaart). De
laatste jaren wordt er nog slechts sporadisch uit Vries-Noord geproduceerd, voornamelijk met put
VRS-8 (blok 5). Er is geen goede connectie tussen de blokken 4 en 5: Figuur 12 laat zien dat de druk
van VRS-8 in 2011 ongeveer 160 bar hoger was dan de toenmalige druk in blok 4.
In blok 4 is sinds 2008 een drukstijging waar te nemen. Figuur 13 toont de laatst gemeten drukken in
blok 4 in meer detail. De laatste twee metingen in VRS-4 laten een gemiddelde stijging van 6 bar per
jaar zien (na 2011 is de druk in blok 4 niet meer gemeten). Deze stijging van druk komt door
instroming van water vanuit de watervoerende lagen waarmee het gasveld in verbinding staat. Put
VRS-7 in blok 4 is zelfs ingesloten vanwege hoge waterproductie. Ook in andere delen van het
Vriesveld wordt relatief veel water geproduceerd of zijn putten om deze reden ingesloten.
Het gasveld Vries-Noord is gescheiden van het veld Vries-Centraal door een aantal breuken. Er is
geen directe communicatie tussen deze gasvelden: de velden hebben een ander gas-watercontact en
andere gassamenstelling. Vries-Centraal en het nog meer zuidelijk gelegen Vries-Zuid worden
daarom buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 12; Drukmetingen en historische gasproductie in Vries-Noord.

Figuur 13; Detail van druk gedrag in blok 4 van het Vries-Noord gasveld
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4.3 Norg
Figuur 14 toont de reservoirdruk in het Norgveld sinds de start van productie in 1983. Sinds 1995
wordt dit veld als ondergrondse gasopslag gebruikt. Blok 2 in het Norgveld (Figuur 15) is het deel
waarin zich de meeste actieve putten bevinden en de drukfluctuatie tussen zomer en winter het
grootst is. De druk in het Norgveld is een stuk hoger dan in Vries-Noord. Ook is de druk in Roden
gestabiliseerd op een lagere druk dan Norg3. Het cyclische drukpatroon in Norgveld wordt
uitgedempt in de aquifer, dit wordt beschreven als “slow water movement” effect. De gemiddelde
druk over een opslagcyclus heeft wel enige invloed op de aquifer. Deze gemiddelde druk is in de
afgelopen jaren onveranderd. Daarom kan geconcludeerd worden dat de bevingen niet veroorzaakt r
zijn door de gasopslag-activiteiten in het Norgveld.

Figuur 14; Drukhistorie van het Norgveld.

3

Er is ongeveer 13 bar extra drukverschil in het water door verschil in referentiediepte van het Norg en Roden
gasveld. De cyclische beweging in Norg gasdrukken dringt niet door in de aquifer of naar Roden.
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Figuur 15; Kaart van het Norgveld met de diepte Top Rotliegend contourlijnen.
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5 Mogelijke mechanismes voor breukreactivatie en aardbevingen
Het belangrijkste mechanisme voor het veroorzaken van aardbevingen is schuifspanningsverandering
door drukdaling. Bijna alle bevingen die in Nederland bij gasvelden worden geregistreerd zijn toe te
schrijven aan dit mechanisme. Drukdaling zorgt voor een verhoging van de schuifspanning op de
breuk waardoor een bestaande breuk in de ondergrond gereactiveerd kan worden, wat kan leiden
tot een aardbeving.
Reactivatie van breuken kan ook ontstaan wanneer het “schuifspanningspad” op de breuk anders
verloopt tijdens drukstijging dan tijdens de drukdaling. Dit hysterese-effect wordt veroorzaakt door
een gedeeltelijk plastisch (niet-elastisch) gedrag van het gesteente. Bij drukdaling zal er compactie
ontstaan door zowel plastisch als elastisch gesteentegedrag. Bij drukstijging zal alleen het elastisch
gedrag een effect hebben op het spanningsgedrag. Er zijn zeer weinig bevingen in Nederland die
gekoppeld kunnen worden aan een dergelijk mechanisme. Een beschreven voorbeeld is een kleine
beving die geregistreerd is tijdens de opvulling van de Norg UGS (Ref 3).
Een derde mogelijk mechanisme voor het ontstaan van bevingen is het verzwakken van de breuk
door het indringen van water in een breuk die oorspronkelijk gevuld was met gas. Het water kan in
dit geval een negatieve invloed hebben op zowel de cohesie als de wrijvingshoek van het gesteente
in de breuk. Hierdoor kan een beving ontstaan. Er is maar één casus beschreven waarvoor dit
mechanisme mogelijk geldt (De Hoeve beving, M=2,8, 2008, zie Ref 4).
Drukdaling in het overgangsblok is de logische verklaring voor een verandering van de schuifspanning
in de breuk aan de zuidkant van het Rodenveld. Hierdoor zijn de bevingen ontstaan.
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6 Conclusie
In deze notitie zijn de mogelijke scenario’s onderzocht die hebben kunnen leiden tot de bevingen die
in de buurt van Winde zijn geregistreerd. De aardbevingen zijn ontstaan in een breuk aan de zuidkant
van het Roden gasveld. Het Rodenveld produceert niet meer sinds 2003. Drukmetingen laten zien dat
het Roden-Zuid blok stabiel is. Het is daarom niet aannemelijk dat de aardbevingen zijn veroorzaakt
door drukveranderingen in het Rodenveld.
Aan de zuidkant van de breuk bevindt zich een “overgangsblok” tussen het Roden gasveld en het
Vries-Noord gasveld. Het Vries-Noord gasveld heeft een lage druk door (historische) productie.
Drukgegevens laten sinds 2008 een drukstijging zien doordat het veld in contact staat met een
actieve watervoerende laag. Gezien de geologische opbouw van het veld, stroomt het water dat de
drukstijging veroorzaakt waarschijnlijk vanuit het overgangsblok en vanuit de oostelijke
watervoerende laag (Figuur 16). De toestroom van water uit het overgangsblok veroorzaakt daar een
drukdaling. Drukdaling in het overgangsblok door de productie uit het Vries-Noord gasveld is de
meest aannemelijke verklaring voor de Winde bevingen.
Andere oorzaken, zoals een relatie met het Norg of Groningen gasveld, zijn onwaarschijnlijk. Dit kan
worden geconcludeerd op basis van de geologische structuur, de afstand tot de beving en het
dynamisch gedrag van het water en gas in de reservoirs.
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Figuur 16; Overzicht van de meest waarschijnlijke communicatiepaden tussen de gasvelden en watervoerende lagen. De
grootte van de pijlen geeft een indicatie van de hoeveelheid stroming.
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8 Appendix top structuurkaarten van de gasvelden

Figuur 17; Kaart van het Rodenveld met de diepte Top Rotliegend contourlijnen.
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Figuur 18; Kaart van het Vriesveld met de diepte Top Rotliegend contourlijnen.
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Figuur 19; Kaart van het Norgveld met de diepte Top Rotliegend contourlijnen.
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