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1  Samenvatting 
 

In de middag van 17 november 2022 vonden er twee lichte aardbevingen plaats in de buurt van 

Kommerzijl (gemeente Westerkwartier, Groningen) met een magnitude van M1,1 en M1,7 op de 

schaal van Richter. Deze bevingen zijn met grote waarschijnlijkheid ontstaan in het Kommerzijl 

gasveld. Verdere analyses van het KNMI hebben dit bevestigd waarbij genoemd wordt dat deze 

bevingen geen verband kunnen hebben met de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk. De bevingen 

zijn veroorzaakt door de drukdaling in het gasveld waardoor de schuifspanning toeneemt op de 

interne- en randbreuken in het veld.  
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2 Inleiding 
 

In de middag van 17 op november 2022 vonden er twee lichte aardbevingen plaats in de buurt van 

Kommerzijl. De eerste beving had een kracht van M=1,7 op de schaal van Richter en vond plaats op 

donderdag 17 november om 12:37 uur. Deze beving werd gevolgd door een beving op dezelfde dag 

van M=1,1 op om 13:18 uur. De M=1,7 beving is door vele stations in de buurt geregistreerd, met de 

GK022 en GK024 stations op 1,5 km afstand (Figuur 1, rechts). De M=1,1 beving is in minder stations 

geobserveerd met de GK022 en GK024 station op 0,7 km afstand (Figuur 1, links). 

 

Figuur 1; Stations die de M=1,1 beving hebben geregistreerd (links) en de M=1,7 beving (rechts). 

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 liggen binnen de 

contouren van het gasveld Kommerzijl, waar al eerder bevingen van vergelijkbare magnitude zijn 

geregistreerd (Figuur 4). Het KNMI heeft een additionele en meer uitgebreide, stochastische, analyse 

uitgevoerd van de mogelijke onzekerheid in de bepaling van het epicentrum2. Het meest 

waarschijnlijke epicentrum volgens de in dit rapport beschreven methode wijkt af van het 

epicentrum zoals bepaald met de real-time standaardmethode (“Hypocenter method”) van het 

KNMI. Figuur 2 toont de stochastische inschatting van de locatie van het epicentrum, waarbij de 

warmere kleuren een hogere waarschijnlijkheid geven. De buitenkant van de ellips geeft het 95% 

betrouwbaarheidsinterval weer. Het is dus met 95% zekerheid te stellen dat het epicentrum binnen 

dit gebied en daarmee boven het gasveld Kommerzijl ligt. De onzekerheid voor de M=1,1 beving is 

groter omdat deze door minder stations geregistreerd is. Ook voor deze beving geldt dat het zeer 

waarschijnlijk is dat het epicentrum boven het gasveld Kommerzijl ligt. 

 
1 https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen 
2 E. Ruigrok, P. Kruiver (2022) Epicenters for the Lauwerzijl and Kommerzijl events on 17-11-2022. Technical 
report; TR-402 (link) 

https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen
https://cdn.knmi.nl/knmi/pdf/bibliotheek/knmipubTR/TR402.pdf
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Figuur 2: Onzekerheidsellips (95% betrouwbaarheid) zoals berekend door het KNMI voor de M 1,7 aardbeving (Ref 1). De 
oranje driehoeken geven de locatie van de seismische stations aan. 

 

Figuur 3: Onzekerheidsellips (95% betrouwbaarheid) zoals berekend door het KNMI voor de M 1,1 aardbeving (Ref 1). De 
oranje driehoeken geven de locatie van de seismische stations aan. 
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De recente bevingen zijn ook getoond in Figuur 4, samen met de historische bevingen. Deze figuur 

toont dat er in deze regio meerdere bevingen met vergelijkbare magnitudes hebben plaatsgevonden. 

De maximale magnitude in de regio is M=1,7. De meest nabije geregistreerde bevingen hebben 

recent plaatsgevonden, namelijk in de periode 2018 - 2020. 

 

Figuur 4; Overzicht van de producerende velden (groen) en niet meer producerende velden (groen-blauw gearceerd) in de 
omgeving van Kommerzijl. De ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk (Grijpskerk Underground Gas Storage) is ook 
aangegeven als een groen-blauw gearceerd veld. De epicentra van de Kommerzijl 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 de datum van registratie.  

Mogelijke samenhang van de bevingen met de aanwezige breuken 

Figuur 5 toont een kaart van de bovenkant van de “basis van de Zechstein Groep” en toont de 

breuken die voorkomen in de gesteentelaag waarin ook de gasvoorkomens zich bevinden. Deze kaart 

is gebaseerd op seismische informatie en laat de breukpatronen zien in de ondergrond op een diepte 

van ongeveer 3 km. Figuur 6 toont een deel van deze kaart boven en rondom de velden Kommerzijl 

en Saaksum West. De M=1,7 beving vond waarschijnlijk plaats op de noordelijke randbreuk van 

Kommerzijl die doorloopt als een interne breuk in Saaksum West. Dezelfde breuk is eerder actief 

geweest in 2013 en 2018 met bevingen van vergelijkbare magnitude als de meest recente bevingen. 

De M=1,1 beving lijkt te hebben plaatsgevonden op een interne breuk in het reservoir. 
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Figuur 5: 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). 

 

Figuur 6: Zoom in van de bevingen boven het veld Kommerzijl en Saaksum West.  
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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. Boven op 

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 ~75m 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). 
 

 

 

Uit metingen en analyses in het Groningen veld blijkt dat de meeste geïnduceerde plaatsvinden in en 

direct rondom de reservoirlaag waaruit het gas gewonnen wordt (ROSLU). Voor de Kommerzijl 

bevingen is aangenomen dat dit ook het geval is. Het veld ligt ongeveer op een diepte van 3500 m. 
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4 Productie- en drukhistorie Kommerzijl 
Figuur 7 laat de historische gasproductie van het Kommerzijl gasveld zien. Figuur 8 toont de 

drukmetingen. De putlocaties zijn aangegeven in Figuur 9. Uit Figuur 7 blijkt dat er sinds begin 2021 

geen productie meer heeft plaatsgevonden in Kommerzijl. De drukdaling is bepalend voor de 

spanningsveranderingen in het gesteente en daarmee de kans op aardbevingen. De putten KBB-3, 

LWZ-1 en LWZ-2 liggen in hetzelfde blok. Figuur 8 toont aan dat de gemeten drukken in deze 3 

putten vergelijkbaar zijn, maar dat er drukverschil bestaat van ongeveer 100 bar tussen het oostelijk 

en westelijk deel van Kommerzijl. De aardbevingen vonden plaats in het deel met de grootste 

drukdaling tussen 2018 en eind 2022. 

 

Figuur 7: Historische maandelijkse gasproductie in Kommerzijl.  

 

Figuur 8: Drukmetingen in de Kommerzijl putten. 
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Figuur 9: Kaart van het Kommerzijlveld met de Top Rotliegend contourlijnen voor de diepte. 
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4.1 Mogelijke toekomstige productie en drukdaling 
 

Op dit moment wordt er niet geproduceerd uit het Kommerzijl veld. NAM werkt aan het terug in 

productie brengen van LWZ-3 en op langere termijn mogelijk ook de overige putten. Het verwachte 

laatste jaar van productie is 2027. Tot nu toe is er 2539 miljoen Nm3 uit Kommerzijl geproduceerd. 

Het vergunde, maximaal te produceren, volume is 3059 miljoen Nm3. De huidige verwachting is dat 

de totale productie die eind 2027 wordt bereikt ongeveer 2600 miljoen Nm3 bedraagt. Dit zou 

betekenen dat er nog ongeveer 6 bar drukdaling zal plaatsvinden. 

 

5 Waarschijnlijk mechanisme 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.  
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6 Referenties 
 

Ref 1: KNMI (2022) Epicenters for the Lauwerzijl and Kommerzijl events on 17-11-2022 


