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1 Introductie 

Dit document rapporteert de monitoring van bodembeweging in het gebied De Wijk middels de 
geodetische techniek satelliet radar interferometrie (InSAR). Deze rapportage vindt plaats in het 
kader van het Plan van Aanpak monitoring en bouwkundige opnames De Wijk fase 2 (NAM, 
2019a). 

In de gas reservoirs van De Wijk wordt stikstof geïnjecteerd om het (resterende) gas te kunnen 
winnen. Vanaf 2018 gebeurt dit ook in de ondiepere gas reservoirs (ca. 500 meter diepte). Door 
de stikstofinjectie wordt het resterende gas naar de productieputten verplaatst en wordt de druk in 
de reservoirs gestabiliseerd. De bodemdaling is daardoor naar verwachting beperkt. 

Aan de instemming met het winningsplan De Wijk fase 2 zijn voorwaarden verbonden met 
betrekking tot monitoring en bouwkundige opnamen. Hiervoor is het bovengenoemde Plan van 
Aanpak monitoring en bouwkundige opnames geschreven. Het plan geeft invulling aan een 
aantal wettelijke vereisten. Als aanvulling daarop beschrijft het plan ook dat NAM InSAR data zal 
publiceren.  

Dit rapport maakt de bodembeweging op basis van InSAR metingen inzichtelijk, in combinatie 
met de GPS en waterpas metingen. Bodembeweging als gevolg van diepe processen in de 
ondergrond heeft aan de oppervlakte een samenhangend patroon, welke wordt gevisualiseerd 
als het coherente patroon van de meetpunten op en nabij de locaties van de GPS stations en de 
waterpas peilmerken. 

NAM hoopt dat deze InSAR monitoring meer duidelijkheid kan geven aan bewoners over 
bodemdaling en hoopt dat hiermee de zorgen over bodemdaling verminderd kunnen worden. 

2 Geodetische metingen 

Door middel van 3 geodetische technieken wordt de bodembeweging boven het De Wijk veld 
gemonitored: 

 Waterpassen 

o Volgens meetplan De Wijk/Wanneperveen (NAM, 2018a) zijn er waterpassingen 
uitgevoerd vanaf de nulmeting in 1974 met een interval van 5 jaar. De laatste 
twee waterpassingen zijn uitgevoerd in 2011 en 2014; de eerstvolgende vindt 
plaats in de tweede helft van 2019. De resultaten van de waterpassingen worden 
gerapporteerd als meetregister (NAM, 2016) aan SodM.  

 GPS 

o Permanente monitoring op 4 stations op NAM locaties (De Wijk 16 en 26 vanaf 
2013, en De Wijk 200 en Ten Arlo vanaf 2017). De resultaten van de permanente 
monitoring worden maandelijks gerapporteerd aan SodM (NAM, 2019b).  
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 InSAR (Radarsat-2 missie, opname interval 24 dagen) 

o Opgaande baan in standaard resolutie van 2011 tot 2017, en in verhoogde 
resolutie vanaf 2015. 

o Neergaande baan in standaard resolutie, vanaf 2009. 

De InSAR meetpunten (Persistent Scatterers, PS) hebben een consistente reflectie in de 
tijd, en corresponderen voornamelijk met bebouwing in het terrein. De laatste InSAR 
processing boven het De Wijk gebied is gedaan eind 2018, in opdracht van NAM door 
SkyGeo. Een beknopte samenvatting van de InSAR techniek is te vinden in Bijlage C.  

3 Visualisatie tijdseries bodembeweging 

De InSAR deformatie metingen worden in dit document inzichtelijk gemaakt in Bijlagen A en B, 
op de volgende wijze: 

 Visualisatie van deformatie tijdseries op de NAM locaties De Wijk 16, 26 en 200 (GPS en 
InSAR), en op De Wijk 17 (InSAR).  

 Visualisatie van gecombineerde waterpassing en InSAR tijdseries op de peilmerk 
locaties. 

Voor alle locaties geldt, dat de InSAR tijdseries worden gevisualiseerd van alle InSAR 
meetpunten in een straal van 500 meter.    
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Bijlagen 

A GPS en InSAR tijdserie visualisaties De Wijk locaties 

Deze bijlage toont de tijdserie visualisaties op de NAM locaties De Wijk 16, 17, 26 en 200. Voor 
de InSAR resultaten worden de tijdseries van alle InSAR meetpunten (PS) in een straal van 500 
meter getoond, evenals de mediaan (het midden van de deformatie metingen) per opname 
tijdstip (zie legenda).  
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B Waterpas en InSAR tijdserie visualisaties op peilmerk locaties 

Deze bijlage toont de tijdserie visualisaties op de waterpas peilmerk locaties, voor de peilmerken 
die zowel in 2011 als in 2014 zijn aangemeten. Voor de InSAR resultaten worden de tijdseries 
van alle meetpunten (PS) in een straal van 500 meter getoond, evenals de mediaan (het midden 
van de deformatie metingen) per opname tijdstip (zie legenda). De waterpasmetingen (zwart, 
meetcampagnes in 2011 en 2014) worden getoond inclusief een betrouwbaarheidsinterval van 3-
sigma (drie keer de standaardafwijking). 

De overzichtskaartjes tonen de InSAR meetpunten (lichtgrijs), de waterpas peilmerken (zwart), en 
de NAM locaties (blauw). De radius waarin de InSAR tijdseries zijn geplot wordt getoond door de 
magenta cirkel. De coordinaten zijn in km, in het Rijksdriekhoeksstelsel (EPSG 28992).  

In de titel van iedere visualisatie staat de identificatie van het peilmerk (e.g. 022A0149), op 
numerieke en alfabetische volgorde. De getoonde hoogteverschillen uit de waterpassingen zijn 
ten opzichte van het referentie peilmerk 016G0052. De ligging van de peilmerken wordt getoond 
in Figuur 1. 

 

Figuur 1: Ligging peilmerken en NAM locaties. Coördinaten zijn in het Rijksdriehoeksstelsel in meters. 
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C InSAR  

In de InSAR techniek wordt gebruik gemaakt van een tijdserie van radar opnames met een 
satelliet (voor De Wijk Radarsat-2). De meetpunten (Persistent Scatterers, PS) hebben een 
consistente reflectie in de tijd, en corresponderen voornamelijk met bebouwing in het terrein.  

De InSAR metingen zijn relatief in ruimte en tijd. De gemiddelde deformatie van PS buiten de 
invloedssfeer van de delfstofwinning wordt als ruimtelijke referentie gebruikt.  

Voor een consistente vergelijking van hoogteverschillen, die door verschillende meettechnieken 
zijn gemeten, zijn een aantal naverwerkingsstappen noodzakelijk: 

 Omrekening van de deformatie in de satelliet kijkrichting naar de verticaal. 

o De InSAR metingen zijn naar de verticaal geconverteerd onder de aanname dat 
er geen horizontale beweging heeft plaatsgevonden. Indien er wel horizontale 
beweging zou hebben plaatsgevonden, zou de onnauwkeurigheid in de 
conversie naar de verticaal nog steeds minimaal zijn, door de steile kijkhoek van 
de InSAR satelliet. Omdat er voor De Wijk InSAR metingen zijn vanuit zowel de 
opgaande als de neergaande baan, en dus vanuit verschillende kijkhoeken, is 
het wel mogelijk om een horizontale component te berekenen. In deze 
rapportage is hier niet voor gekozen, omdat dit omrekening naar virtuele locaties 
vereist (de meetpunten zijn niet gelijk voor beide banen) en hiermee detailniveau 
verdwijnt.   

 Selectie van InSAR meetpunten die representatief zijn voor de diepe bodembeweging. 

o De berekende deformatie uit InSAR is niet zonder meer representatief voor de 
bodembeweging als gevolg van delfstoffenwinning. De beweging van de PS is 
mogelijk een superpositie van deformatie als gevolg van verschillende oorzaken 
(instabiele fundering, ondiepe en diepe compactie). Ook kan het verschil tussen 
directe en indirecte reflecties een rol spelen. Daarom zijn in deze analyse 
uitsluitend PS meegenomen, waarvan de deformatie met naburige punten in 
overeenstemming is. Criteria voor overeenstemming zijn een maximaal verschil 
in lineaire bewegingssnelheid van 1,5 mm/jaar en dat de bandbreedte van 
afwijkingen voor opname tijdstippen niet groter is dan 14 mm. 

 Aansluiting van de GPS en waterpassing tijdseries op de InSAR tijdseries.  

o Met InSAR worden niet (exact) dezelfde meetpunten waargenomen als de 
waterpas peilmerken en de GPS stations. De combinatie wordt gedaan door een 
gemiddelde tijdserie te berekenen van alle PS binnen een straal van 500 m van 
het peilmerk cq. GPS station. Vervolgens worden de tijdseries van de 
verschillende meettechnieken op elkaar aangesloten door het toepassen van een 
offset die bepaald wordt in een overlappende tijdsperiode.  

Voor een uitgebreidere beschrijving van de toepassing van InSAR voor het monitoren van 
bodembeweging wordt verwezen naar de InSAR meetregisters van Noord Nederland 2014 (NAM, 
2015) en Zuid-Holland 2017 (NAM, 2018b).  


