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Retouradres: Postbus 80015, 3508 TA  Utrecht 

 

 
Onderwerp 

Controleberekeningen Zuidwending 

 

 

 

Geachte , 

 

Zoals afgesproken, stuur ik u bijgaand de controleberekeningen van de 

bodemdaling door de gasopslag zoals gepland in het gasopslagplan Zuidwending 

2017. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Hoofd Adviesgroep Economische Zaken  

  

 

 
Bijlage:  

Staatstoezicht op de Mijnen 

T.a.v.  

Postbus 24037 

2490 AA  DEN HAAG 

2490AA24037 
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Controleberekeningen bodemdalingsmodelering voor 

de wijziging van het gasopslagplan concessie 

Zuidwending 
 

Inleiding 
 

Momenteel is SodM bezig met een advies voor een gewijzigd opslagplan 

Zuidwending. TNO-AGE is gevraagd door SodM om een controleberekening uit te 

voeren op de bodemdaling als uitbreiding op eerdere controleberekeningen in 

2012 (rapport AGE 12-10.053). SodM heeft gevraagd om de bodemdaling in 2018, 

2030 en 2050 te berekenen voor 6 scenario’s variërend in convergentiesnelheid, 

aantal cavernes en diepte van het rigide basement. 

 

Er heeft geen review plaatsgevonden van de achterliggende documenten door 

TNO conform het verzoek van de opdrachtgever. SodM heeft het volgende 

aangeleverd:  

- convergentiesnelheden,  

- dieptes van het rigide basement  

- aantal cavernes (positie, volume en operationele periode)  

- de scenario’s.  

Methode 
 

Voor de controleberekeningen heeft TNO-AGE gebruik gemaakt van de 

analytische methode van Geertsema en Van Opstal (Van Opstal, 1974), zoals 

geïmplementeerd in een eigen Matlab routine.   De diepte waarop het 

zogenaamde “rigid basement” ligt  is een vrije parameter in het model. De diepte 

van het basement bepaalt de vorm van de bodemdalingskom.  

Door Sodm aangereikte gegevens 
 

Conform de wens van Sodm is in onze berekeningen uitgegaan voor  rigide 

basement op 1500 m (net onder de cavernes) dan wel 2000 m. 

 

De gegevens van de te modelleren cavernes zijn aangeleverd door SodM en 

weergegeven in Tabel 1 en Tabel 2.  
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Cavernes X-
coördinaat 
(m) 

Y-
coördinaat 
(m) 

Midden 
caverne 
diepte (m) 

Volume 
(mln m3) 

Operationele 
periode 

A1 258302 568048 1300 1,0 2020-2050 

A2 258115 567817 1200 0,59 2010-2050 

A3 258000 567535 1200 0,63 2010-2050 

A4 257851 567278 1200 0,58 2010-2050 

A6 257742 567729 1200 0,62 2010-2050 

A7 257701 567490 1300 0,95 2012-2050 

A5 257900 567950 1300 1,0 2016-2050 
Tabel 1: Caverne coördinaten (RD-coördinaten), diepte van het midden van de 
cavernes, cavernevolume en operationele periode van de gasopslag. 

Cavernes lage 
convergentie 
(%/jaar) 

midden 
convergentie 
(%/jaar) 

hoge 
convergentie 
(%/jaar) 

A1 0,97 0,39 0,5 

A2 0,0867 0,19 0,5 

A3 0,0867 0,19 0,5 

A4 0,0867 0,19 0,5 

A6 0,0867 0,19 0,5 

A7 0,234 0,39 0,5 

A5 0,197 0,39 0,5 
Tabel 2: Convergentiesnelheden van de cavernes volgens 3 scenario’s: laag, midden 
en hoge convergentiesnelheden respectievelijk. 

Scenario’s en resultaten 
 

Er zijn drie scenario’s doorgerekend.  

 

In scenario 1 zijn de lage convergentiewaardes (Tabel 2) en een rigide basement 

op 1500 m (net onder de diepte van de cavernes) gebruikt. De bodemdaling is 

berekend voor het jaar 2018, 2030 en 2050 voor het geval alleen cavernes A1, 

A2, A3, A4, A6, en A7 worden gebruikt (6 cavernes in totaal) en in het geval ook 

caverne A5 wordt gebruikt voor de opslag (7 cavernes in totaal). De resultaten 

staan in Tabel 3 samengevat. 

 

Voor scenario 2 zijn de midden convergentiewaardes gebruikt met een rigide 

basement op 2000 m (Tabel 4).  

 

In scenario 3, tenslotte, is de bodemdaling berekend met de hoge 

convergentiewaardes en een rigide basement op 2000 m (Tabel 5). 
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Scenario 1:   

Lage convergentie, 1500 m basement 

Jaar 6 cavernes 7 cavernes 

2018 1,0 1,0 

2030 2,8 3,2 

2050 6,0 6,8 
Tabel 3: Maximale bodemdaling (cm) in 2018, 2030 en 2050 met de Geertsema-Van 
Opstal methode gebaseerd op de lage convergentie waardes (Tabel 2) en 1500 m 
basement diepte. 

Scenario 2:   

Midden convergentie, 2000 m basement 

Jaar 6 cavernes 7 cavernes 

2018 1,3 1,4 

2030 3,8 4,3 

2050 8,0 9,1 
Tabel 4: Maximale bodemdaling (cm) in 2018, 2030 en 2050 met de Geertsema-Van 
Opstal methode gebaseerd op midden convergentie waardes (Tabel 2)  en 2000 m 
basement diepte. 

Scenario 3:   

Hoge convergentie, 2000 m basement 

Jaar 6 cavernes 7 cavernes 

2018 2,4 2,6 

2030 6,5 7,8 

2050 13,5 16,6 
Tabel 5: Maximale bodemdaling (cm) in 2018, 2030 en 2050 met de Geertsema-Van 
Opstal methode gebaseerd op hoge convergentie waardes (Tabel 2) en 2000 m 
basement diepte. 

Invloed op de daling in het diepste punt voor de keuze 

van de diepte van het  rigide basement 
 

Om de gevoeligheid van de bodemdalingsberekeningen voor de gekozen diepte 

van het rigide basement te onderzoeken worden in Figuur 1 en Figuur 2 de 

berekende bodemdalingskommen weergegeven in 2018, 2030 en 2050 voor twee 

dieptes van het rigide basement. In beide gevallen is gewerkt met gasopslag in 6 

cavernes (A1, A2, A3, A4, A6, en A7) en de midden convergentiewaardes (Tabel 

2). In Figuur 1 is de diepte van het rigide basement 1500 m en in Figuur 2 is de 

diepte van het rigide basement 2000 m. Het verschil tussen de daling in het 

diepste punt bij een rigide basement op 1500 m resp. 2000 m loopt op van 0,6 cm 

in 2018, naar 1,8 cm in 2030 en 3,9 cm in 2050.   
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Figuur 1: Bodemdaling (cm) voor gasopslag in 6 cavernes (A1, A2, A3, A4, A6 en A7) 
berekend met  midden convergentie waarden (Tabel 2) en een diepte van het rigide 
basement op 1500 m in 2018, 2030 en 2050. De zwarte lijn geeft de contour weer van 
het Groningen gasveld, dat ten noorden van de gasopslag ligt. De diamanten geven 

de locaties van de cavernes A1, A2, A3, A4, A6. 
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Figuur 2: Bodemdaling (cm) voor gasopslag in 6 cavernes (A1, A2, A3, A4, A6 en A7) 
berekend met midden convergentiewaarden (Tabel 2) en een diepte van het rigide 
basement op 2000 m in 2018, 2030 en 2050. De zwarte lijn geeft de contour weer van 
het Groningen gasveld, dat ten noorden van de gasopslag ligt. De diamanten geven 

de locaties van de cavernes A1, A2, A3, A4, A6. 
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