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Samenvatting 

 
Dit document betreft het winningsplan ‘Langezwaag’.  
 
In de actualisatie van het winningsplan voor dit voorkomen, ingediend op 24 November 2016, worden 
de resultaten van een bodemdalingsberekening gerapporteerd met een kwalitatieve 
onzekerheidsduiding. 
 
In dit document wordt die berekening aangevuld met een kwantitatieve onzekerheid, en met een 
specifieke, door onzekerheid omgeven, voorspelde tijdafhankelijkheid. 
 
Er wordt een bodemdaling van maximaal 1,3 cm verwacht op het diepste punt van de 
bodemdalingskom. De minimale waarde is 0.3 cm, de meest waarschijnlijke is 0.6 cm.  
 
Er is geen significant samenstellingseffect omdat de naburige voorkomens te ver weg zijn. 
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1 Inleiding 

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion, VEN) heeft in 2016 een put geboord naar het 
Langezwaag voorkomen, de put Langezwaag-03 (LZG-03). 
 

1.1 Doel van dit document 

In de actualisatie van het winningsplan voor dit voorkomen, ingediend op 24 November 2016, worden 
de resultaten van een bodemdalingsberekening gerapporteerd met een kwalitatieve 
onzekerheidsduiding; er wordt gesteld dat de bodemdaling minder dan 2 cm is, met een 
onzekerheidsmarge van 50%, zodat de maximale bodemdaling door winning uit Langezwaag minder 
dan 3 cm is (ref. 6) 
 
Op verzoek van de minister van Economische Zaken, vult Vermilion die berekening aan met een meer 
gedetailleerde berekening, met een kwantitatieve onzekerheidsberekening. 
 

1.2 Leeswijzer 

De vorm van dit document is overgenomen uit het nieuwe stijl winningsplan format dat in overleg tussen 
NOGEPA en het Ministerie van Economische Zaken is opgezet.  
 
De cursief gedrukte stukken in de diverse hoofdstukken geven wat meer specialistische informatie. 
 
We bespreken eerst de oorzaken van de bodemdaling, en geven dan de belangrijkste resultaten voor 
het voorkomen Langezwaag. Die resultaten betreffen zowel de daling zelf, als de onzekerheidsmarge 
daarop, alsook de verdeling in de ruimte en het verloop in de tijd. Ook een eventueel cumulatief effect 
met bodemdalingskommen door nabijgelegen gaswinningen wordt besproken. 
 
Er wordt een bodemdaling van maximaal 1.3 cm verwacht op het diepste punt van de 
bodemdalingskom. De minimale waarde is 0.3 cm, de meest waarschijnlijke is 0.6 cm. De meest 
waarschijnlijke waarde komt dus overeen met die in het winningsplan, het maximum is enkele mm 
hoger. 
 
Er is geen significant samenstellingseffect omdat de naburige voorkomens te ver weg zijn. 
 

Tabel 1-1 Overzicht boringen in het Langezwaag voorkomen. 

Put 
Datum 
boring 

Productie 
sinds Deelvoorkomens 

LZG-01 27-Oct-11 May-13 
LZG-01/02 
Vlieland 

LZG-01 Zechstein 
(uitgeproduceerd) 

LZG-02 20-Oct-14 Jan-15 
LZG-01/02 
Vlieland 

LZG-01 Zechstein 
(uitgeproduceerd) 

LZG-03 19-Aug-16 Nov-16 LZG-03 Vlieland LZG-03 Zechstein 
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2 Bodemdaling 

Er wordt een bodemdaling van maximaal 1.3 cm verwacht op het diepste punt van de 
bodemdalingskom. De minimale waarde is 0.3 cm, de meest waarschijnlijke is 0.6 cm.  
 
Er is geen significant samenstellingseffect omdat de naburige voorkomens te ver weg zijn. 
 

2.1 Inleiding: hoe komt bodemdaling tot stand 

 Gaswinning 

Aardgas zit op ongeveer 2 kilometer diepte onder druk in een poreuze gesteentelaag, zoals zandsteen- 
of kalksteen-lagen. Het reservoir wordt afgesloten door een niet-doorlatend gesteente, bijvoorbeeld een 
kleisteen, anhydriet, of steenzout. Hier zit, zoals besproken in het winningsplan (ref. 6), het gas in de 
Vlieland zandsteen, afgesloten door de Vlieland kleisteen. 
 
De lagen zijn in het algemeen over grote afstanden aanwezig. Door bewegingen van en botsingen 
tussen de aardplaten in de geologische geschiedenis is er reliëf ontstaan in de lagen. Het gas zal, 
omdat het lichter dan water is, zich verzamelen in de hoogste plaatsen; boringen zullen dan ook op 
zulke plaatsen gericht zijn. 
 
Bij gaswinning laat men het gas ontsnappen door een put die in het hoogste punt van het reservoir 
geplaatst wordt. Als gevolg van het ontsnappen van het gas zal de druk in het reservoir dalen. Dit is te 
vergelijken met het leeg laten lopen van een natte spons. De winning stopt als de druk zo laag is dat er 
onvoldoende gas door de put naar boven stroomt, of als de drukdaling ertoe leidt dat het reservoir 
gesteente volloopt met water. 
 

 De oorzaken van bodemdaling 

Het gevolg van de drukdaling in het reservoir is dat het reservoir compacteert, d.w.z. dat de poriën een 
klein beetje inzakken als gevolg van het gewicht van de bovenliggende aardlagen doordat de tegendruk 
van het gas vermindert. 
 
De compactie hangt af van de gesteente-eigenschappen, en van de hoeveelheid drukdaling. Een 
vuistregel is dat de compactie 0,1 % tot 0,2% van de hoogte van het reservoir bedraagt bij maximale 
drukdaling in het reservoir, aan het einde van de levensduur van het voorkomen. 
 
Als het reservoir compacteert op ±2km diepte, zullen ook de lagen erboven een beetje inzakken. Bij dat 
dalingsproces, verdeelt het volume van de compactie zich, zodat aan de oppervlakte een 
bodemdalingskom ontstaat. De dalingskom heeft de vorm van een heel platte schotel. Aan de randen 
gaat de daling geleidelijk naar nul, in het midden vindt de grootste daling plaats. Het volume van de 
kom is ongeveer even groot als de volumeverandering van het reservoir. Het oppervlak van de kom is 
groter dan het oppervlak van het reservoir; aan alle kanten komt er een afstand bij ongeveer gelijk aan 
de diepte van het reservoir. Hierdoor is de bodemdaling op het diepste punt van de kom aan de 
oppervlakte minder dan de compactie op ±2 km diepte in het reservoir. Figuur 2-1 geeft dit schematisch 
weer voor een reservoir op 2 km diepte met een doorsnede van 1 km. 
 



Addendum Winningsplan Langezwaag - Bodemdalingsberekening- Rev. 1.0 23-Feb-17 

6 
 

 
Figuur 2-1: Schetsmatige, generieke, doorsnede van een gasreservoir. 
 

 Autonome bodemdaling 

Naast bodemdaling door gas- en zoutwinning, vindt er ook zogenaamde autonome bodemdaling plaats. 
Dat gebeurt door verschillende mechanismes, waar veen- en klei-inklinking er een van is. Door Deltares 
is de autonome bodemdaling in heel Nederland in kaart gebracht (ref. 1). Boven het Langezwaag 
voorkomen komen waarden van rond de 30 cm over een periode van 50 jaar voor (Figuur 2-2). 
 

bodemdaling
<2 cm

Compactie (orde
grootte van 
enkele cm’s)

±2 km

Gas gevulde structuur

gasput

Aardlagen

±5 km
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Figuur 2-2: Autonome bodemdaling 50 jaar na 2011 (Deltares, ref. 1), schaal in m. De locatie van 
Langezwaag is aangegeven, de inzet geeft een uitvergroting.  
 

 Meten en voorspellen van bodemdaling 

In het kader van de gaswinning moet er een meetplan opgesteld worden. Hierbij wordt de bodemdaling 
in een ruim gebied rondom het gasvoorkomen gemeten. Dat gebeurt door waterpassing op een reeks 
punten in een meetnet, boven en rondom het voorkomen, vaak aangevuld met GPS metingen op 
specifieke locaties. Voor het opstellen van een meetplan bestaan wettelijke regels en de zogenaamde 
‘Industrieleidraad – Geodetische basis voor Mijnbouw’ (Ref. 2). De frequentie van de metingen, en de 
dichtheid en uitgebreidheid van het meetnet, worden gekozen in overleg met SodM en de Technische 

‘Langezwaag 1’ 
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Commissie Bodembeweging (TCBB). Het meetplan vereist de goedkleuring van de minister van 
Economische Zaken. 
 
De nauwkeurigheid van deze metingen hangt af van de specifieke vorm van het meetnet, en van de 
mogelijkheid goed gefundeerde peilmerken te plaatsen. In het algemeen zullen de metingen een 
onnauwkeurigheid van 2-5 mm hebben. Bij de analyse van de metingen moet dan nog bekeken worden 
in welke mate ze door autonome bodemdaling beïnvloed worden. 
 
Als bodemdalingsgebieden van verschillende voorkomens overlappen, dan zullen ook de meetplannen 
overlappen. In sommige gevallen zal er dan voor gekozen worden de meetplannen samen te voegen, 
ook weer in overleg met SodM. 
 
Voorafgaand aan de winning wordt er een model gemaakt om de bodemdaling te voorspellen. De 
complexiteit van het model zal afhangen van de complexiteit van de ondergrond-situatie. De parameters 
in het model zijn gebaseerd op ervaringen in eerdere, soortgelijke, velden. De voorspelde bodemdaling 
wordt vastgelegd in het winningsplan, in dit document dus. 
 
Omdat het diepte-verloop van de lagen alleen indirect gemeten kan worden, en de eigenschappen van 
de gesteentelagen maar op enkele punten bekend zijn (uit eerdere boringen), zijn er onzekerheden in 
de voorspellingen voor de grootte van een gasveld. In veel gevallen zal het voorafgaand aan de boring 
niet zeker zijn of er wel gas aanwezig is. Daarnaast zal er enige onzekerheid zijn over specifieke 
parameters (zoals samendrukbaarheid) van het gesteente. Het gevolg is dat de dalingsvoorspelling 
door onzekerheidsmarges omgeven is. Deze onzekerheidsmarges worden ook in dit winningsplan 
hieronder besproken. 
 
Mocht de gemeten bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen verlopen, dan 
wordt in overleg met SodM besproken worden hoe daarmee om te gaan. De consequentie zal afhangen 
van de grootte en de aard van de afwijking. Wanneer nieuwe bodemalingsprognoses de in het 
winningsplan genoemde verwachte bodemdaling overschrijden, zal een nieuw winningsplan worden 
opgesteld, en ter goedkeuring aan de minister van Economische Zaken worden voorgelegd. 
 

2.2 Bodemdalingsmodel & historische bodemdaling 

De te verwachten bodemdaling is berekend aan de hand van de publicatie van G.H.C. van Opstal (ref. 
3). Deze methode is verwerkt in het computer programma MATLAB, volgens een methode door TNO 
opgezet, en door SodM goedgekeurd. Voor de diverse parameters die van belang zijn in de 
bodemdaling, zoals de compactie-coëfficiënt en de veldcontouren zijn onzekerheidsmarges 
aangenomen. De resultaten worden door SodM en TNO gecontroleerd. 
 
De veld contouren die gebruikt zijn voor de bodemdaling berekeningen zijn in principe gebaseerd op het gas water 
contact. In dit voorkomen is de Vlieland-zandsteen-aanwezigheid een onzekerheid. Daarnaast is de Vlieland 
zandsteen zo dun dat water er niet gemakkelijk doorheen stroomt. Bovendien is al een zeer kleine breuk (niet 
zichtbaar op seismiek) in staat om de zandlaag te onderbreken. Deze overwegingen leiden tot de representatie 
van de vorm-onzekerheid met 2 polygonen (Figuur 2-3). Opgemerkt dient te worden dat vanwege het grote 
oppervlak van het Vlieland-deelvoorkomen, een nog groter polygon niet tot een diepere dalingskom zou leiden, 
maar uitsluitend tot een bredere. 
 
Voor de Zechstein deelvoorkomens is daarnaast meegenomen dat de LZG-01-ZE en LZG-02-ZE productie een 
heel snelle drukdaling te zien gaf, wijzend op een zeer klein depleterend oppervlak. 
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Figuur 2-3: Meenemen van de vorm-onzekerheid in de bodemdaling berekening. In het geval van 
Langezwaag-01/02-Vlieland (het grootste deelvoorkomen) is niet precies duidelijk een hoe groot deel 
van de zandsteen in druk daalt. Daarom zijn twee schattingen genomen. De grootste is 500m groter 
dan het gebied waar gas wordt geschat dat door LZG-01/02 aangesproken wordt, maar zou water 
kunnen bevatten dat mee-depleteert. Gezien de geringe dikte van de Vlieland zandsteen wordt depletie 
van het water over nog grotere afstanden zeer onwaarschijnlijk geacht. 
 
Ook voor de andere parameters in de bodemdaling, zoals de compactie-coëfficiënt, zijn onzekerheidsmarges 
aangenomen. 

 
De bodemdaling ijlt over het algemeen na bij de drukdaling. Dit wordt gemodelleerd door middel van een 

zogenaamde ‘eerste orde’ (of ‘time decay’) correctie. Een analyse van NAM (ref.4) laat een vertraging () van 
ongeveer 3 jaar zien. Dat is in overeenstemming met de ervaring van Vermilion. Ook deze parameter is met een 
onzekerheidsmarge meegenomen. 

 
De bodemdalingsberekeningen vormen een combinatie van al deze effecten en onzekerheden. Meer specifiek, is 
voor een groot aantal parametercombinaties de bodemdaling uit gerekend. Dit geeft een scala aan mogelijke 
uitkomsten, die tezamen een gemodelleerde waarschijnlijkheidsverdeling vormen. De waarschijnlijkheidsverdeling 
representeert de onzekerheid in de voorspelling. In de bijlage, Hoofdstuk 5, is de dalingsberekening in meer detail 
gerapporteerd. 

 
Een meetplan voor Langezwaag is goedgekeurd. Het meetplan is in 2016 hermeten (ref. 10), als 
nulmeting voor de LZG-03 uitbreiding. In 2015 is een GPS meting uitgevoerd (ref. 12). Op basis van de 
huidige metingen kan nog geen conclusie worden getrokken of bodemdaling ten gevolge van 
gaswinning al heeft plaatsgevonden. De metingen laten zien dat, voor zover er bodemdaling is geweest 
op de locatie Langezwaag na 4 jaar productie, die kleiner of gelijk is aan de meet-onnauwkeurigheid, 
ten hoogste 4 mm. 
 

2.3 Bodemdalingsvooruitzichten en -onzekerheid 

Met de onzekerheidsmarge wordt alsvolgt omgegaan: om een conservatieve (ongunstige) schatting te 
geven, is het gebruikelijk de zogenaamde P10 waarde te gebruiken. Dat is de waarde die met een 90% 
zekerheid niet overschreden wordt. 
 
De P10 waarde voor de bodemdaling ten gevolge van winning uit het Langezwaag voorkomen is 1.3 
cm op het diepste punt.  
 
Een merkbare overlap met naburige voorkomens zal er niet of nauwelijks zijn, daarvoor zijn die te ver 
weg. 
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Figuur 2-4 Cumulatieve kansverdeling voor de uiteindelijke Langezwaag bodemdaling. De daling blijft 
met 90% zekerheid onder de 1.3 cm. Die waarde wordt ook “P10” genoemd.  
 

 
Figuur 2-5 Onzekerheid in het tijdsverloop van de Langezwaag bodemdaling. P10 betekent hier een 
waarde waar de werkelijkheid met 90% zekerheid onderblijft (Figuur 2-5).  
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Figuur 2-6 Bodemdalingskom (P10) t.g.v. Langezwaag winning. De stippellijn geeft het invloedsgebied, 
de kleuren de daling. Schaal is in mm. De 5, 10 mm contouren zijn ingetekend.  
 

2.4 Monitoring van bodemdaling 

Het monitoren van bodemdaling gebeurt door een vlakdekkende waterpasmeting uit te voeren. Een 
meetplan voor Langezwaag is goedgekeurd; er is in 2016 een uitbreiding gedaan ten behoeve van de 
boring LZG-03 (ref. 8).  
 
Voor dit meetplan Langezwaag is een meting uitgevoerd in 2015, en een in 2016. Deze laatste was de 
nulmeting voor extra punten die ten behoeve van LZG-03 zijn toegevoegd (ref. 9, 10). Voor Langezwaag 
is er geen daling geconstateerd die significant groter is dan de meet-onnauwkeurigheid. 
 
Er zijn bovendien GPS-metingen gedaan, die geen significante daling te zien geven (ref 11, 12). 
 
De resultaten van de meetplannen, de meetregisters, worden gedeeld en besproken met SodM, en dat 
geldt ook voor de analyses die Vermilion van de resultaten maakt. 
 

2.5 Mogelijke gevolgen van de verwachte bodemdaling 

Bodemdaling door gaswinning manifesteert zich aan de oppervlakte in de vorm van een platte, zeer 
gelijkmatige schotel, die met het oog niet te zien is. Die schotel heeft een zeer geringe helling, van de 
orde 3 mm over een kilometer. De daling komt ook heel geleidelijk tot stand (iets meer dan 0.5 mm per 
jaar op het diepste punt). Daarom worden geen nadelige gevolgen verwacht voor gebouwen, 
infrastructuur, en voor natuur en milieu. 
 

2.6 Maatregelen om (gevolgen van) bodemdaling te voorkomen of te beperken 

Vanwege de geringe maximale bodemdaling, worden er geen nadelige gevolgen voorzien, en wordt er 
niet voorzien in (extra) maatregelen om (gevolgen van) bodemdaling te voorkomen of te beperken, 
anders dan het periodiek monitoren van de bodemdaling volgens het meetplan. 
 
Mochten de dalingsmetingen die volgens het meetplan uitgevoerd worden, afwijken van de voorspelde 
waarden, dan zal gehandeld worden als hierboven beschreven. 
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Indien als gevolg van bodemdaling door gaswinning toch schade ontstaat, dan zal deze worden 
vergoed overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht. 
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3 Verklarende woordenlijst 

 

Aquifer 
Watervoerend deel van het reservoir. Dat kan naast en/of onder het 
gasvoerende deel gelegen zijn. 

Cm 
Uniaxiale compactie-coëfficiënt; mate van samendrukbaarheid van 
het gesteente 

Compactie 
Het samendrukken van het reservoirgesteente als door productie 
de druk van de vloeistof in de poriën daalt, en onvoldoende 
tegenwicht geeft aan het gewicht van bovenliggende gesteenten. 

Compressibiliteit Samendrukbaarheid 

Depletie 
Drukdaling door het onttrekken van gas (of olie of water) uit 
reservoirgesteente 

EZ Ministerie van Economische Zaken 

GIIP Volume gas initieel aanwezig in het voorkomen (in nm3) 

GPS 
Global Positioning System: systeem voor plaats- en 
hoogtebepaling met behulp van satellieten 

GTC Garijp Treating Centre 

GWC Gas-water contact diepte (in m onder NAP) 

Kern 
Gesteentemonster uit de ondergrond verkregen bij het boren van 
een put 

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

LZG Langezwaag 

m RT Diepte gemeten in m langs het boortraject, vanaf de boortafel (RT) 

Mb Mijnbouwbesluit 

MER Milieu-Effect-Rapportage 

Mw Mijnbouwwet 

NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij 

nm3 m3 bij 0 0C en 1.01325 bara (ref. 13) 

Permeabiliteit 
De mate waarin een (poreuze) vaste stof een andere stof (gas of 
vloeistof) doorlaat. Indien een materiaal een andere stof niet 
doorlaat heet het materiaal voor die stof impermeabel. 

Porositeit 
Verhouding tussen het poriënvolume en het totale volume van het 
gesteente. 

RD coördinaat 

Coördinaten in het topografische kaartmateriaal zijn vermeld in het 
stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD). De auteursrechten en 
databankrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst 
Kadaster, Emmen, 2006 

SodM Staatstoezicht op de Mijnen 

SRA Seismische Risico Analyse 

TCBB Technische Commissie Bodembeweging 

TNO 
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek 

VEN Vermilion Energy Netherlands B.V. 

Vermilion Vermilion Energy Netherlands B.V. 
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5 Bijlage: Details van Analyse en Berekening Bodemdaling 
Meetplan Langezwaag 

 
Zoals hierboven uitgelegd staat, leidt productie tot drukdaling (dp), drukdaling tot compactie (dh) die 
aan de (depleterende) hoogte h gerelateerd is via de compactie-coëfficiënt Cm:  

dh = Cm*h*dp   
 
Compactie leidt vervolgens tot bodemdaling. De modellering van dit proces is gedaan conform de 
methode van Van Opstal (ref. 3). In de berekening is de bodemdaling als gevolg van de productie van 
de drie putten in het voorkomen meegenomen. De overlap met dalingskommen ten gevolge van 
naburige winningen is bekeken. 
 
Er treedt een vertraging op tussen productie en bodemdaling. Die is het gevolg van een aantal factoren, 
zowel in het reservoir zelf (bijv. kruip), en daarboven (ref. 4). Daarom is het nodig de tijdafhankelijkheid 
specifiek te modeleren. Daarvoor is een tijd-convolutie met een eerste-orde (of ‘time decay’) functie 
gebruikt, waarbij de cumulatieve productie als proxy voor de daling van de gemiddelde druk is gebruikt. 
Er is vanuit gegaan dat de tijdafhankelijkheid en de ruimtelijke vorm onafhankelijk van elkaar zijn (voor 
elk deelvoorkomen). Voor relatief kleine velden, zoals hier, is dat een redelijke aanname. 
 
Bij het optellen van de dalingen door deelvoorkomens is rekening gehouden met het niet volledig 
samenvallen van de centra van de dalingskommen. 
 
Ook het gesteente onder het reservoir wordt in principe beïnvloed door de compactie, maar dat zal 
maar in beperkte mate gebeuren. Dit wordt door het concept ‘rigid basement’ gemodelleerd (ref. 3). 
Hierbij wordt aangenomen dat vanaf een zekere diepte onder het reservoir, het gesteente niet meer zal 
vervormen als gevolg van de gaswinning. Gezien de geologische setting, wordt een rigid basement 
factor van 1.05 genomen voor Slochteren en Zechstein reservoirs, en 1.2 voor Vlieland zandsteen. 
 
Voor elke onzekere invoer-parameter is de onzekerheid gerepresenteerd door 2-3 waarden mee te 
nemen (zie de tabellen hieronder). Bij de bepaling van de mogelijke waarden zijn eerdere ervaringen 
in analoge Vermilion velden gebruikt, en ook gerapporteerde NAM waarden (2015, ref. 12). De 
bodemdaling is vervolgens voor alle parametercombinaties uitgerekend, en aan alle 
combinatierealisaties is een kans toegekend conform de kansen in de onderstaande tabellen. Het 
resultaat is een kansverdeling zoals in Figuur 2-4. Figuur 2-5 geeft de corresponderende onzekerheid 
voor het tijdsverloop.  
 
Om een conservatieve schatting te geven, is het gebruikelijk de zgn. P10 waarde te gebruiken. Dat is 
de waarde die met 90% zekerheid niet overschreden wordt. De getallen die in dit winningsplan vermeld 
worden en de kaarten (Figuur 2-6) zijn gebaseerd op een realisatie die tot zo’n conservatieve P10 daling 
leidt. Deelvoorkomens zijn deterministisch opgeteld (dat wil zeggen dat de P10 van het geheel bepaald 
is door de P10 van de delen op te tellen). 
 
De naastgelegen voorkomens zijn te ver weg om aanleiding te geven tot overlap-effecten. 
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Tabel 5-1 Parameters gebruikt voor het LZG01/02-Vlieland deelvoorkomen 

  Values  Realization Probabilities  
Name Symbol L M H Unit L M H Comment 

Depleted area P_v Small Large   [bar] 50% 50%   

DCA/Mbal 
shows 
significant 
area 

Virgin Pressure P_v 210     [bar] 100%     
Low 
uncertainty 

Abandonment 
Pressure 

P_a 15     [bar] 100%       

Poisson's Ratio  0.25     [-] 100%     

There is 
uncertainty, 
but it has low 
impact 

Depth of the 
Formation 

z 1850     [m] 100%     

Uncertainty 
low 
compared to 
depth 

Oedometric 
Compressibility 

C_m 9.0E-6 1.5E-5 2.3E-5 [1/bar] 30% 40% 30% 

Range e.g. 
from NAM 
report 
(2015), Lew-
Oost, 
Nijensleek 

Depleting 
height 

h 1.2 2.0   3.2 [m] 100%     
 2 well 
penetrations 

Rigid 
Basement 
Factor 

RB 1.05 1.2 1.25 [-] 30% 40% 30% 

Some 
uncertainty 
(impact is 
limited, 
mainly on 
shape) 

Tau  1 3 5 [y] 30% 40% 30% 
Range e.g. 
from NAM 
report (2015) 

Production 
Profile 

  L profile M profile H profile [-] 30% 40% 30% 

 Uncertainty 
on future 
production 
only 
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Tabel 5-2 Parameters gebruikt voor het LZG-01-Zechstein deelvoorkomen 

  Values  Realization Probabilities  
Name Symbol L M H Unit L M H Comment 

Depleted area P_v 350m Gas area   [bar] 70% 30%   
Fast pressure 
decline 

Virgin Pressure P_v 206     [bar] 100%     
Low 
uncertainty 

Abandonment 
Pressure 

P_a 130     [bar] 100%     Watered out 

Poisson's Ratio  0.25     [-] 100%     

There is 
uncertainty, 
but it has low 
impact 

Depth of the 
Formation 

z 1890     [m] 100%     

Uncertainty 
low 
compared to 
depth 

Oedometric 
Compressibility 

C_m 2.5E-6 4.5E-6 7.0E-6 [1/bar] 30% 40% 30% 
Range e.g. 
from NAM 
report (2015) 

Depleting 
height 

h 11     [m] 100%       

Rigid 
Basement 
Factor 

RB 1.01 1.05 1.1 [-] 30% 40% 30% 

Some 
uncertainty 
(impact is 
limited, 
mainly on 
shape) 

Tau  1 3 5 [y] 30% 40% 30% 
Range e.g. 
from NAM 
report (2015) 

Production 
Profile 

   M profile  [-]  100%  Produced out 
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Tabel 5-3 Parameters gebruikt voor het LZG-02-Zechstein deelvoorkomen 

  Values  Realization Probabilities  
Name Symbol L M H Unit L M H Comment 

Depleted area P_v 350m Gas area   [bar] 60% 40%   
Fast pressure 
decline 

Virgin Pressure P_v 206     [bar] 100%     
Low 
uncertainty 

Abandonment 
Pressure 

P_a 130     [bar] 100%     Watered out 

Poisson's Ratio  0.25     [-] 100%     

There is 
uncertainty, 
but it has low 
impact 

Depth of the 
Formation 

z 1890     [m] 100%     

Uncertainty 
low 
compared to 
depth 

Oedometric 
Compressibility 

C_m 2.5E-6 4.5E-6 7.0E-6 [1/bar] 30% 40% 30% 
Range e.g. 
from NAM 
report (2015) 

Depleting 
height 

h 18     [m] 100%       

Rigid 
Basement 
Factor 

RB 1.01 1.05 1.1 [-] 30% 40% 30% 

Some 
uncertainty 
(impact is 
limited, 
mainly on 
shape) 

Tau  1 3 5 [y] 30% 40% 30% 
Range e.g. 
from NAM 
report (2015) 

Production 
Profile 

   M profile  [-]  100%  Produced out 
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Tabel 5-4 Parameters gebruikt voor het LZG-03-Vlieland deelvoorkomen 

  Values  Realization Probabilities  
Name Symbol L M H Unit L M H Comment 

Depleted area P_v 350m Gas area   [bar] 50% 50%   

Thin sand, 
large extent 
highly 
unlikely 

Virgin Pressure P_v 210     [bar] 100%     
Low 
uncertainty 

Abandonment 
Pressure 

P_a 130 15   [bar] 50% 50%   
Non-zero risk 
of premature 
watering out 

Poisson's Ratio  0.25     [-] 100%     

There is 
uncertainty, 
but it has low 
impact 

Depth of the 
Formation 

z 1875     [m] 100%     

Uncertainty 
low 
compared to 
depth 

Oedometric 
Compressibility 

C_m 9.0E-6 1.5E-5 2.3E-5 [1/bar] 30% 40% 30% 
Range e.g. 
from NAM 
report (2015) 

Depleting 
height 

h 1.4 1.8 2.2 [m] 100%     
 Thin in LZG-
03 

Rigid 
Basement 
Factor 

RB 1.05 1.2 1.25 [-] 30% 40% 30% 

Some 
uncertainty 
(impact is 
limited, 
mainly on 
shape) 

Tau  1 3 5 [y] 30% 40% 30% 
Range e.g. 
from NAM 
report (2015) 

Production 
Profile 

  L profile M profile H profile [-] 30% 40% 30%   
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Tabel 5-5 Parameters gebruikt voor het LZG-03-Zechstein deelvoorkomen 

  Values  Realization Probabilities  
Name Symbol L M H Unit L M H Comment 

Depleted area P_v 350m Gas area   [bar] 50% 50%   
Fast pressure 
decline 

Virgin Pressure P_v 208     [bar] 100%     
Low 
uncertainty 

Abandonment 
Pressure 

P_a 50 15   [bar] 50% 50%   
Non-zero risk 
of premature 
watering out 

Poisson's Ratio  0.25     [-] 100%     

There is 
uncertainty, 
but it has low 
impact 

Depth of the 
Formation 

z 1915     [m] 100%     

Uncertainty 
low 
compared to 
depth 

Oedometric 
Compressibility 

C_m 2.5E-6 4.5E-6 7.0E-6 [1/bar] 30% 40% 30% 
Range e.g. 
from NAM 
report (2015) 

Depleting 
height 

h 16 20 24 [m] 100%       

Rigid 
Basement 
Factor 

RB 1.01 1.05 1.1 [-] 30% 40% 30% 

Some 
uncertainty 
(impact is 
limited, 
mainly on 
shape) 

Tau  1 3 5 [y] 30% 40% 30% 
Range e.g. 
from NAM 
report (2015) 

Production 
Profile 

  L profile M profile H profile [-] 30% 40% 30%   
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Figuur 5-1 Uitvergroting van Figuur 2-6, zie daar voor legenda [schaal in mm].  
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6 Bijlage: Meetnet Langezwaag 

 
Het meetnet Langezwaag is in 2016 uitgebreid ten behoeve van LZG-03 (ref. 9, 10). 
 

 
Figuur 6-1: Overzicht meetplan Langezwaag (ref. 10). De inzetten zijn zoom-ins op de GPS locaties. 
Merk op dat de getekende contouren voor LZG-01-ZE en LZG-02-ZE het volledige breukblok betreffen. 
Uit de snelle drukdaling die in deze putten is gezien, is duidelijk geworden dat deze putten in de 
Zechstein niet het hele breukblok aanspreken. 
 




