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1 Inleiding
1.1

Doel van dit het Winningsplan

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion, VEN) is houder van de winningsvergunningen
Leeuwarden en Oosterend. Conform artikel 34 Mijnbouwwet (Mbw) dient de winning van
koolwaterstoffen te gebeuren overeenkomstig een winningsplan. In het Mijnbouwbesluit (Mbb) is in
artikel 24 aangegeven welke informatie het winningsplan moet bevatten.
Dit winningsplan omvat de gasvelden Grouw en Rauwerd. Een gasveld wordt ook wel “voorkomen” genoemd
in winningsplannen. Dit is overeenkomstig de bewoording in het Mijnbouwbesluit, de Mijnbouwregeling en de
Mijnbouwwet. In dit winningsplan wordt gebruik genaakt van het woord voorkomen.

De reden voor de indiening van dit winningsplan is verlenging van de productieduur door het herstarten
van productie uit de bestaande putten.
Tabel 1-1: Geschiedenis Winningsplan Grouw en Rauwerd

Datum

Versie

Omschrijving

2003
2003
2012
2012

1.0
1.0
2.0
2.0

Grouw: eerste versie n.a.v. de Mijnbouwwet van 2003.
Rauwerd: eerste versie n.a.v. de Mijnbouwwet van 2003.
Addendum bij winningsplan Grouw
Addendum bij winningsplan Rauwerd

2020

3.0

Winningsplan Grouw en Rauwerd (dit document)

1.2

Leeswijzer

In dit document wordt ingegaan op de manier waarop het gas gewonnen wordt, de geologie en de
eigenschappen van de ondergrondse voorkomens en de voorspelde productiehoeveelheden, mate van
bodemdaling en het risico op aardbevingen.
De voorkomens Grouw en Rauwerd produceren gas vanaf vier winningslocaties. In Hoofdstuk 2 wordt
aangegeven waar de winningslocaties, de voorkomens en de producerende putten zich bevinden.
Hoofdstuk 3 omschrijft de reeds geboorde putten in de voorkomens.
De ondergrond, en met name de geologie, ter plaatse van de voorkomens wordt beschreven in
Hoofdstuk 4. In Hoofdstuk 5 wordt de historische en toekomstige gasproductie weergegeven.
Hoofdstuk 6 beschrijft de historische en verwachte bodemdaling in het gebied rondom de voorkomens.
Hoofdstuk 7 beschrijft de seismische risicoanalyse.
Het winningsplan behoeft de instemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
De berekeningen en inschattingen worden gecontroleerd door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en
de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Betrokken overheden (provincie, gemeente(n),
waterschap) brengen advies uit aan de minister van EZK. Als laatste brengt de Mijnraad advies uit,
gebaseerd op alle eerdere adviezen.
Eventuele toekomstige activiteiten op één of meerdere van de winningslocaties (bijvoorbeeld
toevoegen van compressie) zullen de gangbare vergunningprocedures volgen.
Een klein onderdeel van het winningsplan wordt apart toegezonden aan het ministerie van EZK. Dit
vertrouwelijke deel bevat bedrijfsgevoelige informatie en openbaarmaking kan VEN’s
concurrentiepositie in gevaar brengen. Dit onderdeel is daarom niet openbaar. Het onderdeel bevat
informatie over de verwachte productiekosten en investeringskosten, alsmede concurrentiegevoelige
details over gasvolume berekeningen.
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Figuur 2-1: Topografische kaart met de locatie van de voorkomens Grouw en Rauwerd, de
oppervlaktelocaties, de putten, en pijpleidingen.
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Figuur 2-2: Topografische kaart met winningsvergunninggebied (grijze lijnen), voorkomens Grouw en
Rauwerd van dit winningsplan en omliggende voorkomens, winningslocaties (zwarte vierkanten) en
gasleidingen (rode lijnen).
2.3

Schematische weergave gas-behandeling en afvoer

Op de locaties wordt het gas van de mee geproduceerde vloeistoffen gescheiden. Water wordt via
vrachtwagens afgevoerd en op een externe locatie teruggevoerd in de diepe ondergrond, of extern
verwerkt. Het eveneens afgescheiden aardgascondensaat wordt per vrachtwagen afgevoerd naar de
afnemer.
In de bijlage, Hoofdstuk 11, zijn de plattegronden van winningslocaties geschetst. In de bijlage,
Hoofdstuk 12, is een schets van het proces schema te zien.
Het voorbehandelde aardgas wordt via ondergrondse transportleidingen getransporteerd naar het
aardgasbehandelingsstation Garijp (GTC – Garijp Treating Centre). Hier wordt het gas na behandeling
en meting via een ondergrondse transportleiding aan de afnemer geleverd.
De winningslocaties worden op afstand gecontroleerd en gemonitord vanuit een permanent bemande
controlekamer te GTC. Operators bezoeken regelmatig de locatie voor controles en onderhoud.
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3 Boringen
3.1

Inleiding: Algemene beschrijving van een put

Figuur 3-1 is een schematische weergave van een gasproductie-put. De belangrijkste onderdelen
worden hier besproken.
Een boorgat bestaat uit een telescopisch gevormd gat, waarvan de diameter afneemt met de diepte.
Het boorgat wordt verstevigd door middel van een metalen buis: een casing. De casing wordt in het
boorgat vast gecementeerd. Hierdoor ontstaat een sterk en stabiel boorgat. Door het cement tussen de
boorgatwand en de metalen verbuizing wordt voorkomen dat stroming van vloeistoffen optreedt tussen
verschillende aardlagen. Tijdens het boorproces wordt de sterkte van het cement steeds geverifieerd
alvorens naar het volgende stadium van het boorproces te gaan. Over het algemeen zijn er meerdere
casings binnen elkaar. Het laatste deel van de put bestaat meestal uit een zgn. liner: een metalen
verbuizing die niet helemaal tot aan de oppervlakte gaat maar eindigt in de laatste casing. Ook de liner
wordt vast gecementeerd in zowel de laatste metalen verbuizing als de boorgat-wand.
De bovenste verbuizing (conductor) is extra zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de stabiliteit ook
als fundering voor de putafsluiters.
De diepte waarop een nieuwe buizenserie wordt aangebracht, hangt af van de diepte van het gat, de
eigenschappen en de dikte van de aardlagen, en van de druk van de vloeistoffen in de aardlagen. Nadat
de laatste verbuizing is gecementeerd wordt de put afgewerkt (gecompleteerd). Bij het completeren
worden er gaten gemaakt in de metalen verbuizing ter hoogte van het gasreservoir. Dit worden
perforaties genoemd. Door deze perforaties stroomt het gas van het reservoir de productieput in.
Binnenin de put wordt een productie-stijgbuis, ook wel tubing genoemd, gemonteerd. Het gas stroomt
door de tubing naar boven. In geval van meerdere reservoirs, wordt een schuifdeur (sliding side door)
geplaatst waardoor het gas de tubing binnen kan stromen. Door het openen of sluiten van de schuifdeur
is er controle of er één of meerdere reservoir(s) produceren. De productie-stijgbuis zit onderin de put
vast met een productie packer aan de metalen verbuizing. De ruimte tussen de productie-stijgbuis en
de metalen verbuizing wordt A-annulus genoemd. De packer sluit de annulus af van de reservoir druk.
De druk in deze annulus wordt voortdurend gemonitord om de goede staat, de integriteit, van de put te
kunnen waarborgen.
Bovenop de put wordt een zogenaamd spuitkruis geplaatst om de put af te sluiten. Het spuitkruis wordt
ook wel de X-mas tree genoemd. Het bevat de diverse kleppen die nodig zijn om de put te bedienen.
De put is voorzien van beveiligingskleppen. Die kunnen met behulp van hydraulische druk worden
geopend, opengehouden en dicht gezet. In de put zijn de volgende beveiligingskleppen aanwezig:
• een ondergrondse veiligheidsklep in de stijgbuis van de put;
• twee hoofdafsluiters op het spuitkruis van de put; de bovenste hoofdafsluiter wordt hydraulisch
aangestuurd, de onderste hoofdafsluiter is handbediend.
De put heeft een aansluiting voor het doodpompen van de put, ook wel Kill Wing Valve genoemd. Dit
doodpompen kan in uitzonderingsgevallen nodig zijn om een reparatie uit te voeren bij een storing aan
de put.
Tenslotte is een put voorzien van een choke (of knijpstuk) waarmee de productie verhoogd en verlaagd
kan worden.
In het algemeen zullen in het spuitkruis, en in de installatie op de put-locatie, meters aanwezig zijn
waarmee druk, temperatuur, en gas-stroomsnelheid gemeten kunnen worden.
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Schematische voorstelling putverbuizing(en)

In de bijlage Hoofdstuk 13, Putverbuizingen en perforaties, zijn de verbuizingen van de putten in dit
winningsplan geschetst.
3.4

Plaats en wijze waarop koolwaterstoffen in verbuizing treden

Bij het completeren worden er perforaties (gaten) gemaakt in de metalen verbuizing (de casing of liner)
ter hoogte van het gasreservoir. Deze perforaties verbinden het reservoir met de productie-verbuizing.
Door deze perforaties stroomt het gas van het reservoir de productieput in. Via de productie-verbuizing
worden de koolwaterstoffen naar het oppervlak geproduceerd; zie ook Figuur 3-1.
In de bijlage Hoofdstuk 13, Putverbuizingen en perforaties, zijn de perforatie intervallen aangeven op
de schematische voorstelling van de putverbuizingen.
Tijdens de productie periode van een put worden intervallen soms opnieuw geperforeerd, of intervallen
die niet eerder zijn geperforeerd alsnog geperforeerd, om de verbinding met het gas te verbeteren en
de productie te optimaliseren.
3.5

Putbehandelingen

Gedurende het leven van een put kan het voorkomen dat er aanslag (zgn. scaling, bijv. kalk of zout)
optreedt aan de binnenkant van de verbuizing en in de perforaties. Om deze scaling te verwijderen kan
het gebeuren dat de put met zuur behandeld wordt. Dit is een routinehandeling, waarbij geen overdruk
gebruikt wordt. Dit duurt ongeveer een dag en wordt uitgevoerd door een kleine onderhoudsploeg (er
is geen boortoren nodig).
Daarnaast kan het voorkomen dat er nieuwe perforaties gemaakt worden om een iets groter deel van
de formatie met de put in communicatie brengen. Dit duurt ongeveer een dag of twee, en wordt
uitgevoerd door een kleine onderhoudsploeg (er is geen boortoren nodig).
Verder kan het gebeuren dat een gedeelte van de perforaties geen gas meer produceren maar water.
Deze perforaties kunnen dan afgesloten worden met behulp van een plug en / of cement in de put.
Tijdens het leven van de put kan het nodig zijn de diameter van de verbuizing aan te passen, groter als
de productiviteit van de formatie beter is dan verwacht, kleiner tegen het eind van het leven als de
hoeveelheid formatiewater toeneemt. Deze operatie gebeurt met een kleine installatie (een zgn.
workover unit, geen boortoren).
Gedurende de levensduur van een put vinden diverse andere onderhoudshandelingen plaats aan
verbuizingen, kleppen en andere installaties op de winningslocatie.
Alle operationele handelingen, waaronder de hier genoemde, staan onder toezicht van SodM, en
worden uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving.
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4 Ondergrond
4.1

Inleiding: hoe worden de ondergrond-eigenschappen gemeten

Aardgas bevindt zich op ongeveer 2 kilometer diepte onder druk in een poreuze gesteentelaag, zoals
zandsteen. Doordat de vorm van het voorkomen alleen uit indirecte metingen kan worden vastgesteld,
en doordat gesteente-eigenschappen alleen worden gemeten in en vlakbij de putten, bestaat er een
onzekerheid over de grootte en de andere eigenschappen van het voorkomen. Voorspellingen zullen
daardoor altijd door een onzekerheidsmarge omgeven zijn. De grootte van de onzekerheidsmarge
verschilt van parameter tot parameter. Elke parameter zal dus een andere impact hebben op
verschillende voorspellingen. In de volgende hoofdstukken worden deze onzekerheidsmarges nader
besproken.
De vorm van het voorkomen wordt bepaald uit de analyse van geluidsgolven (zgn. seismiek). De
seismiek heeft altijd een zekere mate van ruis. Bovendien zijn de exacte voortplantingssnelheden in de
lagen boven de voorkomens onzeker. De exacte diepte van de voorkomens is alleen bekend waar een
put het reservoir binnengaat, op een heel klein aantal plaatsen dus. Het gevolg daarvan is dat er een
beperkte mate van zekerheid is over de vorm van de voorkomens.
De fysische eigenschappen van gesteente, zoals dichtheid en geluidssnelheid, zijn belangrijke
parameters voor het bepalen van gesteente-eigenschappen als porositeit, saturatie en
doorlaatbaarheid (permeabiliteit). Deze fysische eigenschappen worden gemeten door middel van
boorgatmetingen (logs) die verkregen zijn door na het boren van de putten in de voorkomens,
meetinstrumenten in de boorgaten te laten zakken.
Uit deze boorgatmetingen worden de eigenschappen berekend van het gesteente rond de boorgaten.
De eigenschappen van de gesteenten verder weg van de boorgaten worden verkregen door correlatie
tussen de verschillende boorgaten, met behulp van een model van de ondergrond. Inherent hieraan
zijn onzekerheden, omdat de eigenschappen van de gesteenten niet overal hetzelfde zijn, en metingen
op een klein aantal locaties over een heel voorkomen geëxtrapoleerd moeten worden.
Het Grouw voorkomen heeft een lengte van 3 km en een breedte van ongeveer 1,7 km. Het Rauwerd
voorkomen heeft een lengte van 4,4 km en een breedte van ongeveer 2,5 km. Een boorgat heeft een
diameter van gemiddeld 8½ inch of 22 cm, van waaruit de instrumenten ongeveer een decimeter ver
kunnen meten. In totaal zijn er 4 putten geboord in de voorkomens Grouw en Rauwerd. Omdat de
eigenschappen van maar een heel klein deel van het gesteente echt gemeten zijn, moge duidelijk zijn
dat de inschatting van de eigenschappen van de voorkomens als geheel deels op extrapolatie
gebaseerd zijn.
Het gevolg van deze omstandigheden is dat er onzekerheden bestaan over de diverse aspecten van
het voorkomen, zoals de hoeveelheid gas, de mogelijke productiesnelheid, het verloop daarvan in de
tijd, maar ook over de uiteindelijke bodemdaling. Dat leidt ertoe dat voorspellingen aangaande deze
zaken van onzekerheidsmarges voorzien zullen zijn.
4.2

Geologie en gesteente-eigenschappen van het reservoir

Hieronder staat een beschrijving van de geologische opbouw van het gesteente in het gebied van de
voorkomens. Een algemene beschrijving met nadere uitwerking van de gebruikte begrippen kan
gevonden worden in Ref. 12.
Reservoir-formaties en afsluitende lagen
In de Grouw en Rauwerd voorkomens bevindt het gas zich in de Vlieland zandsteen formatie. De
voorkomens worden afgedekt en afgesloten door de Vlieland kleisteen; Figuur 4-1 laat dit zien.

15

Winningsplan Grouw en Rauwerd

Versie 3.0

17 juli 2020

Figuur 4-1: Geologische log interpretatie door putten in de Grouw en Rauwerd voorkomens waarop het
Vlieland zandsteen reservoir en de afsluitende laag Vlieland kleisteen zijn weergegeven
Structuur
Door bewegingen van en botsingen tussen de aardplaten in de geologische geschiedenis zijn er lichte
golven ontstaan in de lagen. Omdat het gesteente niet zo buigzaam is, leidt dit tot breuken en hellende
lagen. In dit gebied is het resultaat dat het gesteente uit licht hellende lagen bestaat. Het gas zal, omdat
het lichter dan water is, zich verzamelen in de hoogste plaatsen; boringen zullen dan ook op zulke
plaatsen gericht zijn.
Tijdens het late Trias opende de proto-Atlantische Oceaan tijdens een extensioneel spanningsveld, wat
het grote afgesloten bekken van het Perm veranderde in kleine afzonderlijke bekkens en hogen
begrensd door breuken.
Deze tektonische bewegingen hadden tot gevolg dat het gebied omhoog kwam en daarmee startte een
lange periode van erosie. Aanzienlijke hoeveelheden van de Trias en Jura afzettingen zijn geërodeerd,
en lokaal zijn deze zelfs helemaal verdwenen door erosie. Na deze periode van omhoog komen en
erosie, volgde een daling, en een zee-overspoeling (transgressie) in het Krijt. Tijdens deze periode is
de Vlieland zandsteen en Vleiland kleisteen afgezet direct boven op de Zechstein formatie. De vorming
van de Alpen aan het einde van het Krijt veranderde het spanningsveld naar een compressioneel
regime. Dit regime had een beperkte invloed op de structuren en het verzet van de breuken in dit gebied.
De Grouw-Rauwerd voorkomens bestaan uit de Vlieland zandsteen, die aan het begin van de
bovengenoemde transgressie in het Krijt zijn afgezet. Beide velden zijn in het zuiden begrensd door
eenzelfde gas-water contact (1937 m TVD NAP). In het westen en noorden zijn de velden begrensd
door stratigrafie, wat inhoudt dat hier de Vlieland zandsteen laag afwezig is (stratigrafische “pinch-out”).
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Bron koolwaterstoffen
Tijdens de geologische geschiedenis worden lagen die organische bestanddelen bevatten soms diep
begraven. Dat kan leiden tot het genereren van gas of olie. Hier heeft het genereren van gas in het
Carboon pakket plaatsgevonden. Van daaruit is het gas naar boven gestroomd en in de Vlieland
zandsteen van de Grouw en Rauwerd voorkomens terechtgekomen.
De Carboon sedimenten zijn snel begraven onder de laat Perm Zechstein transgressie en het gebied
is gaan zakken en is blijven zakken tot aan het Krijt en het Tertiair. Door het snelle begraven, warmde
het Carboon pakket enorm op, tot aan wel ongeveer 140°C tijdens de Jura. Hierdoor konden gassen
en vloeistoffen uit het gesteente van het Carboon stromen. Diagenetische processen zoals
mineralisatie kwamen op gang waarbij initiële porositeit en permeabiliteit van het gesteente
verminderde. Tegelijkertijd konden koolwaterstoffen naar de zanden van de Vlieland formaties
migreren, om zo de Grouw en Rauwerd voorkomens te vullen. Dit proces is vandaag de dag
waarschijnlijk nog steeds aan de gang.
Geologische doorsnede van het reservoir
In Figuur 4-2 is een schematische doorsnede van de Grouw en Rauwerd voorkomens weergegeven.
Het gas bevindt zich in de Vlieland zandsteen. De Vlieland zandsteen is ongeveer 18 meter dik; zie
Figuur 4-2 voor de doorsnede op werkelijk verhouding.

Figuur 4-2: Geologische doorsnede van west naar oost door Grouw en Rauwerd voorkomens.
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Gesteente-eigenschappen van de bovenliggende lagen

Boven de Vlieland zandsteen, die hierboven besproken is, bevindt zich nog ongeveer 1900 m
gesteente. Dat bestaat uit de volgende formaties, van boven naar beneden:
• Tertiair
• Boven-Noordzee
Deze formatie bestaat uit niet-doorlatende (impermeabele) kleilagen afgewisseld met
zandlagen en beslaat de bovenste 400 m. Eventueel zoet grondwater bevindt zich hier.
• Onder-Noordzee
Deze formatie bestaat uit impermeabele kleilagen afgewisseld met zandlagen.
• Bovenkrijt
• Ommelanden
• Texel
Deze formaties bestaan uit krijtsteen
• Holland
Deze formatie bestaat uit impermeabele kleilagen en mergel.
• Onderkrijt
• Vlieland klei
Dit is een klei formatie die impermeabel is. Aan de onderkant bevindt zich de Vlieland
zandsteen laag waar de Grouw en Rauwerd voorkomens zich in bevinden. De Vlieland
kleisteen, die de Vlieland voorkomens afdekt, is hier ongeveer 75m dik.
De voorkomens zijn op grote diepte gelegen, en er bevindt zich een groot aantal impermeabele lagen
tussen het voorkomen en het oppervlak.
4.4

Andere gebruiksmogelijkheden van de ondergrond

Er is momenteel geen geothermie project in de directe omgeving van de voorkomens Grouw en
Rauwerd.
In het Rotliegend reservoir onder de voorkomens Grouw als Rauwerd is in principe potentie voor
geothermie. Interactie tussen het Rotliegend en de Vlieland vindt niet plaats.
Er zijn geen grondwaterbescherming of grondwaterwinning gebieden in de directe omgeving van de
voorkomens Grouw en Rauwerd (Figuur 4-3).
Gasopslag en zoutwinning zijn niet voorzien.
Samenvattend geldt dat er geen sprake is van bestaand of voorzien overig gebruik van de diepe
ondergrond ter plaatse.
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Figuur 4-3: Overzicht van ligging van Grouw en Rauwerd ten opzichte van waterwingebieden,
grondwaterbeschermingsgebieden en Natura-2000 gebieden.
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5 Ontwikkelingsvooruitzichten
5.1

Inleiding

Het Grouw voorkomen is gelegen in het zuidwestelijke deel van de Leeuwarden concessie en wordt
beschouwd als het verlengde van het Rauwerd voorkomen over de concessie grens. Het Rauwerd
voorkomen is gelegen in het oostelijke deel van de Oosterend concessie en wordt beschouwd als een
continuïteit van het Grouw voorkomen over de concessie grens. Beide voorkomens zijn in
communicatie met elkaar.
Het Grouw voorkomen is ontdekt in december 1979 door de put Grouw-1, waarbij gas aangetroffen
werd in het Vlieland zandsteen. In oktober 1982 werd de put Grouw-2 geboord in dezelfde structuur.
Productie uit het Grouw voorkomen is gestart in 1982. Productie uit het Grouw voorkomen is tijdelijk
gestopt in 2012.
Het Rauwerd voorkomen is in juli 1981 ontdekt door de put Rauwerd-1, met een ontdekking van gas in
het Vlieland zandsteen. In oktober 1982 is de put Rauwerd-2 in dezelfde structuur aangelegd. Productie
uit het Rauwerd voorkomen is gestart in 1988. Productie uit het Rauwerd voorkomen is tijdelijk gestopt
in 2012.
5.2

Historische productie en productie-gedrag

Grouw
De totale productie tot 1 januari 2020 bedraagt 658 miljoen nm3 uit het Grouw voorkomen. Een
samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het voorkomen m.b.t. de
putten is weergegeven in Tabel 5-1.
Figuur 5-1 laat de jaarlijkse productie van het voorkomen Grouw zien.
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Tabel 5-1: Belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het Grouw voorkomen.
Jaar
Gebeurtenis
1979
Ontdekking van het voorkomen door middel van boring Grouw-01.
1982
Boring van Grouw-02.
1982
Start van productie uit het Grouw voorkomen.
1990
Grouw-01 en Grouw-02 gestimuleerd met een frack.
2005
Grouw-01 en Grouw-02 installatie van een velocity string.
2012
Productie van het Grouw voorkomen tijdelijk ingesloten.
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Figuur 5-1: Jaarlijkse productie uit het voorkomen Grouw.
Rauwerd
De totale productie tot 1 januari 2020 bedraagt 571 miljoen nm3 uit het Rauwerd voorkomen. Een
samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het voorkomen m.b.t. de
putten is weergegeven in Tabel 5-2.
Figuur 5-2 laat de jaarlijkse productie van het voorkomen Rauwerd zien.
Tabel 5-2: Belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het Rauwerd voorkomen.
Jaar
Gebeurtenis
1981
Ontdekking van het voorkomen door middel van boring Rauwerd-01.
1982
Boring van Rauwerd-02.
1988
Start van productie uit het Rauwerd voorkomen.
1989
Rauwerd-02 gestimuleerd met een frack.
1991
Rauwerd-01 gestimuleerd met een frack.
1996
Rauwerd-01 installatie van een velocity string.
2005
Rauwerd-02 installatie van een velocity string.
2012
Productie van het Rauwerd voorkomen tijdelijk ingesloten.
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Figuur 5-2: Jaarlijkse productie uit het voorkomen Rauwerd.
5.3

Onzekerheden

De voorkomens Grouw en Rauwerd zijn al lang in productie geweest. De reservoir druk van het
voorkomen Grouw is gezakt van 218 bar in het begin tot nu 30 bar. De reservoir druk van het voorkomen
Rauwerd is gezakt van 218 bar in het begin tot nu 40 bar. De productie uit deze voorkomens kan nog
voortgezet worden bij een relatief lage productiesnelheid per put.
De 4 putten in dit winningsplan zijn in het verleden gestimuleerd en hebben inmiddels een kleine
diameter tubing (zgn. ‘velocity string’) gekregen waardoor de putten langer in staat zijn condenswater
uit de put te produceren. Dit is van belang omdat er anders een laag water op de bodem van de put
ontstaat en de productie stopt als de reservoir druk rond de put niet meer voldoende hoog is. Door
toekomstige aanpassingen aan de put, zoals het opnieuw perforeren of toevoegen van nieuwe
perforaties of het installeren van een kleinere diameter stijgbuis, kan de productieduur van deze putten
verder verlengd worden.
De onzekerheden die de nog te verwachten productie bepalen zijn:
• Het produceerbare gasvolume;
• Het haalbare productie-debiet;
• De mate waarin waterproductie de gasproductie zal hinderen of uiteindelijk stoppen.
5.4

Winningsstrategie en reservoir management

De winning vindt plaats door middel van natuurlijke stroming door de aanwezige reservoirdruk (zgn.
‘depletion drive’). Er wordt geen injectie van water of gas in het reservoir toegepast om de druk op peil
te houden.
De verwachte uiteindelijke winningsfactor (geproduceerd gas als percentage van het aanwezige gas,
ook ‘recovery factor’ genaamd) is 93% voor Grouw en 85% voor Rauwerd.
De reservoir-prestaties worden gemonitord door:
• Voortdurende drukmeting in het spuitkruis.
• Water-, condensaat- en gas-productiemetingen.
• Regelmatige drukmetingen beneden in de verbuizing.
• Als nodig, gas-verzadigings-logs (saturatie-logs) om veranderingen in het gas-water contact
rond de put te monitoren.
• Als het nodig is productie logs om veranderingen in gasproductie uit het reservoir te monitoren.
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Water wordt via vrachtwagens afgevoerd en op een externe locatie teruggevoerd in de diepe
ondergrond, of extern verwerkt. Het eveneens afgescheiden aardgascondensaat wordt per
vrachtwagen afgevoerd naar de afnemer.
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6 Bodemdaling
De reeds opgetreden bodemdaling ten gevolge van winning uit de voorkomens in dit winningsplan wordt
geschat op 3 cm op het diepste punt. De uiteindelijke bodemdaling, ten gevolge van verleden en
toekomstige productie, is maximaal 4 cm op het diepste punt.
De bodemdaling verloopt zeer geleidelijk, met een uiterst geringe hellingshoek, en de opbouw duurt
jaren zodat er geen plotselinge veranderingen plaatsvinden. De helling is niet merkbaar, en heeft geen
effecten op natuur of milieu.
6.1

Inleiding: hoe komt bodemdaling tot stand

Gaswinning
Aardgas zit op ongeveer 2 kilometer diepte onder druk in een poreuze gesteentelaag, zoals zandsteenof kalksteen. Het reservoir wordt afgesloten door een niet-doorlatend gesteente, bijvoorbeeld een
kleisteen, anhydriet, of steenzout.
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. 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 reservoirgesteente rond de put 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 er minder
gas in de poriën over is om tegendruk te leveren.
De mate van 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 6-1 geeft dit schematisch
weer voor een reservoir op 2 km diepte met een doorsnede van 1 km.
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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 voorkomen gemeten. Dat gebeurt door waterpassing op een reeks
punten in een meetnet, boven en rondom het voorkomen, soms 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 Tcbb. Het
meetplan vereist de goedkeuring van de minister van EZK.
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. In dit gebied zijn verschillende van
dergelijke effecten aanwezig [Ref. 13].
Voorafgaand aan de winning wordt er een model gemaakt om de bodemdaling te voorspellen. De
complexiteit van het model hangt af van de complexiteit van de ondergrond-situatie. De parameters in
het model zijn gebaseerd op ervaringen in eerdere, soortgelijke, voorkomens. De voorspelde
bodemdaling wordt vastgelegd in het winningsplan (dit document).
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 voorkomen. 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 in dit winningsplan
besproken op hoofdlijnen.
Mocht de gemeten bodemdaling onverhoopt niet verlopen overeenkomstig de in het winningsplan
aangegeven voorspellingen, dan zal Vermilion de bodemdalingsmodellen en de parameters van het
model evalueren om te achterhalen waarom de gemeten waarden niet overeenkomen met de
voorspellingen. Vermilion zal SodM als toezichthouder hierover informeren.
6.2

Bodemdalingsmodel

De te verwachten bodemdaling is berekend aan de hand van de publicatie van G.H.C. van Opstal [Ref.
10]. Deze methode is verwerkt in het computerprogramma MATLAB, volgens een methode die door
TNO is opgezet en door SodM is gecontroleerd. De resultaten van de bodemdalingsberekening worden
door SodM en TNO gecontroleerd. In de bijlage (Hoofdstuk 15) wordt het bodemdalingsmodel in meer
detail besproken.
6.3

Historische bodemdaling

De reeds opgetreden bodemdaling sinds de start van de gaswinning in 1982 is weergegeven in Figuur
6-3, op basis van metingen uitgevoerd in 2018. Dit is exclusief de autonome daling. De maximale
bodemdaling tot 1-1-2020 boven Grouw en Rauwerd is rond de 3 cm.
6.4

Bodemdalingsvooruitzichten en -onzekerheid

Figuur 6-4 is een kaart met bodemdaling contouren wanneer de productie uit de velden Grouw en
Rauwerd wordt hervat zoals beschreven in dit winningsplan. De maximale bodemdaling boven Grouw
en Rauwerd (historisch + verwacht) is tussen de 4 en 5 cm. Figuur 6-5 is alleen de nog te verwachten
bodemdaling ten gevolge van hervatten van productie uit Grouw en Rauwerd zoals beschreven in dit
winningsplan. Deze kaart laat zien dat de voorspelde bodemdaling minder dan 2 cm zal zijn door
herstart van Grouw en Rauwerd.

31

Winningsplan Grouw en Rauwerd

Versie 3.0

Figuur 6-3: Bodemdaling door gaswinning tot nu toe (2020) in mm.
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Figuur 6-4: Maximaal voorspelde bodemdaling door gaswinning in mm.
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Figuur 6-5: Nog te verwachten bodemdaling door gaswinning in mm.
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Monitoring van bodemdaling

Monitoring van de bodemdaling door de voorkomens in dit winningsplan vallen onder het meetplan
Leeuwarden-Oost. Bodemdalingsmetingen volgens het meetplan Leeuwarden-Oost zijn voor het laatst
uitgevoerd in 2018 [Ref. 14].
De resultaten van de meetplannen, de meetregisters, worden gedeeld met SodM. Analyses van de
metingen hebben tot het hiervoor besproken resultaat geleid.
6.6

Mogelijke gevolgen van de verwachte bodemdaling

Gevolgen voor gebouwen en infrastructuur
Of een gebouw, of infrastructuur, schade oploopt door bodemdaling wordt vooral bepaald door de
afstands-schaal waarop die daling plaatsvindt. Bodemdaling heeft nauwelijks invloed als ze gelijk is
over het hele funderingsoppervlak. Ook een beperkte scheefstand heeft meestal geen gevolgen.
Schade aan gebouwen door bodemdaling ontstaat wanneer er verschilzakking optreedt, dat wil zeggen
als de zakking ongelijkmatig is, en daardoor leidt tot kromming van een gebouw.
De bodemdalingskom door aardgaswinning is regelmatig. De dalingen verlopen immers geleidelijk,
over meerdere kilometers. Er treden dus aan het terreinoppervlak slechts uiterst geringe hellingen op,
en nog veel geringere ongelijkmatigheden.
De daling komt bovendien zeer langzaam tot stand, over een periode van jaren.
Daarom is het uitgesloten dat een gebouw schade oploopt door bodemdaling als gevolg van
gaswinning, of het nu midden in de dalingskom staat of meer naar de rand. In onderzoek is dan ook
steeds geconcludeerd dat er geen gebouwschade te verwachten is door bodemdaling als gevolg van
gaswinning [Ref. 17, 18, 19].
Gevolgen voor natuur en milieu en landbouw
De bodemdaling verloopt zeer geleidelijk, met een uiterst geringe hellingshoek, en de opbouw duurt
jaren zodat er geen plotselinge veranderingen plaatsvinden. De helling is niet merkbaar, en heeft geen
effecten op natuur of milieu.
Het relatieve waterpeil wordt beïnvloed door de bodemdaling, en het is mogelijk dat er op zeker moment
additionele aanpassingen nodig zijn om vernatting te voorkomen. De gevolgen van de bodemdaling op
het waterpeil zullen besproken worden met het Wetterskip Fryslân. Bij de beoordeling van
bodemdalingsgevolgen hanteert Wetterskip Fryslân i.h.a. een kritische grens van vijf centimeter. Bij
bodemdaling tot 5 centimeter is geen compensatie voor het watersysteem noodzakelijk, tenzij de
veiligheid in het geding is.
6.7

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.
Vermilion houdt het Wetterskip Fryslân op de hoogte over de bodemdaling. Het Wetterskip Fryslân
neemt de benodigde maatregelen. De kosten van deze maatregelen worden ingediend bij de
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Via deze commissie worden de vergoedingen
bepaald en zal Vermilion de kosten vergoeden conform het besluit van de commissie. Zie
http://www.bodemdalingfryslan.nl/ voor meer informatie.
De afhandeling van eventuele schade wordt besproken in paragraaf 8.2.

35

Winningsplan Grouw en Rauwerd

Versie 3.0

17 juli 2020

7 Bodemtrilling
De seismische risicoanalyse laat zien dat de voorkomens Grouw en Rauwerd in de laagste seismische
risicocategorie vallen. Dat betekent dat de kans op aardbevingen in de praktijk praktisch nihil is.
7.1

Inleiding: hoe komen bevingen ten gevolge van gaswinning tot stand?

Als gevolg van de compactie, het inzakken van het reservoirgesteente door druk-daling, ontstaan er
kleine verplaatsingen (zettingen) in de diepe ondergrond. Als deze bij een breuk plaatsvinden, kunnen
er zettingsverschillen aan weerszijden van de breuk optreden. Door de zettingsverschillen gebeurt het
soms dat het gesteente aan weerszijden van de breuk t.o.v. elkaar beweegt. Dit veroorzaakt een trilling.
Zo’n trilling wordt een geïnduceerde beving genoemd om aan te geven dat hij door menselijk handelen
is veroorzaakt. Als gevolg van het feit dat deze trillingen ontstaan door bewegingen langs de
breukvlakken in of nabij aardgasreservoirs, zal het bronpunt van de beving, het zogeheten
hypocentrum, op enkele kilometers diepte liggen. Natuurlijke bevingen hebben over het algemeen een
veel dieper hypocentrum. Op basis van de diepte van de beving kan het KNMI onderscheiden of een
beving veroorzaakt is door gaswinning of dat de beving een natuurlijke oorzaak heeft.
Voor de kans op bevingen is het dus van belang of en welk soort breuken in de gesteentelagen in (de
buurt van) het reservoir aanwezig zijn. Tevens geldt: hoe groter de compactie van het reservoir, hoe
groter de kans dat er significante zettingsverschillen over een breuk plaatsvinden. Bij het inschatten
van de kans op bevingen wordt dan ook naar de drukdaling en de daaropvolgende compactie gekeken.
Daarnaast wordt de breuk-configuratie geanalyseerd, en de stijfheid van het gesteente. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een analyse-protocol dat door SodM in samenwerking met TNO is ontwikkeld
[Ref. 5].
Naast de ondergrond-situatie, wordt in dat protocol ook de situatie aan het oppervlak bekeken. De aard
van de bebouwing en infrastructuur in de omgeving van het voorkomen wordt meegewogen. Bij de
effecten die aan de oppervlakte merkbaar zijn, speelt niet alleen de sterkte en de diepte van de beving
een rol, maar ook de samenstelling van de ondiepe ondergrond. Als een kans op significante bevingen
aanwezig is, dan wordt dus ook met de grondsamenstelling rekening gehouden bij het inschatten van
aardbevingsrisico’s.
7.2

Historische bevingen in de voorkomens van dit winningsplan

Het KNMI beheert de dataset met aardbevingen in Nederland, zie https://www.knmi.nl/nederlandnu/seismologie/aardbevingen.
Er zijn geen bevingen in of boven de Grouw en Rauwerd voorkomens geweest.
7.3

Seismische Risico Analyse

Het kader voor de Seismische Risico Analyse (SRA) en de hier beschreven methodiek wordt
beschreven in: Methodiek Voor Risicoanalyse Omtrent Geïnduceerde Bevingen Door Gaswinning;
Tijdelijke Leidraad Voor Adressering Mbb. 24.1.P, Versie 1.2, 1 februari 2016, Staatstoezicht op de
Mijnen [Ref. 5].
Om het seismisch risicoprofiel van een voorkomen vast te stellen wordt een risicoanalyse uitgevoerd
volgens een getrapt model dat bestaat uit drie stappen. Deze drie stappen worden weergegeven in
Figuur 7-1. Op basis van de uitkomsten van de verschillende individuele stappen worden
vervolgstappen genomen.
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Maatregelen om (gevolgen van) bodemtrillingen te voorkomen of te beperken

Gezien de indeling in Categorie I (omdat de maximale sterkte te klein is om significante oppervlakteimpact te hebben) voorziet het productieproces niet in maatregelen om trillingen te voorkomen of te
beperken.
De afhandeling van eventuele schade wordt besproken in paragraaf 8.2.
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9 Verklarende woordenlijst
Aquifer
Cm
Compactie

Compressibiliteit
Depletie
EZK
GIIP
GPS
GRW
GTC
GWC
Kern
KNMI
KN, KNNS
magnitude
m RT, m RKB
Mbb
Mbr
Mbw
MER
NAM
nm3
Permeabiliteit

Porositeit
RD-coördinaat

RWD
Seal
SodM
SRA
Tcbb
TNO
VEN
Vermilion
voorkomen

Watervoerend deel van het reservoir. Dat kan naast en/of onder het gasvoerende deel
gelegen zijn.
Uni-axiale compactie-coëfficiënt; mate van samendrukbaarheid van het gesteente
(eenheid: 1/bar).
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.
Samendrukbaarheid
Drukdaling door het onttrekken van gas (of olie of water) uit reservoirgesteente
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Volume gas initieel aanwezig in het gasveld (in nm3)
Global Positioning System: systeem voor plaats- en hoogtebepaling met behulp van
satellieten
Grouw
Garijp Treating Centre
Gas-water contact diepte (in m onder NAP)
Gesteentemonster uit de ondergrond verkregen bij het boren van een put
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Vlieland formatie, Vlieland Zandsteen
Een (logarithmische) maat voor de hoeveelheid energie die bij een beving vrij komt
Diepte gemeten in m langs het boortraject, vanaf de boortafel (RT)
Mijnbouwbesluit
Mijnbouwregeling
Mijnbouwwet
Milieu-Effect-Rapportage
Nederlandse Aardolie Maatschappij
m3 bij 0 0C en 1.01325 bara [Ref. 16]
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.
Verhouding tussen het poriënvolume en het totale volume van het gesteente.
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
Rauwerd
Afsluitende laag bovenop het gesteente dat het gas bevat
Staatstoezicht op de Mijnen
Seismische Risico Analyse
Technische commissie Bodembeweging
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Vermilion Energy Netherlands B.V.
Vermilion Energy Netherlands B.V.
Een gasveld wordt ook wel “voorkomen” genoemd in winningsplannen. Dit is
overeenkomstig de bewoording in het Mijnbouwbesluit, de Mijnbouwregeling en de
Mijnbouwwet.
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13 Putverbuizingen en perforaties
Deze bijlage geeft een overzicht van de putverbuizingen en van de perforaties in de geboorde putten
in dit winningsplan.
De verbuizing kan tijdens de productie-periode van een put aangepast worden. Dit kan zijn omdat er
een onderdeel van de verbuizing vervangen moet worden of omdat er een nieuwe verbuizing wordt
geïnstalleerd om de productie te optimaliseren.
Soms worden bepaalde intervallen opnieuw geperforeerd of extra perforaties gedaan in intervallen die
voorheen nog niet waren geperforeerd om de productie te optimaliseren.
De gegevens in deze bijlage kunnen dus veranderen in de tijd.
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VERMILION
R T / T H : 4.64 m.
COMPLETION DATE : 12/79
V OLU ME S
TUBING : 8.7 m3
ANNULUS :
27 2 m3
HOLE :
40.4 m3
TUBING HEAD
TUBING HANGER
L MASTER VALVE
U MASTER VALVE
SWAB VALVE
WING VALVES
TOP CAP
ITEM QTY
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FIELD : GROUW

WELL : GROUW 1

AN N U LU S FLU ID :
MGCL 2 BRINE S.G. 1.22
D R ILLIN G D E P T H S / R KB
7" SHOE @ 1977 m.
CEMENT TOP IN 7" @ 1963 m.
CEMENT BEHIND 7" @ 750 m.

Xma s T R E E
PEROLO 10"-5000 X 6"-5000
PEROLO 6"-5000 3 1/2" EUE TOP X 3 1/2" VAM BOTTOM
PEROLO GATE VALVE 3"-5000
PEROLO GATE VALVE 3"-5000
PEROLO GATE VALVE 3"-5000
PEROLO GATE VALVE 3"-5000
MOTI/OTIS 6 1/2"-4 ACME QUICK UNION
S T R IN G
DESIGNATION

1
2
3

Depth/Th

ID/in

4
5
6

1

1

6" TUBING HANGER WITH 3" BPV CAMERON H PROFILE

0.25 3 000

2

1

3 1/2" VAM PUP JOINT PIN X PIN

0.31 2 992

3

3

3 1/2" VAM TUBING N80 9 2#

28.41 2 992

4

1

3 1/2" VAM PUP JOINT N80 9.2#

29.69 2 992

5

1

2.81" CAMCO B6 N IP P LE

6

1

3 1/2" VAM PUP JOINT N80 9.2#

20

7

30.68 2.813

21

35.71 2 992

199 3 1/2" VAM TUBING N80 9 2#

1885.44 2 992

7

8

1

3 1/2" VAM PUP JOINT N80 9.2#

1886.81 2 992

9

1

5 11/16" XTRA LONG TUBING SEAL RECPTACLE

1894.62

9b

1

S LICK JOIN T OF D IV ID E R W IT H 2.75" BAKE R F P R OFIL 1896.58 2.750

10

1

ANCHOR SEAL 80-40

1896.81

11

1

BAKER F1 PACKER 87-40

1897.63

12

1

5" VAM MILLOUT EXTENSION

1899.25

9b
10

13

1

XOVER 5" VAM BOX X 3 1/2" VAM PIN

1899.66 2 992

11

14

1

3 1/2" VAM PUP JOINT N80 9.2#

1902.75 2 992

15

1

BAKE R 2.75" F N IP P LE

16

1

3 1/2" VAM PUP JOINT N80 9.2#

17

1

BAKE R 2.75" R N IP P LE

12
13
14
15
16
17
18
19

18

1

3 1/2" VAM PUP JOINT N80 9.2#

1910.99 2 992

19

1

WIRELINE ENTRY GUIDE

1911.16 2 992

PETROTEC PACKER, 2.11/16"
1.75" VELOCITY STRING, COILED TUBING - P10227 HS-80
DUAL PUMP OUT SUB

1927.00

8
9

20
21
22

1903.08 2.750
1909.35 2 992
1909.61 2.697

22

1 532

7" CSG
23 #
P E R FOR AT ION S
FR OM

T O

19 27

19 33

2 1/8" BARKONE 13 SHTS/METER

19 33

19 37

2 1/8" BARKONE 13 SHTS/METER

N OR M CLAS S IFIE D : N O
D E V IAT ION : V E R T ICAL
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Vermilion
R T / T H : 7 27 m
COMPLETION DATE : 11/82
V OLU ME S
TUBING : 10 m3
ANNULUS :
30 m3
HOLE :
41.75 m3
TUBING HEAD
TUBING HANGER
L MASTER VALVE
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FIELD : GROUW

W ELL : GROUW 2

AN N U LU S FLU ID :
INHIBITED KCL BRINE SG 1.10
D R ILLIN G D E P T H S
TOP CEMENT IN 7" 2269 9 m
TOP CEMENT BEHIND 7" 950 m

1

Xma s T R E E
MERIP 11"-5000 X 7 1/16"-5000
MERIP 7 1/16"-3 1/2" EUE TOP X 3 1/2" VAM BOTTOM
MERIP GATE VALVE 3 1/8"-5000

MERIP GATE VALVE 3 1/8"-5000
MERIP GATE VALVE 3 1/8"-5000
MERIP GATE VALVE 3 1/8"-5000
MOTI/OTIS 6 1/2"-4 ACME QUICK UNION
S T R IN G
ITEM QTY
DESIGNATION
1
1 MERIP TUBING HANGER WITH 3" CAMERON BPV PROFILE

2
3
4

U MATER VALVE
SWAB VALVE
WING VALVES
TOP CAP

5
6
23

Depth/Th ID/in
0 21 3 000

2

1 PUP JOINT 3 1/2" VAM N80 9.2#

3

3 TUBINGS 3 1/2" VAM N80 9 2#

29 39 2 992

4

1 PUP JOINT 3 1/2" VAM N80 9.2#

30.40 2 992

5

1 3" CAMCO B6 N IP P LE

6

1 PUP JOINT 3 1/2" VAM N80 9.2#

7

0 56 2 992

31.18 2.813
8
9a

33 20 2 992

156 TUBINGS 3 1/2" VAM N80 9 2#

8

24
7

2150 30 2 992

1 PUP JOINT 3 1/2" VAM N80 9.2#

2151 30 2 992

9a

1 XTRA LONG TBG SEAL RECEPTACLE EBA-1 SIZE 43-20

2159.11 4 330

9b

1 S LICK JOIN T W IT H 2.75" BAKE R R P R OFILE

9b
10
11
12

2159.49 2.750

10

1 PUP JOINT 3 1/2" VAM N80 9.2#

2161 51 2 992

11

1 ANCHOR SEAL NIPPLE K22 SIZE 80-40

2161 51 3 250

12

1 BAKER SAB PACKER 40 X 32

2163.14 3 250

13

1 MILLOUT EXTENSION 5" VAM 15#

2164.75 4.400

14

1 XOVER 5"VAM X 3 1/2" VAM

2165.67 2 992

15

1 PUP JOINT 3 1/2" VAM N80 9.2#

2167 82 2 992

16

1 BAKE R 2.31" F N IP P LE

17

1 PUP JOINT 3 1/2" VAM N80 9.2#

2170 27 2 992

18

1 TUBING 3 1/2" VAM N80 9.2#

2179 07 2 992

19

1 PUP JOINT 3 1/2" VAM N80 9.2#

2181 03 2 992

20

1 BAKE R 2.25" F N IP P LE

21

1 PUP JOINT 3 1/2" VAM N80 9.2#

2183.40 2 992

22

1 W IR E LIN E E N T R Y GU ID E

2183.70 2 992

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25

23
24
25

FR
22
22
22

2168.28 2.312

2181.38 2.250

Packer 3.5"to 1.3/4" coil
Velocity string 1.3/4" coil
Pump out sub
15 M off 1.66 sand screen
15 M
P E R FOR AT ION S / R KB
OM
50
43
37

T
22
22
22

O
48
39
35

41 00 1 000
1 000
2230 00
1.00

2 1/8" BARKONE
"
"

N OR M CLAS S IFIE D : N O
D E V IAT ION :
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FIELD : RAUWERD

WELL : RAUWERD 1

R T / T H : 5 05m.
COMPLETION DATE : 10/88
V OLU ME S
TUBING : 8.6 m3
ANNULUS :
27 m3
HOLE :
40.7 m3
TUBING HEAD
TUBING HANGER
L MASTER VALVE

AN N U LU S FLU ID :
S.G. 1.14 INHIBITED KCL BRINE
D R ILLIN G D E P T H S / R KB
7" CSG SHOE @ 1977 m.
7" FLOAT COLLAR @ 1958 m.
9 5/8" SHOE @ 1283 m.
Xma s T R E E
MERIP 11"-5000 X 7 1/16"-5000
MERIP 3 1/2" EUE B X 3 1/2" VAM B
MERIP TYPE 6E 3 1/8"-5000

FMC MODEL 120 3 1/8"-5000 WITH AVA OOW ACTUATOR.
MERIP TYPE 6E 3 1/8"-5000
MERIP TYPE 6E 3 1/8"-5000
MOT 3 1/8"-5000 X 6 1/2-4 ACME Q.U.
S T R IN G
ITEM QTY
DESIGNATION
Dep h/Th
1
1 TBG HGR 3 1/2" VAM B WITH 3" CAMERON H BPV PROFILE
0.37
2
4 PUP JOINT 3 1/2" VAM 9.2# N80
6.73
3
2 TUBING 3 1/2" VAM 9.2# N80
25.82
4
1 PUP JOINT 3 1/2" VAM 9.2# N80
27.65
5
1 3 1/2" VAM FLOW COUPLING

1
2
3

U MATER VALVE
SWAB VALVE
WING VALVES
TOP CAP

6

1

7
8
9
10

1
1
194
1

10b

1

S LICK JOIN T W IT H 2.75" BAKE R "F" P R OFILE

11
12
13
14
15
16

4
1
1
1
1
1

PUP JOINT 3 1/2" VAM 9.2# N80
BAKER 80-4- K22 ANCHOR
BAKER 84-40 SAB PACKER
5' VAM 15# N80 MILLOUT EXTENSION
XOVER 5" VAM X 3 1/2" VAM
PUP JOINT 3 1/2" VAM 9.2# N80

17

1

BAKE R 2.75" "F" N IP P LE

18

2

PUP JOINT 3 1/2" VAM 9.2# N80

19

1

BAKE R 2.75" "R " N IP P LE

20
21

2
1

PUP JOINT 3 1/2" VAM 9.2# N80
WIRELINE ENTRY GUIDE

22
23
24
25
26

3" CAMCO B6 S CS S S V N IP P LE

4
5
6

ID/in
3.000
2.992
2.992
2.992
2.992

7
8
22
23
24

28.35 2.813

3 1/2" VAM FLOW COUPLING
PUP JOINT 3 1/2" VAM 9.2# N80
TUBING 3 1/2" VAM 9.2# N80
TUBING SEAL RECEPTACLE EBA1 43-20

29.28 2.992
30.12 2.992
1875.75 2.992
1883.53

9

1885.00 2.750
1890.34 2.992
1890.55
1891.81
1893.59
1893.81 2.992
1896.32 2.992
1896.68 2.750
1900.19 2.992
1900.46 2.697
1903.96 2.992
1904.14 2.992

CAMCO A- MODEL PACKER
1 5" COILED TUBING CONNECTOR
1 5" COILED TUBING VELOCITY STRING
1 5"COILED TUBING CONNECTOR
DUAL PUMP OUT SUB

10

10b
11
12

35.00

13
14
15
16
17
18
19
20
21

1925.00

25
26
P E R FOR AT ION S / R KB
FROM 1934 5 TO 1938.5 WELEX SILVERJET
N OR M CLAS S IFIE D : N O
FROM 1938 5 TO 1943.0 WELEX SILVERJET
D E V IAT ION : V E R T ICAL

52

Winningsplan Grouw en Rauwerd

Versie 3.0

17 juli 2020

14 Bijlage: Geologische kaarten

Figuur 14-1: Grouw top structuur kaart. Het Grouw voorkomen is deels een ‘stratigrafische trap’, zodat
de begrenzingen vaak niet met contouren samenvallen.

Figuur 14-2: Rauwerd top structuur kaart. Het Rauwerd voorkomen is deels een ‘stratigrafische trap’,
zodat de begrenzingen vaak niet met contouren samenvallen.
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15 Bijlage: Analyse en Berekening Bodemdaling
De voorkomens Grouw en Rauwerd vallen onder het Leeuwarden-Oost meetplan. In dit meetplan vallen
diverse voorkomens met soms sterk overlappende dalingskommen. De gas winning in deze regio
begon al in de jaren 70.
Voor de bodemdalingsanalyse in dit winningsplan is gebruik gemaakt van de waterpasmeting
uitgevoerd in 2018 in opdracht van Vermilion [Ref. 14] en van de NAP-database van Rijkswaterstaat
[Ref. 15].
Hieronder wordt allereerst het bodemdalingsmodel beschreven, gevolgd door een analyse van de
gemeten bodemdaling en de berekende historische en toekomstige bodemdaling ter plaatse van de
voorkomens in dit winningsplan.
15.1 Bodemdalingsmodel
Het bodemdalingsmodel wordt zowel gebruikt om de historische (gemeten) bodemdaling te
reproduceren met de modelberekening als de toekomstige bodemdaling te voorspellen. Het model
wordt gekalibreerd aan de hand van de gemeten historische bodemdaling, wat bijdraagt in de
betrouwbaarheid van de voorspelde bodemdaling.
Productie uit een voorkomen leidt tot drukdaling (Δp), wat vervolgens compactie (Δh) van het gesteente
veroorzaakt:
Δh = Cm x h x Δp
Hierin is h de (depleterende) hoogte en Cm de compactie-coëfficiënt van het gesteente.
Compactie leidt vervolgens tot bodemdaling. De modellering van dit proces is gedaan conform de
methode van Van Opstal [Ref.10]. Naast de hierboven genoemde parameters worden meegenomen in
de berekening: het depletiegebied, de Poisson’s ratio, de diepte van het voorkomen, de vertraging van
de bodemdaling ten gevolge van gasproductie en de verwachte productiesnelheid. Daarnaast wordt
ook het gesteente onder het reservoir beïnvloed door de compactie, maar dat zal maar in beperkte
mate gebeuren. Dit wordt door het concept ‘rigid basement’ gemodelleerd. Hierbij wordt aangenomen
dat vanaf een zekere diepte onder het reservoir, het gesteente niet meer zal vervormen als gevolg van
de gaswinning.
Er is een lange historie van metingen en productie die gebruikt is om de parameters voor het
bodemdalingsmodel te ijken. Deze parameters zijn gebruikt om de nog te verwachten bodemdaling te
schatten indien productie uit de voorkomens Grouw en Rauwerd wordt hervat. De parameters zijn
samengevat in Tabel 15-1.
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.11] laat een
vertraging () van ongeveer 3 jaar zien. Dat is in overeenstemming met de ervaringen van Vermilion.
De voorkomens Grouw en Rauwerd hebben al voor een lange periode dezelfde reservoir druk en zijn
al enige tijd ingesloten (sinds 2012). Er is voor deze voorkomens dus op dit moment geen sprake van
een significant na-ijl effect.
15.2 Analyse bodemdalingsmetingen
Het meetplan ‘Leeuwarden-Oost’ bestrijkt een reeks voorkomens die produceren sinds de jaren 70.
Hieronder vallen ook de voorkomens Grouw en Rauwerd. Productie uit het voorkomen Grouw startte
in 1982. Productie uit het voorkomen Rauwerd startte in 1988. Het overgrote deel van de productie ligt
voor de meeste voorkomens die onder dit meetplan vallen al jaren in het verleden; putten produceren
weliswaar nog steeds, maar met lage productiesnelheden.
In de jaren 70 waren de standaarden voor bodemdalingsmetingen niet dezelfde als nu. Bovendien zijn
niet alle peilmerken die toen aanwezig waren, nog steeds bruikbaar. Tenslotte zijn er in dit gebied ook
een aantal natuurgebieden en meren. Dat maakt dat de dichtheid van bodemdalingsinformatie in dit
gebied lager is dan elders. Omdat er ook heterogeniteiten in de ondiepe bodemopbouw zitten, vertonen
de bodemdalingsmetingen redelijk wat “ruis” (lokaal veroorzaakte variaties). Deze zaken worden in
meer detail in het Statusrapport besproken [Ref. 13].
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De voorkomens in dit gebied liggen dicht bij elkaar. Omdat winningen vaak kort na elkaar zijn gestart,
is het gevolg dat de bijdragen van individuele voorkomens moeilijk zijn te onderscheiden. Er is
onzekerheid over de toewijzing van bodemdaling aan aangrenzende voorkomens, maar dat heeft
minder impact op de totale bodemdaling: als de begrenzing tussen twee voorkomens anders zou liggen
dan nu ingeschat is, gaat de bodemdaling van het ene voorkomen omhoog, die van het andere omlaag,
maar blijft het totaal gelijk.
Het meetplan ‘Leeuwarden-Oost’ is in 2018 voor het laatst gewaterpast [Ref. 14]. Naast dit meetregister
is er ook naar de data van Rijkswaterstaat gekeken [Ref. 15], die dit gebied ook in 2018 gewaterpast
heeft. De Rijkswaterstaat (RWS) waterpassingen zijn als ondersteunende informatie gebruikt,
bijvoorbeeld om een indicatie te krijgen van bodemdaling op enige afstand van de gaswinningen.
Vermilion heeft alle metingen in dit gebied geanalyseerd in 2019 [Ref. 13]. Figuur 15-4 is een kaart met
de meetpunten die gebruikt zijn in de analyse.
De omliggende velden die een overlap van bodemdalingskommen geven zijn Bozum, Leeuwarden,
Warga en Wartena. De bodemdaling ten gevolge van productie uit deze velden is meegenomen in de
analyse voor Grouw en Rauwerd, zie Figuur 15-1 voor de locatie van deze velden.
Figuur 15-2 en Figuur 15-3 laten de bodemdaling zien van peilmerken rond de putten GRW-01 en
RWD-01. Deze plot laat goed zien dat er al bodemdaling is voor start van productie en ook lang
doorgaat na het tijdelijk stopzetten van de productie in 2012; dit is de autonome daling (en naijldaling
in de jaren kort na 2012)
De gemeten daling bij peilmerken moet gecorrigeerd worden voor autonome daling om de daling ten
gevolge van gaswinning te kunnen onderscheiden. De autonome daling boven de Grouw en Rauwerd
voorkomens is 0,4 mm/jaar.
De zwarte box om de verschillende velden, zoals weergegeven in Figuur 15-1, is de uiteindelijke
contour die gebruikt is voor het bodemdalingsmodel. De zwarte box neemt ook een gedeelte van het
watervoerende reservoir mee dat in verbinding staat met het voorkomen. Dit gedeelte van het reservoir
zal ook in druk dalen waardoor ook bodemdaling zal optreden.
Figuur 15-5 is een kaart met de bodemdaling contouren door gaswinning tot nu toe (2020). De maximale
bodemdaling door gaswinning boven Grouw is minder dan 4 cm en boven Rauwerd minder dan 3 cm.
Figuur 15-6 is een kaart met bodemdaling contouren door gaswinning wanneer de productie uit de
velden Grouw en Rauwerd wordt hervat zoals beschreven in dit winningsplan. De maximale
bodemdaling door gaswinning boven Grouw en Rauwerd is minder dan 5 cm. Figuur 15-7 is de nog te
verachten bodemdaling enkel ten gevolge van het hervatten van productie uit Grouw en Rauwerd zoals
beschreven in dit winningsplan. Deze kaart laat zien dat de voorspelde maximale bodemdaling door
gaswinning minder dan 2 cm zal zijn door herstart van Grouw en Rauwerd.
Er is onzekerheid in de input parameters voor de bodemdalingsberekeningen. Tabel 15-1 en Tabel 15-2
laten de input parameters zien die gebruikt zijn voor de bodemdalingsmodellen van Grouw en Rauwerd.
De uiteindelijke maximale bodemdaling door het Grouw voorkomen is voorspeld op 35 mm en boven
het Rauwerd voorkomen op 40 mm; dit zijn de waarden zonder overlap van de omliggende voorkomens.
Tabel 15-3 geeft een mogelijke parameter set voor Grouw en Rauwerd binnen de onzekerheidsmarges
zoals beschreven in Tabel 15-1 en Tabel 15-2 die uitkomen op de maximale bodemdaling voor deze
voorkomens. Deze parameter set is niet uniek; andere waarden binnen de onzekerheidsmarge kunnen
tot dezelfde maximale bodemdaling leiden.
Figuur 15-2 en Figuur 15-3 laten de historische en toekomstige bodemdaling boven Grouw en Rauwerd
zien. Er is onzekerheid, in de meetpunten, de parameter set om de bodemdaling te berekenen en de
productie voorspelling. Dit wordt weergegeven door P90 / P50 / P10 lijnen in deze grafieken. Duidelijk
is dat de maximale bodemdaling door herstart minder dan 2 cm zal zijn boven deze voorkomens.
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Figuur 15-1: Voorkomens meegenomen in de bodemdalingsanalyse rond de voorkomens Grouw en
Rauwerd.
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Figuur 15-4: Kaart met meetpunten die gebruikt zijn voor de bodemdaling analyse.
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Figuur 15-5: Bodemdaling door gaswinning tot nu toe (2020) in mm.
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Figuur 15-6: Maximaal voorspelde bodemdaling door gaswinning in mm.
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Figuur 15-7: Nog te verwachten bodemdaling door gaswinning in mm.
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Tabel 15-1: Bodemdalingsparameters voor Grouw zoals gebruikt in de bodemdalingsberekeningen.
Case: Grouw
Values
Name

Symbol

L

Depl eted a rea

A

Extended
s ha pe

Vi rgi n Pres s ure

P_v

218

Aba ndonment Pres s ure

P_a

Poi s s on's Ra tio
Depth of the Forma tion
Oedometri c
Compres s i bi l i ty
Depl eting hei ght
Ri gi d Ba s ement Fa ctor
Ta u

M

Realization Probabilities
H

XH

Unit

L

M

H

XH

Comment

100%

Extended shape

[ba r]

100%

Low uncertainty (RFT)

10

[ba r]

100%

Current pressure

n

0.25

[-]

100%

There is uncertainty, but it has low impact

z

1939

[m]

100%

Uncertainty low compared to depth

C_m

9.0E-6

2.3E-5

[1/ba r]

30%

40%

30%

Some uncertainty

1.5E-5

h

14

18

22

[m]

30%

40%

30%

KNSSF thickness varied +/- 20%

RB

1.05

1.2

1 25

[-]

30%

40%

30%

Some uncertainty



3

5

10

[y]

30%

40%

30%

Range e.g. from NAM report (2015)

L profi l e

M profi l e

H profi l e

[-]

30%

40%

30%

Production Profi l e

Tabel 15-2: Bodemdalingsparameters voor Rauwerd zoals gebruikt in de bodemdalingsberekeningen.
Case: Rauwerd
Values
Name

Symbol

L

Depl eted a rea

A

Extended
s ha pe

Vi rgi n Pres s ure

P_v

218

Aba ndonment Pres s ure

P_a

Poi s s on's Ra tio
Depth of the Forma tion
Oedometri c
Compres s i bi l i ty
Depl eting hei ght
Ri gi d Ba s ement Fa ctor
Ta u
Production Profi l e

M

Realization Probabilities
H

XH

Unit

L

M

H

XH

Comment

100%

Extended shape

[ba r]

100%

Low uncertainty (RFT)

10

[ba r]

100%

Final pressure

n

0.25

[-]

100%

There is uncertainty, but it has low impact

z

1939

[m]

100%

Uncertainty low compared to depth

C_m

9.0E-6

2.3E-5

[1/ba r]

30%

40%

30%

Some uncertainty

1.5E-5

h

14

18

22

[m]

30%

40%

30%

KNSSF thickness varied +/- 20%

RB

1.05

1.2

1 25

[-]

30%

40%

30%

Some uncertainty



3

5

10

[y]

30%

40%

30%

Range e.g. from NAM report (2015)

L profi l e

M profi l e

H profi l e

[-]

30%

40%

30%
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Tabel 15-3: Parameter set voor Grouw en Rauwerd die gebruikt kunnen worden om de maximale
bodemdaling bij einde productie te schatten; dit is geen unieke parameter set, andere parameter sets
zijn ook mogelijk.

Parameter
Gemiddelde voorkomen diepte [m]
Dikte producerende lagen [m]
Initiële reservoirdruk [bara]
Reservoir einddruk [bara]
Gesteente compressibiliteit [1/bar]
Poisson ratio [-]
Basement stijfheid factor [-]

Grouw
1939
14
218
10
15x10-6
0,25
1,05

64

Rauwerd
1939
14
218
10
15x10-6
0,25
1,05
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16 Bijlage: Seismische Risico Analyse: Details en Achtergronden
Winning uit de voorkomens Grouw en Rauwerd valt in risico categorie I; dit is de laagste risicocategorie. Dit betekent volgens de gepubliceerde richtlijnen dat alleen monitoring van seismische
activiteit via het bestaande seismisch monitoring netwerk van het KNMI noodzakelijk is.
Deze bijlage bevat de details omtrent de seismische risico-analyse. Hierbij is gebruik gemaakt van alle
beschikbare reservoir-gegevens die belangrijk zijn bij het inschatten van het seismisch risico.
16.1 Algemeen kader voor Seismische Risico Analyse
Het kader en de hier beschreven methodiek is beschreven in: Methodiek Voor Risicoanalyse Omtrent
Geïnduceerde Bevingen Door Gaswinning; Tijdelijke Leidraad Voor Adressering Mbb. 24.1.p, Versie
1.2, 1 februari 2016, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) [Ref. 5].
Om het seismisch risicoprofiel van een voorkomen vast te stellen wordt een risicoanalyse uitgevoerd
volgens een getrapt model dat bestaat uit drie stappen. Deze drie stappen worden weergegeven in
Figuur 7-1. Op basis van de uitkomsten van de verschillende individuele stappen worden
vervolgstappen genomen.
Niveau 1: Screening Potentieel
In deze stap wordt het potentiele vermogen van het voorkomen om aardbevingen te genereren bepaald.
Dit potentiële vermogen wordt bepaald aan de hand van de correlatie die is opgesteld door TNO in de
studie Deterministische Hazard Analyse voor Geïnduceerde Seismiciteit in Nederland [Ref. 3 en 4].
Voor voorkomens die op basis van deze initiële analyse een verwaarloosbare kans hebben om
geïnduceerde bevingen te genereren, is het niet noodzakelijk om aansluitend niveaus 2 en 3 te
doorlopen.
Indien de kans op een geïnduceerde beving niet verwaarloosbaar is, zullen er aanvullende
berekeningen worden uitgevoerd om de sterkte van een potentiële geïnduceerde beving te kunnen
bepalen. Als de sterkte (seismisch moment, M) van een potentiële geïnduceerde beving boven de 2.5
ligt, dan zal de risico analyse verder worden uitgebreid met de risico matrix (niveau 2).
Niveau 2: Risico Matrix
In deze stap wordt op basis van een risicomatrix-benadering het risico ten gevolge van geïnduceerde
aardbevingen verder gekwalificeerd.
De inschattingen van het risiconiveau (I, II, III) bepaalt of er aanvullende monitoringsverplichtingen of
maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de productie uit het voorkomen.
Niveau 3: Kwantitatieve Risico Analyse
Er zal een aanvullende kwantitatieve risicoanalyse worden uitgevoerd in het geval dat een voorkomen
op basis van de risicomatrix als categorie III wordt gekwalificeerd.
16.2 Seismische Risico Analyse voor de voorkomens in dit winningsplan
Niveau 1: Screening Potentieel
De studie Deterministische Hazard Analyse voor Geïnduceerde Seismiciteit in Nederland [TNO, Ref. 3
en 4] (DHAIS) gebruikt gegevens over seismiciteit (bron: https://www.knmi.nl/), drukdata en
eigenschappen van de verschillende voorkomens. Aan de hand van de volgende parameters van een
olie- of gasveld wordt de kans bepaald dat zich, op enig moment gedurende de productie van een
gasveld, een beving voordoet:
•
•
•

ΔP/Pini = de ratio van drukval (ΔP) en initiële druk (Pini) in het reservoir;
E = de verhouding tussen de Young’s moduli (stijfheidsmoduli) van de ‘overburden’ en het
reservoirgesteente
Parameter B wordt gedefinieerd door de volgende vergelijking:
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