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Kans op aantreffen koolwaterstoffen bij
zoutboringen in Ganzebos

Topografie
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Kaartuitleg - Topografie
•
•
•
•

Rode punten: Bestaande boringen gebruikt voor interpretatie van seismische data
Blauwe ster:
Huidige boorlocaties langs Eetgeringsweg en Beckumerstraat
Kleine rode ster:Geplande locatie Beckum-2 in 2010 (Panterra onderzoek)
Blauwe lijnen: Geïnterpreteerde seismische lijnen

Ingezoomde kaart:
• Groene driehoeken:
• Grijze zone:

Bestaande boringen gebruikt voor interpretatie seismiek
Boekelo Fault Zone

De Ganzebos-boringen bevinden zich ten zuiden van de Boekelo Fault Zone. De
breukzone is als parallelle breuken aangegeven op de voorgaande kaart. Op de
ingezoomde kaart is de breukzone als grijze zone aangegeven.
De geplande Ganzebos-boringen liggen oost van seismische lijn 87-AK-12.
In 2010 heeft Panterra onderzoek gedaan naar de kans op het aantreffen van
koolwaterstoffen voor een mogelijke boring (rode ster). De kans werd op 0% geschat.
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Geologisch model

Kaartuitleg – Geologisch model
•
•
•
•
•

Zwarte punten:
Gele ster:
Rode ster:
Blauwe lijnen:
Contouren:

Bestaande boringen gebruikt voor interpretatie van seismische data
Huidige boorlocaties langs Eetgerinksweg en Beckumerstraat
Geplande locatie Beckum-2 in 2010 (Panterra onderzoek)
Geïnterpreteerde seismische lijnen
Diepte Basis Hoofd Röt Evaporietmember

In het geologisch model, waarin de diepte van de basis van de Hoofd Röt
Evaporietmember is weergegeven, is te zien dat de al bestaande Ganzebos boringen
zich bevinden op het noordoostelijk gelegen hogere gedeelte van de flank van de zgn.
Beckum Syncline. De nu geplande Ganzebos-boringen liggen ten westen hiervan op een
dieper gedeelte van de flank van de syncline.
In geen van de bestaande Ganzebos boringen zijn sporen van koolwaterstoffen
aangetroffen. Hiertoe behoren ook de boringen TWR-526 en TWR-527, die van alle
Ganzebos boringen het hoogst op de flank van de syncline en het dichtst bij de
breukzone gelegen zijn.
Voorts is zichtbaar dat de zoutlaag richting het oosten relatief snel ondieper komt te
liggen. Verder richting het oosten dagzoomt het potentiele onderliggende reservoir van
de Solling Formatie op de basiszanden van de Noordzee Supergroep die op zijn beurt
verder naar het oosten aan het oppervlak dagzomen. Een trap voor koolwaterstoffen is in
het gehele gebied Ganzebos derhalve uitermate onwaarschijnlijk.
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Onderzoek Panterra 2010
•
•

Conclusie: kans op het aantreffen van koowaterstoffen bij de toenmalig geplande
boorlocatie (rode ster in de kaarten) is 0%
Onderbouwing:
1.
2.
3.
4.

•

Tot aan basis Röt Formatie is geen geschikt reservoir aanwezig.
De onderliggende potentiële source rock (Sleen Formatie) is niet mature.
De aanwezigheid van een trap is uitgesloten, omdat de bovenliggende lagen naar het oosten toe dagzomen.
De seismische data vertoont geen anomalieën die op de aanwezigheid van koolwaterstoffen duiden.

Het werk van Panterra is vrijwel één op één toepasbaar op het gebied Ganzebos,
omdat het in dezelfde geologische setting ligt. Het enige relevante verschil is dat het
gebied Ganzebos meer op de noordflank van de Beckum-syncline ligt dan het punt
waar Panterra onderzoek naar heeft gedaan. Dit maakt voor de mogelijke
aanwezigheid van koolwaterstoffen echter geen verschil, omdat de lagen naar het
oosten dagzomen.

Conclusie
Op basis van onderzoek van Panterra (2010) en MWH (2011) en gegevens uit bestaande
boringen kan worden geconcludeerd dat de kans op het aantreffen van koolwaterstoffen
in het gehele gebied Ganzebos verwaarloosbaar klein is. Argumenten zijn:
• Het gebied Ganzebos ligt op de noordflank van de zogenaamde Beckum-syncline.
De ondiepste boringen op deze flank zijn al geboord. Hier zijn geen koolwaterstoffen
aangetroffen.
• De oostflank van de syncline ligt veel ondieper dan de noordflank. In de oostflank zijn
de Buurse-Usselo (BUU) boringen uitgevoerd voor de zoutwinning in Boekelo. Hierbij
zijn geen koolwaterstoffen aangetroffen.
• Verder richting het oosten dagzoomt het potentiële reservoir van de Solling formatie
op de basiszanden van de Noordzee Supergroep die op hun beurt verder naar het
oosten op het oppervlak dagzomen. Een trap voor koolwaterstoffen is in het gehele
gebied Ganzebos dus zeer onwaarschijnlijk.
• Het werk van Panterra geeft aan dat er in het boortraject tot aan de basis Röt
formatie geen geschikt reservoir aanwezig. Tevens is de onderliggende potentiële
source rock (Sleen Formatie) niet mature en is de aanwezigheid van een trap
uitgesloten. De seismische data vertoont geen anomalieën die op de aanwezigheid
van koolwaterstoffen duiden.
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