
Aardbevingen stellen dwarsli 

Jarenlang is ontkend dat de 

winning van aardgas kan 

leiden tot lichte aardschokken.' 

De relatie is nu echter met 

Zekerheid aangetoond. Een 

troost is dat ze gepaard gaan 

met weinig schade en dat ze 

zich niet vaak herhalen in 

hetzelfde gebied. 

HET
 FRONT van de gevestigde 

geologie kreeg eind vorige 
week een knauw: gaswinning 

in Nederland kan tot lichte aardschok-
ken leiden, liet de minister van Econo-
mische Zaken de Tweede Kamer na-
mes een studiegroep weten. Voor den 
gasveld, bij Eleveld, in de buurt van 
Assen, is dat nu zeker, voor andere 
reservoirs in het Noorden wordt het 
nog uitgezocht. Eind 1993 komez we 
daar meer over te weten. 
De conclusies in bet rapport Van de 

Begeleidingscommissie Onderzoek 
Aardbevingen stellen dwarsliggers die 
al jarenlang op deze mogelijke relatie 
hebben gewezen, in het gelijk. De geves-
tigde orde, zoals de Faculteit Mijnbouw-
kunde van de TU Delft, het KNMI en de 
Nederlands Aardolie Maatschappij 
(NAM, verantwoordel(jk voor de gas-
winning) heeft ongetwijfeld even moe-
ten slikken. 

De afgelopen jaren hielden zij zich 
verre van speculaties over een verband 
tussen gaswinning en aardschokken, 
vaak werd het zelfs ontkend. Daarbij 
werden krachtige oordelen, zoals•'bor-
-relpraat', niet gemeden. 

In het noorden van Nederland doen 
zich sinds 1986 relatief veel schokken 
voor. De eerste van de serie van elf tot 
nu toe, leidde eind december 1986 in 
Assen tot enige paniek. De laatste, van 
.augustus dit jaar, deed zich voor bij 
Eleveld, ook in de buurt van Assen. 
De schokken hebben een kracht van 

1,6 tot 2,8 op de schaal van Richter. Het 
zijn dus kleine bevingen, en ze treden 
op in gebieden waar gas wordt gewon-
nen. Bovengronds wordt slechts een 
lichte trilling gevoeld, van schade is 
geen sprake. De energie die erbij vri.j-
komt, is minstens tienduizend maal 
kleiner dan die bij de beving van 13 
april dit jaar bij Roermond. Na de eerste 
beving bij Assen werd het vermoeden 

cEleveld

 dat gaswinning in de buurt yan 
`Eleveld de oorzaak zou kunnen zijn. 

Vooral het toenmalige Drentse sta-
tenlid dr M. van der Sluis, een sociaal 
geograaf, maakte zich sterk voor dat 
idee. De manier waarop hij de media 
bthVerkte, zette veel kwaad bloed, voor-
al doordat hij een verband legde met 
bovengrondse schade. Ook hanteerde 
hij theorieen die geologen als nonsens 
beschouwen. Een en ander leidde er wel 
toe dat medio 1989 de gevestigde weten-
'schap het plan opvatte, een mogelijk 
verband reader te onderzoeken. 

In 1990 nog stelden onderzoekers 
van de Faculteit Mijnbouwkunde van 
de TU Delft in een rapport aan de pro-
vincie
  
 Groningen dat het verband tus-

sen bodemtrillingen als gevolg van 
aardgaswinning op wetenschappelijke 
gronden niet kon worden aangetoond. 
Intussen vielen er gaten in de gevestig-
de orde van de verdediging: de onder-
zoekers op de TU Delft hadden ook een 

ers in het gelijk 
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Bevingem0 Kracht 

1. Assen, 26 dec. 1986 2,8 

2, Hooghalen, 14 dec. 1987 2,5 
3, Purmerend, 1 dec. 1989 2,7 

4, Emmen, 5 feb. 1991 2,2 

5, Geelbroek, 25 apr. 1991 2,6 
8. Eleveld, 8 aug 1991 2,7 
7. Middelstum, 5 dec. 1991 2,4 

8. Geelbroek, 23 mei 1992 2,6 
9. Geelbroek, 24 mei 1992 1,6 
10. Roswinkel, 11 juni 1992 2,5 
11, Eleveld, 22 lull 1992 2,4 

Middelie 
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dwarsligger, kJ. Roest, docent gesteen-
temechanica. IQ kwam thud 1990 met 
een theorie over de relatie tussen gas-
winning en aardschokken. 
Eerder al had de NAM enige manoeu-

vreerruimte voor zichzelf gecreeerd. 
Eind 1988 stelde de directeur in een 
opinierend artikel in de Drentse en As-
ser Courant dat 'bij gaswinning zet-
tingsverschijnselen in theorie niet zijn 
uit te sluiten.' 
De NAM gebruikt bewust het begrip 

`zetting', een plotselinge, beweging in 
het ondergrondse gesteente. 'Het pu-
bliek associeert het begrip aardbeving 
te veel met grote klappen en veel scha-
de', meent de NAM-woordvoerder. 'Bij 
deze schokjes, is daar geen sprake van. 
Daarom kun je dus ook niet praten van 
een beving.' 
De theorie van Roest, die nu door de 

Begeleidingscommissie is gebruikt voor 
berekeningen aan het gasveld Eleveld, 
gaat uit van de verticale breukvlakken 
in gasreservoirs. Dat zijn grensvlakken  
tussen de zandsteenlaag met daarin gas, 
en gesteente van een andere porositeit. 
Een klein gasveld, in Nederland lig-

gen ze op een diepte van zo'n driedui-
zend
  
 meter, is enkele honderden meters 

dik. Als gas wordt gewonnen, neemt de 
druk in het reservoir af. Het bovenlig-
gend gesteente zal de gashoudende bo-
demlaag, naarmate het 'leger' raakt, 
verder samendrukken. Dit gebeurt ge-
lijkmatig over de hele lengte van het ' 
reservoir en ook aan het breukvlak, als 
daar althans het langs elkaar schuiven 
van de twee gesteentelagen soepeltjes 
verloopt. 

Het breukvlak kan echter ook onre-
gelmatig van oppervlak zijn. Het gas-
veld blijft dan tijdens het verdichten af 
en toe achter de randjes chaken'. Loopt 
de spanning te hoog op, dan trekt het 
veld enkele centimeters bij. Dit uit zich 
in een schok. 

Roest berekende in 1990 op basis van 
deze theorie dat in Nederland bij gas-
winning aardschokken tot 2,7 op de 
schaal van Richter te verwachten zijn. 
Het versch(jnsel komt ook elders voor. 
Het Lacq-gasveld bij Pau in Zuid-Frank-
rijk is er berucht om. Sinds 1969 hebben 
zich daar !neer dan duizend schokken 
voorgedaan. 

In opdracht van de Begeleidingscom-
missie is het afgelopen jaar aan de TU 
Delft modelonderzoek .uitgevoerd aan 
het gasveld bij Eleveld, omdat daar vijf 
schokken in het veld zelf optraden (die 
bij Eleveld en bij Geelbroek). Het model 
is gebaseerd op de theorie van Roest. 
`We doen computerberekeningen aan 
een model waarin rekening is gehouden 
met de precieze geologische structuur 
van het gasveld daar', zegt seismoloog 
dr H. Haak van het KNMI, voorzitter 
van de commissie. 

`Elk veld is geologisch gezien anders. 
Er is rekening gehouden met de elastici-
teit en de gelaagdheid van het gesteente 

Boclemzetting door gaswinning 
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ter plaatse. De computer pompt het ge-
simuleerde gasveld als het ware geleide-
lijk leeg. Het model is echter nog niet zo 
dynamisch dat ook de bevingen te zien 
zijn die ontstaan als gevolg van die gas-
winning. Het model berekent de toene-
mende schuifspanning langs het breuk-
vlak. Komt die boven een bepaalde 
waarde, dan treedt ontlading op.' 
Met het modelonderzoek is onomsto-

telijk bewezen dat gaswinning de oor-
zaak is van die vijf kleine aardschokken 
in het Eleveld-reservoir, meent Haak. 
Voor de bevingen bij Assen (1986) en 
Hooghalen (1987), die werden waarge-
nomen in de directe omgeving Eleveld, 
wordt een verband niet uitgesloten, 
'maw het is minder duidelijk', aldus 
Haak. 

De epicentra van beide bevingen la-
gen buiten het veld, waardoor een ver-
band met de gaswinning onduidelijk is. 
-Grondmechanica Delft onderzoekt die 
bevingen nu aan de hand van eenzelfde 
soort model als dat van de TU Delft. 
Maar nu zal ook een deel van het ge-
steente rond het gasveld in de bereke-
ningen worden betrokken. De bevingen 
bij Purmerend, Emmen en Roswinkel 
vonden eveneens plaats in de buurt van 
een serie gasvelden. 
Dat de laatste jaren steeds meer 

schokjes voorkomen, is niet verwonder-
lijk. Sinds halverwege de jaren zeventig 
is het beleid in Nederland gericht op het 
ontzien van het grote Groningse gas-
veld. Sindsdien haalt de NAM steeds 
meer gas uit een vijftigtal kleine velden 
op land en op zee. 

Pas wanneer de kleine gasvelden 
voor meer dan de helft leeg zijn, wat nu 
het geval is, zullen zich schokken voor-
doen. Het gasveld bij Eleveld — oor-
spronkelijke reserve acht miljard ku-
bieke meter — is volgens de NAM voor 
bijna driekwart leeg. Dit betekent dat 
zich daar niet al te veel nieuwe schok-
ken meer zullen voordoen. 

Bij het Groningse gasveld verspreidt 
de bodemdaling zich over een groot ge-
bied. Eventuele aardschokken daar zul-
Jen zwakker zijn dan bij de kleine gasre-
servoirs, verwacht Haak. 'En voor die 
kleine veldjes zal de magnitude niet bo-
ven 3 uit komen.' 

BROER SCHOLTENS 


