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 Aardschokken in Nederland
Steeds duidelijker 
verband tussen gaswinning 
en lichte aardschokken  
 
 

 
'Nederland gaat 
nu beter om met 
de erfenis van 
bodemdaling'  
 
 
paul reinshagen 
 
 
Elf jaar lang deed ingenieursgeoloog Hans Roest van de Afdeling 
Technische Aardwetenschappen  
in Delft onderzoek naar de relatie tussen aardgaswinning, 
bodemdaling en met name seismiciteit.  
In het begin werd hij beschouwd als een dwarsligger en moest 
hij tegen de stroom van de heersende mening oproeien. 
Maar vergaren van objectieve kennis en openheid over de 
resultaten is Roest altijd blijven zien als van belang voor het 
mijnbouwklimaat in Nederland en ook als basis voor goede 
politieke beslissingen. Inmiddels heeft hij een uitstekende 
wetenschappelijke verstandhouding opgebouwd met diverse 
gaswinningbedrijven. 'Onze gegevens zijn wederzijds 
beschikbaar.' 
 
 
'In Nederland loopt de productie van aardgas in  
een aantal velden op zijn einde. De gasdruk is daar inmiddels 
sterk gedaald en juist dan wordt de poreuze zandsteenlaag, 
waarin het gas was opgeslagen, sterk samengedrukt. Een 
dergelijke samendrukking kan in een 100 tot 180 meter dik 
gasveld tientallen centimeters bedragen terwijl het omliggende 
gesteente nauwelijks samendrukt. Op grensvlakken, zoals een 

 

Links een 3-dimensionaal, geomechanisch 
rekenmodel van de diepe ondergrond met rechts 
ingezoomd het ondergronds gasreservoir met een 
complexe breukstructuur. Met het rekenmodel 
wordt in detail onderzocht waar de breukstructuur 
in het reservoir gevoelig is voor reactivering, d.w.z. 
mogelijke aardschokken.  
 
 

 

3-D model van het Zuid-Oostelijk deel van het 
Bergermeer gasveld bij Alkmaar. Twee 
aardschokken vonden in 1994 plaats in de buurt 
van de centrale breuk. In september 2001 deden 
zich hier dichtbij, in ZO-richting, weer twee 
aardschokken voor.  
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natuurlijk breukvlak, kunnen kleine aardschokken optreden. Op 
zo'n breukvlak kunnen overigens ook grote, natuurlijke 
gesteentespanningen aanwezig zijn die bijdragen aan de kracht 
van zo'n aardschok. Ook in de omgeving van het gasreservoir 
kunnen indirect aardschokken 'getriggerd', d.w.z. in gang gezet 
worden. Het feit dat de epicentra van de vier 'seismische events 
' bij Alkmaar (twee in 1994 en twee in 2001) vlak bij elkaar 
lagen, binnen de omtrek van het Bergermeer gasveld, maakt het 
zeer aannemelijk dat deze seismiciteit 'getriggerd' is door die 
gaswinning.  
BP Amoco wint dagelijks circa twee miljoen kubieke meter gas 
rond Alkmaar. De onderneming verwacht nog zo'n acht jaar gas 
te kunnen halen uit het gebied. Daarna zijn de velden uitgeput. 
 
Het gaat hier overigens om geen echt zware aardschokken: de 
recente 'events' bij Alkmaar waren ongeveer 3.2 en 2.8 op de 
schaal van Richter; een maximale magnitude van 3.8 wordt 
geschat voor dit type aardschokken in dat gebied.De 
verwachting is dat we met dit verschijnsel nog meer te maken 
zullen krijgen, gezien het feit dat ook veel andere gasvelden het 
einde van hun productie naderen. Ook in het Noord-Oosten van 
Nederland waar inmiddels al enkele honderden kleine schokken 
zijn geregistreerd, blijft de schade meestal beperkt. 
 
In het verleden kwamen burgers die verhaal kwamen halen 
soms voor een gesloten loket en ook 
verzekeringsmaatschappijen brachten geen oplossing. 
Tegenwoordig vergoeden de gaswinningsbedrijven zelf de echt 
aangetoonde schade en ook is er de Technische Commissie 
Bodembewegingen (T.C.B.B.) onder leiding van oud-
staatssecretaris D. Tommel die adviezen uitbrengt over 
delfstofwinning en bodembewegingen.  
Op dit moment wordt door het knmi veel intensiever gemeten 
met seismometernetwerken, gefinancierd door onder andere de 
gaswinningbedrijven. De Delftse modellen van ir. J.P.A. Roest en 
zijn groep bij Technische Aardwetenschappen hebben daarnaast 
bijgedragen aan het verkrijgen van beter inzicht in de 
verschijnselen die zich in de diepe ondergrond afspelen. Het feit 
dat er ondertussen een goede wetenschappelijke samenwerking 
bestaat, resulteert erin dat de Nederlandse samenleving beter 
om kan gaan met de erfenis van bodemdaling en geïnduceerde 
seismiciteit. 
 
Risico Dat is dus wel anders geweest. Toen Hans Roest in 1990 
zijn eerste hypotheses en modellen wereldkundig maakte, waren 
diverse instanties daar niet blij mee. Aan de tu delft werd zelfs 
het risico gevoeld dat z'n wetenschappelijk werk andere 
lucratieve onderzoeksopdrachten in de weg zou kunnen staan. 
Inmiddels is het onderzoek bij Technische Aardwetenschappen 
gewoon verder gegaan en is een goede samenwerking gegroeid. 
Hans Roest: 'Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de geologische 
kaarten van de diepe ondergrond van de nam. Die maatschappij 
heeft, door het beschikbaar stellen van gedetailleerde gegevens, 
veel aan ons onderzoek bijgedragen.'  
 
Hetzelfde geldt voor de relatie met BP-Amoco die het 
Bergermeerveld exploiteert. Roest: 'We tonen daar onze 
driedimensionale rekenmodellen die we steeds verder hebben 
verfijnd. Dat is een goed voorbeeld van die wederzijdse 
ondersteuning. Anderzijds zijn de seismische meetinstrumenten 
bij Alkmaar destijds betaald door Amoco zodat het knmi daar nu 
zeer nauwkeurige metingen kan doen. De eerste, voorlopige 
resultaten van de metingen van het knmi tonen dat de epicentra 
van de laatste aardschokken vlak bij elkaar lagen, waarschijnlijk 
bij de breukstructuur die eerder gereactiveerd is. Als de 
metingen over een tijd gedetailleerd uitgewerkt zijn vormen ze 
een goede toetsingsmogelijkheid voor de bestaande modellen 

 

3-D model van het Zuid-Oostelijk deel van het 
Bergermeer gasveld bij Alkmaar. Twee 
aardschokken vonden in 1994 plaats in de buurt 
van de centrale breuk. In september 2001 deden 
zich hier dichtbij, in ZO-richting, weer twee 
aardschokken voor.  
 
 

 

In een seismische sectie (Noord-Oost Nederland) 
geven stippen de plaatsen aan waar aardschokken 
- ongeveer - op het niveau van het gasreservoir 
zijn gemeten; vaak zijn het schokken bij 
geologische breuken in het reservoir (paarse lijn). 
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en kunnen we er wetenschappelijk waarschijnlijk veel nieuwe 
dingen van leren.' 
 
Opslag Wetenschappelijk inzicht in de relatie tussen uitputting 
van gasvelden en seismische bewegingen is niet alleen 
belangrijk als kennisbasis voor het nemen van politieke of 
maatschappelijke beslissingen, maar ook om een andere reden. 
BP beschikt namelijk in het Alkmaar veld, vlak bij de plaats van 
de aardschokken in het Bergermeerveld, over een grote 
ondergrondse gasopslag - er zijn meer van dat soort 
opslagplaatsen in Nederland - voor de winterse perioden. Als de 
vraag naar gas plotseling oploopt kan daar heel snel, heel veel 
gas worden geleverd. Hans Roest: 'Fundamentele kennis is 
belangrijk om goed te kunnen beoordelen wat je zoal kunt 
verwachten in dat gebied.' De risico's rond die ondergrondse 
opslag zijn destijds overigens als zeer acceptabel geschat. 
 
Zo is dus het werk verder gegaan, is de wetenschappelijke 
samenwerking sterk verbeterd en groeit geleidelijk steeds meer 
inzicht. Alle reden dus voor een onderzoeker om zich behaaglijk 
te koesteren, maar Hans Roest staat voor een nieuwe uitdaging. 
Zijn werk aan deze modellen bij Technische Aardwetenschappen 
aan de tu delft is inmiddels overgenomen door zijn 
promovendus Frans Mulders die allerlei varianten in de 3-D 
computermodellen uitwerkt. Hijzelf vertrekt naar de Dienst 
Staatstoezicht op de Mijnen alwaar zijn betrokkenheid bij de 
stabiliteit van de bodem van Nederland en de gevolgen daarvan 
voor de samenleving, goed tot zijn recht kan komen. Hij blijft, 
weliswaar met een andere pet op, actief in hetzelfde 
wetenschappelijke gebied, de geologische ondergrond.  
 
 
'Verbaal geweld 
rond de 
Waddenzee'  
 
Wetenschappelijke 
zuiverheid 
tegenover 
verbaal geweld 
dat een 
bepaalde mening 
wil opdringen, 
blijkt ook uit 
de opstelling 
van TU-
onderzoeker ir. 
Hans Roest rond 
de bodemdaling 
van de Waddenzee 
als gevolg van 
mogelijk nieuwe 
aardgaswinning. 
In de emotionele 
discussie is het 
objectieve, 
wetenschappelijk 
goed gefundeerde 
rapport over 
bodemdaling in 
de Waddenzee 
volledig 
ondergesneeuwd.  
Roest tekent 
daarbij aan dat 
de selectieve 
bezorgdheid 
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destijds alleen 
de nieuwe 
bodemdaling 
betrof die 
slechts een 
fractie is van 
de huidige 
bodemdaling die 
reeds 
plaatsvindt in 
de Waddenzee 
door de randen 
van het 
Groningen-
gasveld en door 
het Ameland-
gasveld.  
Deze vrij forse 
bodemdaling in 
de Waddenzee 
gaat nu gewoon 
door en wordt 
te zijner tijd 
veelvoudig 
overtroffen door 
de lange-
termijneffecten 
van de 
(versnelde) 
stijging van de 
zeespiegel. Al 
duizenden jaren 
is het 
Waddensysteem 
overigens 
stabiel bij een 
geleidelijk 
stijgende 
zeespiegel. 
Roests mening is 
dat het debat 
op oneigenlijke 
gronden is 
gevoerd en dat 
zoiets zeer tot 
nadenken stemt.  
 
 
 
'Chemisch afval 
op Maasvlakte 
zorgelijk'  
 
Zorgelijk wordt 
het als politici 
lange-
termijnrisico's 
echt lijken te 
negeren. Zo 
ligt volgens de 
Delftse 
ingenieursgeoloog 
ir. J.P.A. 
Roest bij 
Rotterdam circa 
een miljoen ton 
chemisch afval 
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vlak boven de 
waterlijn 'voor 
eeuwig' 
opgeslagen op 
een kustlocatie 
(C2-C3 deponie 
op de 
Maasvlakte). 
Die berg groeit 
op dit ogenblik 
met meer dan 
honderdduizend 
ton 
onverwerkbaar 
chemisch afval 
per jaar. 
De verwachte 
versnelde 
stijging van de 
zeespiegel zal 
de kans op 
kusterosie en 
uitloging van 
het toxisch 
afval bij 
verwaarlozing 
van de deponie 
sterk doen 
toenemen. 
Gezien de 
noordelijke 
golfstroom vormt 
dat op lange 
termijn een 
bedreiging voor 
de Noordzee en 
de Waddenzee. 
Roest vraagt 
zich af of de 
permanente 
berging op deze 
kustlocatie, 
gezien vanuit 
het 
voorzorgsbeginsel, 
wel aanvaardbaar 
is. Hij pleit 
voor het maken 
van een lange 
termijn 
risicoanalyse.  
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