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Meet- en regelcyclus Waddenzee 2017, review 
A.P.E.M. Houtenbos, Independent Subsidence Analyst, Juli 2018 

Introductie 
NAM rapporteerde recentelijk de resultaten van de meet- en regelcyclus 2017 voor de gaswinning 

vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (NAM, 2017).  

Theorie en praktijk 
Onderstaande figuren Fig. 1 en Fig. 2 tonen de door NAM afgeleide geodetisch gemeten en 

geomechanische gemodelleerde bodemdaling.   

 

Fig. 1: Gemeten bodemdaling [cm] 2009-2017. Bron: NAM M&R2017 fig. 1 

 

Fig. 2: Gemodelleerde bodemdaling 2006-2017 (blauw) in cm. Bron: NAM M&R2017 Bijlage 1 

Fig. 3 laat het verschil tussen de gemeten en gemodelleerde bodemdaling zien. Op drie plaatsen 

(gemarkeerd door rode ellipsen) ten zuidwesten van Ameland-Oost, ten westen van Nes en tussen 

Anjum en Metslawier, is over de periode 2009-2017 minstens een centimeter meer bodemdaling 

gemeten dan theoretisch gemodelleerd. Het ruimtelijke patroon van de verschillen tussen gemeten 
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en gemodelleerd bodemdaling in Fig. 3 is sterk gecorreleerd met de aanwezigheid van aquifers, die 

grenzen aan gasvelden, waarvan de druk al sterk gedaald is. Dit kaartbeeld vertoont geen 

noemenswaardige correlatie met de door NAM aangehaalde maaivelddaling in Fig. 4. Omdat de 

verankering van meetpunten in diepere grondlagen er bewust op is gericht, effecten van 

maaivelddaling uit te sluiten, is deze in de praktijk niet relevant voor de bepaling van bodemdaling 

door diepere oorzaken. Het gebrek aan ruimtelijk correlatie tussen de kaartbeelden van de figuren 

Fig. 3 en Fig. 4, bevestigt de effectiviteit van de verankeringsrichtlijnen voor meetpunten. 

 

Fig. 3: Gemeten minus gemodelleerde (Basis Scenario) bodemdaling [cm] over 2009-2017. Bron NAM M&RWad2017 fig.6. 

 

Fig. 4: Voorspelde maaivelddaling 2000-2050. Donkergroen < 0.5, licht groen <10 cm. Bron NAM M&RWad2017 fig.7. 

Fig. 5 toont de door NAM gemodelleerde en gemeten daling van het permanente GPS-station op de 

locatie Ameland-Oost. Zowel het M&R 2016 (rood) als het M&R 2017 (blauw) basis scenario 

overschatten de in het verleden gemeten bodemdaling en onderschatten de toekomstige daling.  

Deze onderschatting van toekomstige bodemdaling is vanaf de aanvang van de winning aanwezig 

geweest (zie fig. 5). De Long Term Subsidence (LTS) study heeft geen verklaring opgeleverd voor deze 

ook bij gaswinning elders langzamer afnemende bodemdalingssnelheid. In opeenvolgende prognoses 

is het tijdstip waarop de bodemdalingssnelheid significant gaat afnemen steeds vooruitgeschoven. 

Hierbij is geen acht geslagen op het feit dat de modellen daardoor steeds sterker conflicteerden met 
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de tot dan toe gemeten ontwikkeling van de bodemdaling. Ten onrechte is in Fig. 5 dan ook 

verondersteld dat de fysiek verschillende scenario’s M&R2016 en M&R2017 tussen 1986 en 2007 

dezelfde bodemdaling opleveren.  

 

Fig. 5: Voorspelde en gemeten (GPS) bodemdaling locatie Ameland.  Bron NAM M&RWad2017 fig.9. Zowel M&R 2016 (rode 
pijl) als M&R 2017 (blauwe pijl) onderschatten de werkelijk gemeten bodemdaling (paarse pijl). 

 

Fig. 6: Structurele overschatting voorgaande en onderschatting toekomstige bodemdaling. Bron: Houtenbos, ‘Long Term 
Subsidence Study part 2: review summary’. May 2017, Researchgate 

Voor een statistisch betekenisvolle vergelijking van gemeten en gemodelleerde bodemdaling zouden 

de betreffende integrale bodemdalingsvolumes tegen de tijd moeten worden uitgezet.   
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Prognose verificatie 
De in het M&R-rapport 2017 gedocumenteerde kalibratie is geen verificatie van de prognose.  

De methode Houtenbos (figuur 7), als uitgevoerd in bodemdalingsanalyses voor tal van winningen, 

waaronder die voor de Waddenvelden over de periode 1977-2011 (Houtenbos, 2011), verschilt van 

die gevolgd door NAM. 

 

Fig. 7: Stroomdiagram afleiding en verificatie bodemdaling per oorzaak, Methode Houtenbos 

De verschilpunten zijn: 

1. De metingen worden vergeleken met een specifiek, liefst geomechanisch, initieel model. 

Waar geen geomechanisch model voorhanden is, biedt een analytisch model bestaande uit 

een of meerdere hyper-Gaussische kommen uitkomst. In de door NAM gevolgde procedure 

had het M&R 2017 basis scenario getoetst moeten worden tegen de metingen. 

2. De parameters van de meet-, punt- en modelruis, die samen de verschillen tussen de 

metingen en het onder 1 gekozen model uitmaken, worden via een variantie component 

analyse van die verschillen bepaald. Hierbij is vooral een juiste beschrijving van de spatio-

temporele correlatie in de meet-, punt- en modelruis van belang. In de door NAM gevolgde 

procedure zijn de ruisparameters niet bepaald door een variantie component analyse van de 

verschillen tussen de metingen en het M&R 2017 basis scenario.  

3. De verschillen tussen gemeten en gemodelleerde bodemdaling worden getoetst op 

meetfouten, meetpunt onregelmatigheden en modelfouten. In de door NAM gevolgde 

procedure is wel getoetst op meetfouten en meetpunt onregelmatigheden, maar niet op 

modelfouten. 

4. Na detectie van modelfouten worden de modelparameters opnieuw gekalibreerd tegen de 

gemeten bodemdaling. Om de kalibratie onafhankelijk van de toevallige referentiegebied 
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keuze te maken, wordt hierbij altijd een referentiefout mee geschat. In de door NAM 

gevolgde procedure wordt gekalibreerd tegen de gemeten bodemdaling ten opzichte van 

een stabiel verondersteld referentiegebied. De resultaten zijn daardoor afhankelijk van het 

verschil in autonome daling en de geaccumuleerde meetruis tussen referentiegebied en 

gasveld. 

Deformatie (veranderingen van helling in mm per kilometer per jaar) is meetbaar. Absolute daling 

van individuele punten in mm per jaar is dat niet. Elke waterpas-, GPS- of Lidar-meting heeft zijn 

eigen referentiepunt. Ook deze referentiepunten bewegen in meer of mindere mate tussen 

opeenvolgende metingen. Afhankelijk van de referentiekeuze en de accumulatie van meetruis tussen 

referentiepunt en het deformerende gebied kan de gemeten daling sterk verschillen, terwijl het 

komvormige deformatieprofiel hetzelfde blijft. Over de 20 km tussen referentiegebied op West-

Ameland en het gasveld op Oost-Ameland kan meetruisaccumulatie 10 mm (2σ) meer of minder 

‘gemeten’ bodemdaling opleveren boven het hele Ameland gasveld. Een dergelijke foutenmarge sluit 

zinvolle vergelijking met de gebruiksruimtes voor Zoutkamperlaag (6 mm) en Pinkegat (5 mm) of 

andersoortige volumemetingen (GPS, Lidar) uit. Het is daarom cruciaal de gemodelleerde deformatie 

te toetsen tegen de gemeten deformatie en niet de gemodelleerde daling tegen de ‘gemeten’ daling.  

Double differences (DD), het verschil in daling tussen naburige punten, kwantificeren de deformatie. 

Onderstaande tabel geeft de karakteristieken van de 3 grootste (rood omcirkelde) DD-verschillen 

tussen gemodelleerde en gemeten deformatie in figuur 3.       

Gasveld DD-verschil over SD meetruis ΔDD/SD 

AME 15 mm 3 km 1.9 mm 8 

NES 10 mm 5 km 2.4 mm 4 

ANJ 10 mm 3 km 1.9 mm 5 
Tabel 1: Uitbijters in de verschillen tussen gemodelleerde en gemeten DD 

Waar de gemodelleerde DDs meer dan 3-maal de standaarddeviatie van de meetruis bedragen, moet 

worden geconcludeerd dat de gemodelleerde deformatie strijdig is met de metingen. De nabijheid 

van een immobiel veronderstelde aquifer in alle drie de gevallen suggereert een oplossing voor die 

strijdigheid: verhoog de permeabiliteit van de aquifer. Om de match tussen gemodelleerde en 

gemeten productie en druk niet te verstoren, kan tegelijkertijd de oorspronkelijk aanwezige hoeveel 

gas (GIIP) worden verhoogd. Voor Ameland betekent dit mogelijk terug naar de GIIP, die voor de 10% 

verlaging in de LTS-study werd gevoerd.   

De snelheid van drukverlaging in het watervoerende deel van het reservoir is proportioneel met het 

drukverschil tussen het water- en het gasvoerende reservoir. Gedurende de winning neemt de 

snelheid van drukdaling in het gas af en het drukverschil met het aangrenzende water toe. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat de afname van de snelheid van drukdaling en compactie van het gasvoerend 

gesteente aanvankelijk grotendeels gecompenseerd wordt door de toename van drukdaling en 

compactie van het watervoerend gesteente. Onderschatting van de aquifer permeabiliteit zou dan 

verklaren waarom de gemeten totale bodemdalingssnelheid stelselmatig minder snel afneemt dan 

voorspeld.     

De door NAM gevolgde procedure, ontwikkeld in de Long Term Subsidence study, simuleert een 

breed spectrum aan mogelijke modellen, maar verifieert deze niet tegen de metingen. Monte Carlo 

simulatie bevestigt a priori veronderstellingen, ongeacht of deze juist zijn of niet. Verificatie van het 

M&R2017 basis scenario vereist toetsing van mogelijk geomechanische modelleringsalternatieven 

tegen de gemeten double differences. Zo’n systematische toetsing identificeert de meest 

waarschijnlijke hypothese en verschaft daarmee inzicht in wat er feitelijk in de ondergrond gebeurd.  
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Kanttekeningen 

Lidar 
In de integrale boordeling 2017 (NAM, 2017) meldt NAM t.a.v. de voortgang in de statistische 

verwerking van de Lidar metingen, dat “Deltares worstelt met de statistische analyse van deze data”.     

Het is waarschijnlijk dat deze worsteling dezelfde geostatistische elementen bevat, die ook de 

effectiviteit van de LTS-procedure ondergraven: ruimtelijke, temporele en atmosferische correlatie, 

temporele referentiepunt inconsistenties, ruisaccumulatie tussen referentiepunt en 

deformatiegebied. Doordat dit laatste fenomeen bij elke nieuwe meting een nieuwe relatief grote, 

ruimtelijk consistente fout introduceert, kan de gemiddelde hoogte uit opeenvolgende metingen 

sterk verschillen, terwijl de details goed vergelijkbaar zijn.    

Zolang de interpretatie van Lidar-metingen niet eenduidig is, blijft de gebruiksruimte een omstreden 

fictie. 

Sedimentatie 
Fig. 8 illustreert een klassieke zwakte in de stelling: “Meten is weten”.  Meten leidt alleen tot weten, 

als je weet wat je meet. In dit geval is de afstand van een ongeveer 75 cm diep anker tot het 

oppervlak gemeten. Deze afstand neemt niet alleen toe door sedimentatie maar ook door zetting 

van het anker in de ondergrond. Dergelijke zettingen verlopen logaritmisch in tijd.  

 

Fig. 8: Cumulatieve sedimentatie op het Wad bij het Ameland gasveld.  Bron: Figuur 22. (Krol, 2018) 

In Groningen is op een vergelijkbare manier geprobeerd vermeende compactie van de eerste 200 m 

onder het maaiveld te meten. Over een periode van 30 jaar bleek de gemeten ontwikkeling 

nagenoeg geheel uit een voor zetting van het meetinstrument kenmerkende logaritmische 

component te bestaan en nauwelijks  een voor natuurlijke klink karakteristieke lineaire component 

te bevatten. 
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De voor bodemdaling gebruikte GPS-meetpunten op het Wad zijn veel dieper verankerd dan de 

grondankers voor de meting van sedimentatie. Om de kwantificering van bodemdaling te vrijwaren 

van effecten van initiële zetting, zijn de metingen over de eerste jaren na plaatsing uitgesloten van de 

NAM-analyse.  

Deze lijn doortrekkend moet de conclusie worden getrokken dat de ‘sedimentatie’-metingen over de 

periode 2000 tot 2006 vooral de zetting van grondankers en de metingen vanaf 2006 hoofzakelijk de 

sedimentatie reflecteren. Aldus berekend, bedraagt  de sedimentatiesnelheid op het Wad onder 

Oost-Ameland gemiddeld 0.65 mm per jaar. Net genoeg om de bodemdaling ter plekke bij te 

houden, maar ver onder de gebruiksruimtefictie.   

Conclusies 
1. NAM erkent de objectief gemeten bodemdaling (Fig. 1) niet als maatstaf voor de door 

gaswinning veroorzaakte daling. Het stelt daar een eenzijdig gekozen model (Fig. 2) voor in 

de plaats.  

2. Het M&R2017 basis scenario model is strijdig met de metingen. Het onderschat bodemdaling 

boven aquifers (Fig. 3) en nog te verwachten bodemdaling (Fig. 6) structureel. Er is geen 

correlatie met de door NAM als mogelijke oorzaak aangevoerde, autonome daling (Fig. 4). 

3. Het M&R2017 basis scenario is daarom geen betrouwbare basis voor beoordeling of schade 

beperkende maatregelen nodig zijn.  

4. De in de Long Term Subsidence study ontwikkelde procedure remt gericht, evidence based, 

onderzoek naar de oorzaken van de structurele onderschatting van toekomstige 

bodemdaling.  

5. De berekende bodemdaling op het Wad is onderhevig aan grote onzekerheden door 

accumulatie van meetruis tussen de kombergingsgebieden en het referentiegebied. 

6. Soortgelijke onzekerheden treffen de Lidar metingen. Zolang de interpretatie van Lidar-

metingen niet eenduidig is, blijft de gebruiksruimte een omstreden fictie. 

7. Na correctie voor grondanker zetting indiceren de spijkermetingen op het Wad onder Oost-

Ameland een sedimentatiesnelheid van maximaal 0.65 mm per jaar. Net genoeg om de 

bodemdaling ter plekke bij te houden, maar ver onder de gebruiksruimtefictie.     
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