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Cases in Groningen
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Buitengebieden, welke vragen leven er
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Raad voor Milieu en Natuuronderzoek


December : 1989 Erop of Eronder – blz. 47



Aanbevelingen van algemene aard (toekomstig gebruik van de diepe
ondergrond)



Het lijkt uitermate zinvol te komen tot een ondergronds bestemmingsplan
voor de Nederlandse ondergrond. Gezien het intensieve gebruik van de
Nederlandse ondergrond in het verleden en in de tegenwoordige tijd. Is
een goed bestemmingsplan noodzakelijk met het oog op alle vormen van
toekomstig gebruik van onze ondergrond.



Er moet vermeden worden dat bepaalde geologische formaties uitermate
geschikt voor bepaalde doeleinden te vlug gebruikt zullen worden voor
een andere optie

1e ? beving Slochterenveld 5-12-1991

Huis aan Boterdiep met structurele schade bij M 2.4

Onafhankelijk Geologenplatform
1992-1997: 7 geologen gaven lezingen, probeerden onafhankelijk
onderzoek te initiëren – grote onwil bij ministerie van EZ

Groundcontrol schrijft in 1994 advies voor verbond voor
verzekeraars : Oneens met conclusies van KNMI, EZ, SODM dat
er geen kans is op structurele schade bij een aardbeving van
maximaal M3.3

Advies : begin geen aardbevingspolis want over 20 jaar merk je
dat je heel veel geld moet betalen

Platform verantwoord gebruik v/d ondergrond


1992 Onafhankelijk Geologen Platform verantwoord gebruik van de
ondergrond



Professor Zwart: geoloog RUG Groningen



Professor Schuiling: geochemicus universiteit Utrecht



Dr. Dronkert: geoloog GU Amsterdam



Ir. Van den Berg: Wetenschapswinkel Natuurkunde RUG



Ir. Roest Mijnbouw TUDelft



Drs. Van der Gaag GU Amsterdam en Groundcontrol

Ondergrond zal steeds meer worden gebruikt
Interview april 1993 Dagblad van het Noorden

In een intentie verklaring presenteren de Platform geologen een
reeks voornemens. Ze willen vragen die bij de bevolking
inventariseren, geologische informatie verzamelen en
analyseren een literatuurbestand over geologie en milieu
opzetten en toegankelijk maken , onderzoeksvoorstellen
formuleren, onderzoek begeleiden en congressen en
tentoonstellingen organiseren. Ten slotte willen ze stimuleren dat
er een bestemmingsplan komt voor de ondergrond komt. Het
laatste vinden zij erg belangrijk..

Advies verzekeringspolis aardbevingen


Januari 1994 Factoren van belang voor het opzetten van een
aardbevingen – en overstromingspolis



In Nederland is aangetoond dat er sprake is van geïnduceerde
bevingen nabij het gasveld Eleveld. In het eindverslag geeft de
Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen (BOA) aan dat de
kans op geïnduceerde bevingen met een sterkte van meer dan M=3
uiterst klein is.



In tegenstelling tot de commissie BOA, acht ik de kans op
aardbevingen met intensiteit VI en hoger en met schade wel
degelijk aanwezig.

Interview Opinie Trouw

DE VERDIEPING TROUW
'Nog veel bodemonderzoek verrichten'
JAN SLOOTHAAK– 6 april 1996

Waar gas wordt gewonnen, daalt de bodem, en er
worden aardschokken gesignaleerd. Misschien
omdat we het er te snel uithalen?
“We weten het niet, want de relatie met snelheid van
gaswinning, hoeveelheid en dergelijk is nooit
onderzocht”, zegt Peter van der Gaag van de
werkgroep 'Diepe Ondergrond' van de Technische
commissie bodembescherming (TCB).

Advies aan LTO over geothermie (2002)
Is geothermie een optie voor de Nederlandse glastuinbouw
Blz. 21 Conclusies:
Water in NL is vaak zeer zout, vele malen zouter dan zeewater. Dit
zorgt er niet alleen voor dat het water moeilijker stroomt maar ook
dat het omhoog gepompte warme water bij afkoeling veel zouten
kan afzetten aan de binnenkant van de leidingen. Lokaal, daar
waar zich in Nederland in de loop van de geschiedenis dikke lagen
zout hebben afgezet bevinden zich aquifers met nog veel zouter
water , met alle moeilijkheden van dien

Ibiza: monitoring- early warning met tiltmeters

Een werk werd uitgevoerd op Ibiza in 2003 en 2004. In het dure compex waren scheurenen
niemand kon de oorzaak vinden. Er werd een syteem tiltsensoren geplaatst (rechterplaatje) en we
hebben op de weg direct naast en parallel aan het gebouw een boring gezet waarin we een waterr
hebben geinjecteerd. We zagen met tiltmeters dat dit water een preferent pad onder het gebouw
koos – Na de interpretatie hebben we de bewoners verteld dat er zich midden onder het gebouw
een erosie stroomgat bevond (karstverschijnsel/kalkoplossing). Wij hebben gewaarschuwd,bij
aankondiging van hevige regen is er per Email uit Nederland dringend gewaarschuwd om
infiltratie te voorkomen, er is niets gedaan en 48 uur later:

Foto Ibiza Diario september 2004

Reactie: we hadden moeten luisteren naar tiltmeter resultaten

Veel onderzoek door Groundcontrol
Vele tientallen boringen gezet in de knipklei. Onderzoek: adviezen van
topexpert Lee Jones en TU Delft ingenieursgeologie

Conclusie: knipklei kan druk opbouwen die kan ontladen worden door
aardbevingen en dat leidt tot extra schade
Advies: goed verder onderzoek en houdt de waterhuishouding constant,
Graaf een sleuf om huizen gefundeerd op staal in knipklei en vul die
met zand om grote schade te voorkomen.

Ongelijkmatige zakkingen/zettingen
Vanaf 1994 werden er vragen gesteld over ongelijkmatige bodemdaling,
ongelijkmatige zettingen , zakkingen en gerelateerde bewegingen.
Met drie professoren hebben we een project bedacht waarbij we op twee
nivo’s tiltmeters wilden plaatsen (2005-2006)
Groundcontrol met Fugro plus professoren Schuiling, Molenaar en de
Quelerij en de universiteit van Delft – ingenieursgeologie
Met tiltmeters op vast (zandlaag) en aan maaiveld kun je bepalen of er
verschillen zijn en of er tussen de twee nivo’s bodembewegingen optreden
Antwoord EZ : no way, geen gemeet met tiltmeters

Onderscheiden van ongelijkmatige bodemdaling

Zet systeem neer dat
diepe oorzaak van
ondiepe oorzaak
onderscheidt
Relateer bewegingen
aan grondwater en
polderpeil
Onderzoeksvoorstel
(gesteund door 3
professoren, 2004)
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Huizinge 2012

KNMI 2013
PGA is de piekgrondversnelling en een maat voor een aardbeving, PGA
wordt uitgedrukt in de zwaartekrachtversnelling (g = 10 m/sec2)

Schade – onderzoeken - hoorzittingen

Na de aardbeving van Huizinge was het onmogelijk om de
situatie in Groningen te negeren – er was schade
Verder bleek dat aannames, metingen, conclusies en
deskundigheid tot dan toe uiterst gebrekkig waren.

Er werden verschillende onderzoeken opgestart en meerdere
accelerometers en seismografen geplaatst.
Er werd eveneens naar het buitenland gekeken – maar werden de
juiste onderzoeksvragen gesteld?

42 vragen aan de minister (HIT BV)
29) De zogenaamde knipklei toont grote verschillen in eigenschappen in
droge zomers en natte winters. In droge perioden “droog met krimp en
keihard als steen”, in natte perioden gezwollen, plastisch en ondoorlatend.
Wat is het verschil in gedrag van deze ogenschijnlijk totaal verschillende
gesteentetypen bij een aardbeving?
25) Kent de minister het fenomeen lateral spreading? Bij de aardbeving van
Roermond is dit fenomeen geconstateerd bij de oevers van de Maas. De
constellatie in Groningen met aan het maaiveld een kleilaag, daaronder
zand met een hoge grondwaterspiegel, doorsneden door vaarten en
kanalen maakt de kans groter op het voorkomen van lateral spreading.
Daarbij kunnen de oevers/kaden van vaarten en kanalen naar elkaar toe
bewegen. Het is eenvoudig uit te leggen dat daar waar huizen dichtbij
oevers/kaden staan, het gevaar bestaat dat de oevers sterker kunnen
uitwijken.

42 vragen aan de minister (2)
34) Er bestaat terecht veel onduidelijkheid over ongelijkmatige
bodemdaling. Dat komt deels omdat verschillende diepe en ondiepe
processen op elkaar inwerken. Bent U ermee bekend dat er reeds vele
jaren geleden onafhankelijk onderzoek is voorgesteld om deze
mechanismen van elkaar te onderscheiden? Hoe is uw ministerie met dit
voorstel omgegaan?
35) Er worden versnellingsmeters gebruikt om versnellingen (PGA) te
meten en een idee te krijgen over mogelijke schade. Een logische
veronderstelling is dat de nu geïnstalleerde versnelling meters vooral
staan op in de vorige vragen aangeduide risicogebieden (zwelkleien,
oevers etc.). Kan de minister dit bevestigen?
40) Kunt U zich voorstellen dat onderzoeken naar effecten bij gas- en
oliewinning uitgevoerd door direct en indirect betrokkenen maar nooit
door onafhankelijke partijen als niet erg betrouwbaar worden geacht?

De veiligheidsraad (februari 2015)
Uit conclusies:
In het huidige stelsel is het bevoegd gezag, het ministerie van
Economische zaken , zowel onderdeel van de exploitatie, als hoeder
van alle in het geding zijnde belangen. Andere ministeries en lokale
en provinciale overheden zijn niet of nauwelijks bij de besluitvorming
betrokken. Hierdoor is er – ook bestuurlijk gezien – geen
georganiseerde ruimte voor tegengeluid -------Uit aanbevelingen:

Draag zorg voor een structureel en lange termijn onderzoeks programma waarbinnen integraal en onafhankelijk wetenschappelijk
onderzoek naar deze problematiek wordt gedaan

Locatie specifiek onderzoek

Het lijkt allemaal rijstebrij, maar u kunt zelf
veel doen: Controle via internet

Wat kunt u zelf doen
Data zoek op :
www.topotijdreis.nl topografisch kaarten vanaf 1819
www.dinoloket.nl waaruit boringen die in de nabijheid zijn gezet, kunnen
worden bekeken
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
Algemeen hoogtebestand Nederland – hierop kunnen hoogten
gedetailleerd worden verzameld
www.bodemdata.nl vanuit deze bestanden kan de bodemopbouw van de
eerste meter onder maaiveld worden verkregen. Ook kunnen de fluctuatie
en de diepte van de grondwaterspiegel worden bekeken. Dit heet in
vaktaal – grondwatertrap.

Topotijdreis 1944

Boterdiep tussen Onderdendam en Middelstum

Topotijdreis

Topotijdreis

Topotijdreis

Topotijdreis

Wageningen Bodemdata

Wageningen Bodemdata

Verschillende kleuren verschillende grondsoorten

Details in de bodem

Codes o.a. in http://landschapsleutel.wur.nl/documentatie/Technisch%20document%2019A.pdf:

Noodzaak in alle gemeenten Groningen ?

Met uitleg van grondsoorten en codes

Dinoloket: aquifer onder kleilaag

Bron dinoloket: de aquifer van Rasquert is een grote dikke
waterlaag vanaf 10 meter onder maaiveld tot einde boring

Actueel hoogtebestand Nederland

Wierde Roodeschool met boerderij, spoorlijn en Fraamweg

Geologie in Groningen
Zoutprovincie
Gasreservoirs
Diepe- en ondiepe breuken
Zoutpijlers, zoutkussens en zoutlagen
Ommelandenkalk
Veel waterdragende lagen (aquifers)
Pleistoceen: IJstijd geulen (potklei, keileem en stuifzand)
Holoceen: klei, veen en zand van 1 – 20 meter dikte

Halokinese (zoutvloei) en aardbevingen?

Naar dhr. Laban Rijks Geologisch Dienst
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Spelen ondiepe breuken een rol in Groningen

Plaatje uit rapport Waddenvereniging

Processen (belangrijk) in Groningen
Ongelijkmatige verzakking door ondiepe processen
Knipklei en grondwaterhuishouding veranderingen

Kwel en verzilting (zeespiegelrijzing)
Grondwateronttrekking
Gaswinning, zoutwinning en bodemdaling
Aardbevingen en ontlading van drukopbouw door
aardbevingen
Plus alle combinaties van mogelijke processen en effecten
bij AARDBEVINGEN!

Verweking ?

Het proces waarbij zand draagkracht verliest,
noemen we verweking.
In het Engels heet dat liquefaction –
Niets is zo aanschouwelijk als een filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=b_aIm5oi5eA

Verweking (2)
Deltares, Arcadis, TNO melden dat verweking slechts op kan
treden bij een versnelling (PGA) van 0,2g (later 0,15g, nu 0,1g) en
dat die nog nooit is voorgekomen.

Internationaal zeggen wetenschappers dat de drempelwaarden
om verweking te starten onder bepaalde omstandigheden wellicht
slechts 0,03 g zijn.

In Japan zegt men dat zelfs bij een drempelwaarde van slechts
0,025g al verweking optrad bij een naschok – hieruit blijkt dat
verhoogde waterdruk kennelijk een “tijdje” blijft bestaan en dat
meerdere aardschokken ”elkaar” versterken

Verweking (3)

3 gevoelde aardschokken binnen 36 uur, februari 2013

Verweking (4)

Foto: HBS Expertise BV. Onderin de profielkuil op 2 meter onder maaiveld
verwekingsgevoelig blauw wadzand. Links: zanduitloper, verweking?

Verweking (5)

We hebben een aantal
zandmonsters genomen
en geanalyseerd.
Bij alle 4 de zandmonsters
gaat het om zeer
verwekingsgevoelig zand
Korrelgrootte 0,1 mm,
allemaal dezelfde
korrelgrootte klasse van
fijn zandd, jonge afzetting,
geen klei

Foto HBS Expertise BV

Verweking (6)
Mijn mening is het dat er geen sprake is van werkelijke verweking in
Groningen. Er zijn te weinig “cyles” en de PGA lijkt niet hoog genoeg.

Toch zien we dat bij een aantal onderzochte boerderijen op blauw
zand of op ander verwekingsgevoelig zand – boerderijen van meer dan
100 jaar oud – verzakkingen/tilt na de aardbeving van Huizinge /
Zandeweer.
Er moet verder onderzoek worden gedaan naar “beginnende”
verweking of combinaties met andere processen (zie vervolg)
By the way: bij verweking ontstaan nooit holten en gaten, dit spreekt
het principe van verweking juist tegen.
Oud geschrift: spreekt van blauw loopzand!

Lateral spreading

Lateral spreading is het vrij trillen bij
een aardbeving van rivier/kanaal
oevers. Bij een aardbeving kunnen
de beide oevers naar elkaar bewegen
Plaatjes: onderzoek Nieuw Zeeland

Lateral spreading

Boven: lateral spreading Roermond
Na de aardbeving van Huizinge
was de oever van het Boterdiep
nabij firma Rijk (Toornwerd)
plotseling afgekalfd – foto’s volgen

Rasquert scheuren na aardbeving
evenwijdig aan sloot

Lateral spreading?

Boterdiep Winsum
Gevoelig voor lateral spreading

Scheur brug Roode Haan,
oorzaak onbekend

Amplificatie van PGA in slappe klei
Een seismische golf die binnenkomt in een slappe klei komt gaat
Amplificeren (versterken) omdat de snelheid van de S golven in jonge
slappe holocene jonge klei niet hoog is.
De KNMI – Deltares en NAM kaarten laten V30 snelheden zien van
150-300 m/sec maar die zijn gemiddeld over holoceen en pleistoceen
Maar mogelijk zijn er kleien met snelheid (tot 10-15 m) van slechts 50100 m/sec
Dat zijn zeer slappe kleien - er zijn weinig seismische snelheden in NL
in de ondiepe ondergrond gemeten – dat wordt nu gedaan door Rossing
Geofysics met apparatuur die ze bij boeren hebben geplaatst – begin
volgend jaar veel uitslagen.
Tot nu toe werden de seismische snelheden geschat aan de hand van
CPT grafieken (cone penetration test)

Interpretatie van sondering, vindt slappe klei
zavel
Blauw loopzand??

Slappe klei –
Modder?
Bagger?

Scherpe grens naar
Pleistoceen zand

Heien in
Holocene modder
Eerste 2 meter
met weerstand
Daarna 14 meter
zwaartekracht

Termunten en Woldendorp

*
*

Verschillende woningen met schade bevinden zich op amplificerende modder

Knipklei Zernike:aardbevingsgevoelig
Pik- knik- en knipklei (Noorderbreedte –
profiel)
Het Zerniketerrein, ten noorden van de
Groninger stadswijk Paddepoel, is gebouwd
op jonge zeekleigrond. Het getoonde
bodemprofiel, afkomstig van dat
Zerniketerrein, bestaat grotendeels uit
zogenoemde knipklei. Dit is een zware
kleisoort.
Een zware klei die ook nog kalkloos is, heeft
nauwelijks structuur en is heel moeilijk te
bewerken. Onder natte omstandigheden is
knipklei helemaal dichtgezwollen en kan het
water niet meer weg, terwijl het in de zomer
droogtegevoelig is en keihard kan worden.
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Knipklei: aardbevingsgevoelig

Noordzijldervest schreef in
2011 peilbesluit Paddepoel:
“ Belangrijk kenmerk van de
knipklei zijn de sterke krimpen zweleigenschappen. In de
zomer ontstaan bij droogte
daardoor snel scheuren in
de ondergrond”.
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“In effect, swelling clay is like a slow-moving earthquake,”
said Shawn Lawson, a foundation repair expert from Texas. “

Voorproefjes: Zwelklei versterkt schade

Een onderzoekspartij die een duidelijke link legt tussen aardbevingen en gebouwenschade, is het
onafhankelijke adviesbureau Groundcontrol uit Rotterdam. Directeur Peter van der Gaag kwam
onlangs in het nieuws met enkele opmerkelijke ontdekkingen. “De aardbevingen in Groningen zijn
meestal nauwelijks voelbaar. Toch zorgen ze vaak voor aanzienlijke schade”, zegt hij. “Wij denken dat
dat komt doordat de ondiepe ondergrond in Groningen op veel plaatsen bestaat uit zwelklei.” Zwelklei
is klei die het vermogen heeft water op te nemen, niet alleen in de poriën tussen de kleideeltjes maar
ook in het kristalrooster van de mineralen. Droogt de klei weer in, dan krimpt de laag.

“Bij wisselende grondwaterstanden in deze zwelkleilagen staat de ondiepe ondergrond dus
voortdurend onder spanning”, legt Van der Gaag uit. “Als in zo’n zwelkleigebied genoeg spanning is
opgebouwd, dan kan een lichte aardbeving al de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Dat kan tot
onevenredig grote schade leiden.”

Natuur en Techniek Nr. 4/2004) april 2014

Knipklei : advies ter voorkoming
extra schade bij aardbevingen

Graaf een sleuf en vul die met ”ander” materiaal

Verandering grondwaterhuishouding

Aardbevingen kunnen grote invloed hebben op de grondwaterhuishouding. Dat wisten Romeinen en onafhankelijke geologen
In Groningen worden opvallende zaken gemeld en geregistreerd:
Overlopen drinkwaterputten – ontstaan van nieuwe bronnen –
plotselinge peilveranderingen in sloten – verstopte filters

Meldingen uit Oosternieland – Ferwerd en andere locaties

Put Kolholsterweg
-

Opening in de peilbuis op 16-17 meter onder maaiveld. Waterniveau nooit boven
NAP, slechts 1 keer sterke stijging keer boven NAP en maaiveld, gebeurtenis lijkt
samen te vallen met aardbeving Leermens februari 2014

Grondwaterhuishouding
Een ander fenomeen zien we bij waterputten voor veehouderijen
Wirdum: Monster begin 2012 : chloride gehalte 3000 mg
Monster eind 2012 (na Huizinge): choride gehalte 6100 mg
Nog belangrijker is het feit dat de filters die gemiddeld 15 jaar
meegaan, direct moesten worden vervangen (na 1 jaar)
Ten Boer: Inmiddels opvallende tweede zaak in de nabijheid, ook hier
vervanging van duur filter na 1 jaar (direct na aardbevingen)
Hypothese: door “opschudden” van waterlaag komt zouter water
naar boven, evenals modder en ijzerdeeltjes, en raken de filters
verstopt

Onderzoek individuele gevallen
HIT BV heeft de laatste jaren veel onafhankelijk onderzoek gedaan
Er is veel geboord, er zijn watermonsters en zandmonsters geanalyseerd
Er is gecorrespondeerd met experts, stand der wetenschap is meegenomen
Duidelijk is geworden dat zonder bodemonderzoek geen enkele
conclusie te trekken is over wel of geen oorzakelijke verband tussen
schade en aardbevingen. Onze onderzoeken hebben eveneens
aangetoond dat schade ontstaat door ondeskundig waterbeheer en
infrastructurele werken.
Er zijn veel lekke (mest) kelders, grondwaterpeil komt vaak omhoog tot waar
het nog nooit is geweest.
tZand – Rasquert – Uithuizen - Wirdum

T Zandt – midden in het dorp
Maaiveld plus 1.10 NAP – erg veel last van zout aanslag, planten in tuin gaan dood
HIT BV boort, bovenste kleilaag lijkt impermeabel – na doorboring stijgt grondwaterniveau tot plus 50 cm NAP. Wateranalyse wijst op 8000 mg / chloride per liter

Commissie bodemdaling: schade komt niet door gaswinning of door polderpeil
aanpassing – geen watermonsters genomen. Inmiddels is woning geëvacueerd

Rasquert: Oude Weersterweg

2009 droge bouwput

Zout grondwater heeft grotere druk/
waterspanning dan het eerste, zoete
grondwaterpeil. Wanneer er geen
scheuren dan wel peilbuizen zijn,
manifesteert dit zich niet.. Na een
aardbeving ontstaan kweladers/breuken
en stijgt zout water tot (ver) boven de
mestkelder bodem

Profielkuilen en boringen
Maaiveld 70 cm boven NAP
Uitstroom zout water > 1000 tot
19000 mg/l op 1.35-1.45 onder
maaiveld (=-65 cm NAP).
Dat was ver boven freatische
grondwaterniveau
Bij schuren zout grondwater op
10 cm plus NAP, water niveau
sloot -1.25 NAP)

Grote aquifer onder kleilaag

Bron dinoloket: de aquifer van Rasquert is een grote dikke
waterlaag vanaf 10 meter onder maaiveld tot einde boring

Ingenieursbureaus : mestkelders
Mestkelders zijn lek – het geval Rasquert geeft aan hoezeer
ingenieurs bureaus afgaan op data en drempelwaarden van EZ en
haar diensten en te vaak stellen, het kan niet door aardbevingen dus
we gaan iets anders verzinnen
Hier : lekke waterleiding dan wel overvloedige regen
Een chloride gehalte van 1000-1900 mg in onze watermonsters lijken
regenwater en kraanwater uit te sluiten, tenzij in Groningen sprake is
van chloor in regen dan wel kraanwater

Ook TCBB en commissie bodemdaling spreken vaak van
regenwaterlekkage dan wel lekke waterleiding, ook in tZandt
bewijzen boren en watermonsters dat (hier) deze conclusie van de
commissie bodemdaling onterecht is

Hypothese zout grondwateraders

Afbeelding overgenomen uit studies Deltares

Hypothese bewezen?
Wij zien dat de grondwaterhuishouding lokaal door omhoogkomen
van zout grondwater na de aardbevingen lijkt te zijn veranderd
Er was altijd al kwel die wordt versterkt door klimaatverandering (beetje)
en bodemdaling (3 keer zoveel)
De druk in de water voerende laag onder de ondoordringbare kleilaag
was al hoger dan de freatische (bovenste) waterspiegel maar wordt door
de aardbeving nog eens hoger (opgestuwd)
De boils/vents/ kweladers worden door de aardbevingen “sterk”” verwijd
en er stroomt veel (meer) zout water naar boven tot niveaus waar dat
nooit het geval was – dit veroorzaakt niet alleen instroom/lekke
mestkelders maar het is niet uitgesloten dat aan weerskanten van een
dergelijke ader de klei verandert in een “modderstroom”” die de
draagkracht daar sterk vermindert en kan leiden tot verzakkingen.

Verzilting
Kwel is aanwezig in Nederland, ook in Groningen
“Zoute” Kwel wordt versterkt door zeespiegel rijzing ( in Gron. 8cm in 30 -50 j.)
Kwel wordt versterkt door bodemdaling t.g.v. zeespiegelrijzing
Die is door gaswinning ongeveer 24 cm in dezelfde periode
Verzilting door gaswinning is dus 3 X zo sterk als door klimaatverandering
Verzilting neemt mogelijk ook sterk toe door aardbevingen

Hoeveel claims zijn er al ingediend bij de commissie bodemdaling?

Overigens verzilting kan ook toenemen door grondwateronttrekkingen (? Bedum)

Ongelijkmatige bodemdaling
Door commissie bodemdaling is onderzoek verricht naar het optreden
van ongelijkmatige bodemdaling in landbouwpercelen. Op twee locaties
in het gaswinningsgebied is een aantal percelen uitgebreid onderzocht.

De ondiepe bodem op één van de locaties is opgebouwd uit klei op
veen. Op de andere locatie bestaat de ondiepe bodem uit klei.
Uit het onderzoek komt naar voren dat ongelijkmatige bodemdaling
wordt veroorzaakt door slootdemping, drainage, peilbeheer, oxidatie en
krimp van veen en door samendrukking van ondiepe bodemlagen.

http://www.commissiebodemdaling.nl/landbouwschade/ongelijkmatige-bodemdaling/

Ongelijkmatige bodemdaling
Na lezing van de rapporten valt op dat er kennelijk bodemstijging optreedt over de
bodemdaling van de gaswinning heen. Opmerkelijk zijn de kaartjes die aangeven dat er
knipklei KMn46C en knippige klei gMn15C aanwezig is en dat de boeren aangeven dat
bodemstijging lijkt te zijn opgetreden. Geen woord over knipklei zwellen en krimpen -

Probeer bodemstijging (hoogten en laagten) te verklaren – en betrek hierbij dat er
ondiepe bodemprocessen zijn bodembewegingen geven - Neem knipklei monsters –
Neem watermonsters – meet fluctuaties GWP en bepaal chloride gehalten

Ongelijkmatige bodemdaling/stijging?

De knipkleien verraden bij bevochtiging in het vervloeien van de afzonderlijke brokken een zekere
peptisatietoestand. Geconstateerd kon worden dat kleibrokken van verschillende knippigheid. in verschillende
mate vervloeiing vertoonden. Het ergste trad dit wel op bij een knipklei uit een perceel dat bekend staat om het
z.g. ,,verschijnsel van Jorwerd". Dit perceel vertoont zeer eigenaardige bulten, waarvan de bestrijding een
moeilijke opgave blijkt.

Effect heuvelruggen en wierden
Heuvelruggen (ook onder het
maaiveld?) zijn gevoelig voor
aardbevingen. Bij een aardbeving
van M2.4 in 1994 ontstond al
schade tussen de hoge en de lage
weg In Schuilingsoord

Ingenieursbureaus wordt aangeraden niet klakkeloos uitspraken, drempelwaardes en
vergelijkingen over te nemen van de Nederlandse kennisinstellingen (of commissie
bodemdaling/TCBB) maar feiten en drempelwaardes te laten toetsen met deskundigheid
van onafhankelijke Nederlandse- en buitenlandse geologen

Wierden en heuvelruggen

Wierden lijken aardbevingsgevoeliger door het lateral spread(ing) effect
Heuvelruggen (en zeker wat steilere) zijn bewezen aardbevingsgevoeliger

Mijn opmerking in Emmen over het Witteveen en Bos onderzoek:
Op heuvelruggen en wierden geldt de gebruikte afleiding voor GMPE (maat voor
versnelling) niet,
Er moet rekening gehouden worden met een hogere- dan verwachte PGA
Waarom geen accelerometers op dijken, oevers, spoorwegtaluds, zoals is
aanbevolen (zie 42 vragen)

Schade bij aardbevingen van M2.4
Froombosch M2.4 op 25 februari 2016 - Vrij veel schade, ook buiten
contourlijnen. Opvallende afwijkende registratie (t.o.v naburige
aardbevingen)

Mogelijk is deze aardbeving – boven het reservoir (Van der Gaag 2014) .
Zeer sterke P golven – wijzen in tegenstelling tot bijvoorbeeld seismogram
van Huizinge op een ondieper hypocentrum dan 3 km –

Vrije trilling en lateral spreading

Bij kanalen kan de oever bij aardbevingen vrijuit trillen over
het wateroppervlak – wanneer er ook nog een verwekings
gevoelige zandlaag is krijgen we lateral spreading
Free face (vrijuit) trillen kan ook bij heuvelruggen (Hondsrug
en wierden)
Ook bij dijken!
Ook bij begraven heuvelruggen, dijken en wierden?
Ook focussing en defocussing in Groningen?

Wat speelt er nog meer in Groningen

Drinkwater en industriële
waterwinning

Grondwaterwinning in Bedum

Waterwinning 2007 270.000 kubieke meter – vergunning laat 480.000 kubieke
meter toe – Ter vergelijking dat is meer op 50 meter diepte onder het maaiveld dan de
waterinjectie bij Borgsweer van NAM via Borgsweer 4 op 3000 meter diepte

Wateronttrekkingen



Op dit moment wordt er in Groningen meer massa (gewicht) aan grondwater ontrokken dan gewicht
aan aardgas uit het Slochterenveld

Effectgebied grondwateronttrekking

Effectgebied tot 1-2 km; overigens na plotseling stoppen kan
grondwaterstijghoogte sterk toenemen en dat kan ook tot
schade leiden, zie de case van DSM/GistBrocades in Delft

Gevolgen voor de stijghoogte in 1986

Licht oranje : strokarton fabrieken?

Grondwateronttrekking bespreekbaar?

Voor het eerst? noemt de commissie bodemdaling in mei 2017 in
een presentatie in Drenthe grondwaterwinning

Wat maakt geothermie Zernike riskant?
Nabijheid grootste gasveld Europa

Kans op gasbijvangst groot
Water onder 1 km zout (Rotliegendes aquifer)

Kans op bremzout water
Aardbevingen in directe nabijheid

Niet alleen in gasveld maar ook in de
aquifer (Peizermade) of erboven?
Boringen in bodemdalingschotel

Horizontale (rek)krachten op boringen
Veel breuken in de aquifer en boven het zout in
de Kalk

*

Triggeren van deze breuken mogelijk?
Gebied rondom Zernike:

Sterk aardbevingsgevoelig Aquiferwerking of niet – Mogelijke

consequenties lezing januari 2016
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Wie draagt zorg voor kwaliteit
Analyse eerste lijnsrapport van HIT

Verder is de afgebeelde boorstaat geen
sondering maar een boorprofiel. Ten
tweede is dit boorprofiel niet in de verste
verte representatief voor de locatie, daar
deze is genomen op ruim 20 km afstand
in het dorp Overschild. De verkeerde
boorstaat laat van maaiveld tot 2.5 meter
min maaiveld, snel variërende
grondsoorten zien , klei, veen en ten
slotte zand. Hiervan wordt gebruik
gemaakt – door te wijzen op
veenoxidatie en ongelijkmatige zetting.
Voorbeeld schaderapport omgeving Warffum – HIT boring treft geen veen noch zand aan!

Conclusies review TCBB en eigen onderzoek HIT BV
HIT BV heeft op verzoek van dhr. Bijl te Roswinkel gekeken naar het
onderzoek van de TCBB, TCBB wijt de schade aan een slechte fundering op
een slappe (veen) ondergrond. Wanneer de slechte fundering de oorzaak
zou zijn plus het veranderen van de buigmomenten door (planten)aangroei,
is het een raadsel waarom de zogenaamde betonnen plaat fundering (Engels:
mat foundation) bij verschillende aardbevingen met relatief hoge PGA (1997:
tenminste 0.29 g) is blijven staan. HIT BV vindt het volstrekt onlogisch dat nu
het hoogste punt van de fundering op dit moment juist daar is, waar de
onderliggende veenlaag meer dan 1 meter dik is en de draagkracht derhalve
veel geringer dan bij de andere hoekpunten. Kennelijk constateert de TCBB
dat de zakking bij de grootste dikte van het veen veel minder is dan op de
andere 5 locaties waar handboringen van Fugro uitwijzen dat het veen veel
minder dik is (HB 1-5). Volgens de basisprincipes van de ingenieursgeologie
zou de verzakking juist het grootst moeten zijn bij de grootste dikte van het
veen (HB 6).
.

Locatie boringen uitgevoerd Fugro

Overgenomen van Fugro : HB 3:
30 cm veen : grootste zakking
HB 6: 1 meter veen - geen zakking
(overgenomen van Fugro)

Onderzoek van 2004 - knipklei
HIT constateert dat knipklei zich sterk onderscheidt van de andere
in Groningen aanwezige kleien
Onderzoek uitgevoerd door de provincie constateert dat de knipklei
zich niet onderscheidt van andere kleien
Provincie geen onderzoek naar knipklei gewenst
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1e ? beving Slochterenveld 5-12-1991

Huis aan Boterdiep met structurele schade bij M 2.4 in gMn83C = knippig

Tiltmeters? Monitoring processen
Reactie van een stuwdam op toegenomen waterdruk
Reactie van fundering (huizen) bij tunnelbouw (metro)
Reactie van maaiveld op drukverlaging (productie) bij gaswinning*
Reactie van maaiveld op CO2 injectie – bepaalt stroompatroon
Testen eerste geothermie put: stroompatroon bepalen en locatie doublet
Moment van breken van een fundering tijdens een aardbeving
Het bepalen van een ondergrondse betonlichaam (grouting)
Het bepalen waar het water heengaat bij injectie
Het meten van een versnelling van een geologisch proces
Het onderscheiden van verschillende geologische processen
Het bepalen van maximale belasting (kade, weg, dijk)
Meten van ongelijkmatige of versnelling van zettingen
* Vooral bij kleine veldjes met 1 put
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Data aquisition plan NAM, november 2012

3 maanden na Huizinge
Placement of tiltmeters on reference buildings.“Reference”
buildings in the Loppersum/ Middelstum area will be
identified and equipped with tiltmeters. Advice on the scope
and extent of this type of monitoring to better assess the
impact/damage after an earthquake is sought from the same
“technische commissie” that monitored progress on the
“Gebouwschade” study. Once the scope of this project is
agreed, installation of the monitoring equipment could start.
Monitoring data from the extended accelerometer network and
the “reference” buildings will then become available after any
earthquake perceptible at surface in the “reference” area.
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Tiltmeter interpretatie in Groningen

Afbeelding van verre aardbeving (= Rayleigh) in 3e en 4e rij. Schaal/ hoogte is tilt van 0,01 naar
0,02 graad. Registratie in rood is de hoogste waarde min de laagste waarde uit een sampling van
400 keer per seconde (dus absolute waarde), daaronder registratie accelerometers en temperatuur

Tiltmeterregistratie schepen (Reitdiep)

Schaal gelijk als vorig : vaartuig 1 vaart in tegengestelde richting t.o.v. vaartuig 2

Bijeenkomst versterking (Building 12 dec. 2017)

Trend op de bijeenkomst: standaardisatie en uniformiteit, beginnen in centrum
bodemdalingsschotel
Advies HIT: waarom? begin eerst met de meest aardbevingsgevoelige locaties
En meest gevoelige boerderijen! Begin praktisch – sleuf in knipklei?
Je begint dijkverbetering toch ook niet in polders die maar 1 meter onder NAP
liggen!

HIT BV heeft de bijeenkomst op 12 december te Zernike over versterken (Building) bijgewoond

Mogelijk gebruik tiltmeters Groningen

Meten van aandeel gaswinning t.o.v. andere processen (zout)
Meten van ongelijkmatige zettingen – meten van versnelling van zettingen
Meten van effecten bij grondwaterwinning,

Meten van deformatie bij sloten en kanalen tijdens aardbeving
Meten van aandeel door mijnbouw t.o.v. bodembewegingen door ondiepe
geologische processen.

Conclusies
Bodemonderzoek moet deel uitmaken van de beoordeling van een locatie
De kwaliteit van de rapporten van de schadeafhandeling is niet gewaarborgd
De kennis van de geologie in Groningen is onvoldoende
De kennis wordt niet gecoördineerd
Onderzoek staat in de kinderschoenen*
Vele onderzoeksvragen die relevant zijn worden niet gesteld, internationale
Experts worden eenzijdig geïnformeerd

•
•

NAM heeft vanaf 1 april 2016 goede onderzoeken op stapel staan zie technical addendum
1 april 2016 : website NAM

Voorbeeld belangrijke conclusie

Het hanteren van contourlijnen en formules om te
onderbouwen dat de PGA en PGV in gelijke mate afneemt
met afstand vanuit het epicentrum is

discutabel!
Zonder de voorgaande vragen mee te nemen

Conclusies (tiltmeters)
Er vinden verschillende activiteiten en geologische processen plaats in de Groningse
bodem, die niet goed worden begrepen en niet worden gemeten
Effecten zoals tilt en verzakking tijdens of vlak na aardbeving kan met
tiltmeters worden vastgesteld (niet met accelerometers).
Causaliteit tussen schade en aardbeving (permanente deformatie) kan op
die manier worden vastgesteld
Het verschil tussen bodemdaling door gaswinning en ondiepe geologische
of hydrologische processen kan worden vastgesteld met tiltmeters

In vele landen worden tiltmeters toegepast, zijn standaard of worden
voorgeschreven.
Ongelijkmatige bodemdaling en ongelijkmatige zetting kan gemeten worden met
tiltmeters, ook versnelling (of niet) van zetting na een aardbeving

Aanbevelingen
Het wordt tijd dat een nieuwe start wordt gemaakt met onafhankelijk onderzoek in
Groningen

Aanbevolen wordt een kennisinstituut in Groningen op te zetten, dit kennisinstituut
moet los staan van Economische zaken en aan haar gelieerde instellingen.
Onderzoeken naar ondiepe geologische processen (verweking) – communicatie
met buitenlandse experts door onafhankelijke geologen – onderzoek naar verzilting
door gaswinning en compensatie voor de boeren – onderzoek naar verandering
van de grondwaterhuishouding – onderzoek naar knipklei – onderzoek naar
ongelijkmatige bodembewegingen - onderzoek naar beter meten (tiltmeters) –
concrete meetprojecten met tiltmeters
zouden zo snel mogelijk moeten starten

Aanbeveling handboren + cursus
Er wordt bijna nooit naar de ondiepe ondergrond gekeken,
Daar zijn overigens de meest huizen en zeker de boerderijen op/in gefundeerd
Dat wil zeggen in de eerste meters onder maaiveld

Waarom heeft nog niet ieder dorp in Groningen een handboor set
beschikbaar voor de bevolking
https://www.rtvnoord.nl/media/59524/Noord-Vandaag-Voor-iedere-Groninger-een-grondboor

Waarom wordt er meer dan 25 jaar na de aardbeving van december 1991
vanuit gemeenten nog steeds geen cursus geologie gegeven in Groningen.
Ook Groningers kunnen een peilbuis in hun tuin plaatsen.
Wachten op initiatief vanuit overheid in Den Haag heeft geen zin

Dank U voor uw aandacht
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