BODEMDALING AMELAND

Twaalf jaar gasproductie opAmeland in combinatie met
eerst 2D- en nu3D-seismische gegevens, nieuwe Doorgegevens, productiegegevens en daadwerkelijke metingen,hebbengeleid tot een verbeterd inzicht voor nieuwe bodemdalingberekeningen. Ze zijn onlangs vastgelegd in het rapport
Bodemdaling Ameland 1998. In algemene termen verandert
er niet veel inde sinds 1985 voorspelde waarden, maar wel
in dewijze waarop de getallen tot stand komen.
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e laatste berekeningen hebben een
verdere verfijning ondergaan, waardoor ook rekening kan worden gehouden
met zoutpakketten van variabele dikte en
lokale verschillen in de compactie van het
zandsteen op4.000 meter diepte. Denieuwe modellen geven een passender beschrijving van de daadwerkelijke metingen en een gedetailleerder beeld van de
nog te verwachten bodemdaling. Hiermee
- en met de ervaring die al is opgedaan
met monitoring - is het tevens mogelijk
om een toekomstig meetnet van fysische
en ecologische punten nog beter af te
stemmen opkwetsbare elementen.
De huidige bodemdaling bedraagt 20,6
cm in het midden vande schotel. Op een
afstand van iets meer danzeskilometer is

de daling minder dan 1,0 cm. Deuiteindelijke diepte zal tussen de28en34cm bedragen.
Prognose 1985
Potentiële milieu-effecten in kaart gebracht

Het gasveld Ameland werd in 1962 ontdekt enin 1986 inproductie genomen.De
productieplannen werden opgesteld op
basis van 2D-seismische kaarten, boormonsters en de benodigde productietesten. Het programma omvatte alles watin
die dagen gebruikelijk was en meer dan
dat.
In 1986werd ook al een prognose gemaakt van de mogelijke effecten vanbo-

demdaling. Dit leverde een omvangrijk
rapport op met een beschrijving van de
potentiële effecten diede bodemdaling tot
gevolg zoukunnen hebben opde morfologie, deflora, defauna enhetmenselijkgebruik. Deverwachte bodemdaling bedroeg
tussen de 21 en 31 cm,met inbegrip van
een aantal variatiecoëfficiënten. Zonder
deze variaties bedroeg deberekende waarde 26 centimeter in het midden van de
schotel. De vorm van deze schotel was
min of meer cirkelvormig, met een straal
van ca. tien km. De inhoud van deze schotel bedroeg circa 28 miljoen m\ waarvan
50% in zee was gelegen en 30%op het
wad. De milieueffectvoorspelling werd op
deze prognose gebaseerd. In de navolgende discussie werd een raamplan opgesteld

stelling vonden plaats door een onafhankelijke begeleidingscommissie.

voor een tienjarig monitoringprogramma,
gericht op de evaluatie van deze prognose
en de optie voor vervolgmonitoring. Het
programma omvatte onder meer reguliere
metingen aan duin- en kweldervegetatie,
het meten van bodemdaling en opslibbing,
inspectie van peilbuizen en grondwateronderzoek, verzamelen van informatie over
regenval, getijden, stormvloeden en vogeltelgegevens. Jaarlijkse rapportage en bij-

Prognose 1991
Betere schatting van gesteentecompactie

In 1991 was bijstelling van de prognose
om twee redenen noodzakelijk. In de eerste plaats was de drukverlaging waarmee
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oorspronkelijk was gerekend klein. Zo
werd in 1985 nog uitgegaan van een depletiedruk (de druk waarop de gasproductie wordt gestaakt) van 80 Bar. Deze druk
wordt bepaald door de druk in de hoofdgastransportleiding, die 60 Bar bedraagt.
Om nog voldoende productie te halen is
20 Bar overdruk nodig, vandaar de genoemde depletiedruk van 80 Bar. In 1991
werd echter een start gemaakt met de ontwikkeling van compressie. Het bleek economisch haalbaar om gas (van te lage druk) in
grote hoeveelheden te comprimeren, waardoor voortaan kon worden uitgegaan van
een nieuwe einddruk, namelijk van 40 Bar
in Ameland-Oost en 70 Bar in AmelandWestgat. Theoretisch zou dat kunnen leiden
tot een grotere bodemdaling.
In de tweede plaats was de kennis over
de bruikbaarheid van gesteentekernen toegenomen. Het aantal kernen (stukken gesteente die uit de ondergrond worden verzameld om de eigenschappen te bepalen)
was voor 1985 maar beperkt en alle kernen die waren verzameld, waren langere
tijd aan de lucht blootgesteld, waardoor zoals later bleek - de gesteentesterkte fors
afneemt. Bovendien was het aantal boorgaten in die tijd nog beperkt. Naarmate het
veld tot ontwikkeling kwam, groeide ook
de kennis over de ondergrond. Zo bleek
het veld ook meer gecompartimenteerd te
zijn dan oorspronkelijk werd gedacht. Dit
werd nog eens bevestigd door de 3D-seismiek die in 1986 in het gebied werd uitgevoerd. Op basis van de ervaringen met het
Groningen-veld was het logisch om bepaalde correcties toe te passen op de prognose van 1985, om te compenseren voor

Ook op hetWad bevinden zich peilmerkenten
behoevevanwaterpasmetingen, maar hetis
welevenzoeken...
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de verwachte grotere gesteentesterkte en
de in de ondergrond heersende druk en
temperatuur
Bovenstaande wijzigingen leidden uiteindelijk tot een nieuwe prognose. De geschatte bodemdaling bedroeg 14 tot 22
cm, met een meest waarschijnlijk geachte
waarde van 18 cm. De inhoud van de
schotel verminderde daardoor van 28 naar
18miljoen ra1.

Prognose 1998
Zoutlagen inbeeld gebracht
De prognose van 1998 is gebaseerd op
een verdere verfijning van het model, vanwege een drietal aspecten, te weten de toegenomen kennis van het veld op basis van
productiegegevens, nieuw uitgevoerde boringen en kennis op het gebied van het gedrag van zoutlagen. Deze nieuwe gegevens
leiden ertoe - populair uitgelegd - dat de
nieuwe prognose van de bodemdaling in
het centrum van het veld het meest overeenkomt met de voorspelling van 1985,
terwijl het gebied eromheen veel minder
daalt dan destijds werd berekend. Dit
wordt met name veroorzaakt door verschillen in compactiecoëfficiënten voor
het centrum en de flanken, alsmede door
de invloed van een dikke, plastische zoutlaag met een sterk wisselende dikte. Dit
zoutpakket heeft minder dragend vermogen dan andere gesteenten en zakt als het
ware door. Als hiermee bij de modellering
rekening wordt gehouden, ontstaat uiteindelijk een veel kleinere dalingschotel
(straal van circa acht kilometer tot de contour van 1 cm) en een diepte die redelijk
overeenkomt met de berekende daling in
1985, namelijk 28 tot 34 cm. De thans berekende schotel komt goed overeen met
de schotel die ook werkelijk wordt gemeten. Het volume van de nieuwe schotel is
om bovenstaande redenen kleiner dan van
enige voorgaande berekening, namelijk
tussen de 14 en 18 miljoen kubieke meter,
waarvan circa 6 miljoen m3 op zee in de
kustzone en 4 miljoen m' op het Wad. Dat
is bijna een halvering ten opzichte van de
voorspelling van 1985.

Consequenties
De consequenties van de gewijzigde bodemdalingprognose zijn niet groot. Het
hart van de schotel ligt grotendeels onder
het eiland zelf en voor dat gebied verschilt
de nieuwe prognose niet wezenlijk van de
oorspronkelijke prognose in 1985. Voor
de dynamische kust is ook het effect op de
morfologie (zandtransporten en beïnvloeding wadplaten) kleiner dan ingeschat in
1985.
M.J.

"Erzijndrie prognoses gemaakt, in1985, 1991en1998, waarvan devoorspeldebodemdaling in1991eenstuk minder was,terwijl deomvang vande schotel
nietwasveranderd."
Aanhetwoord isJaap deVlas,bioloog bij hetMinisterie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserijenuithoofde vandiefunctie voorzitter vandeBodemdalingscommissie Ameland. Indezecommissie zijnookItFryskeGea,hetRijken het
Ministerie vanVerkeer enWaterstaat vertegenwoordigd. DeNAMverzorgthet
secretariaat.
Decommissie laat hetmonitoren uitvoeren door instanties als hetWaterloopkundig Laboratorium enhetInstituut van Bos-en Natuuronderzoek.
"Alsvoorzitter kaniknamens decommissiezeggendat wij bijzonder tevreden
zijnover degangvanzaken.Erhebbenzicheen paar keer interessante gevallen
voorgedaan, bijvoorbeeld toenwe opAmeland duindoornsterfte constateerden.
Daar isinmiddels extraonderzoek aangedaan,
naast dereguliere monitoring. Daarmee kregenwe
bovendien eensoort doorkijkje naar deeffecten van
zeespiegelstijging."
Decommotie insommige dagbladen overde
nieuwste cijfers kan DeVlaswel begrijpen, ookal
was dezevolstrekt onnodig.
"Erisin1991 eentussenprognose geweest van
minder dan 18cm. Hetaardigevan hetgevalis dat
de bodemdalingschotel indenieuwste voorspelling
weer evendiepwordt alsaanvankelijkvoorspeld,
maar welveelkleiner inomvang is.Alle effecten
spelenzichafinhetnatuurgebiedopde oostkant
vanAmeland.
Tot nutoezijnerop het eiland maarweinig effecten
zichtbaar. Alsje nuover de kwelder loopt, isdaar
heelmoeilijk aantegevenwaterindeloop dertijdisveranderd. Deafslag van
de rand, waardoor de kwelder wat inomvang afneemt, vond altijdalopbeperkte schaalplaatsenisniet zonder meertoeteschrijven aandebodemdaling. Als
je naar het natuurgebied DeHon kijkt,waar het centrum vandebodemdalingschotel ligt,danziejeopdeeneplaatseenbeetjeafslagterwijl ietsverderop
juist weer aangroei zichtbaar is."
Het effect opdeomvang vandeAmelander kwelders istotnutoe dusminimaal.
Maar inz'ngeheelisdekwelder natuurlijk welgedaald.Watverder van het Wad
af isdebodem duidelijk lager daneenpaarjaar geleden. "Die kwelders overspoelen sowieso eenaantalkeren perjaar.Zeworden nuietsvaker overspoeld,
omdat zewat lager liggen. Daarmeewordt nieuw slibaangevoerd,waardoorze
geleidelijk aanweer op hoogte komen. Datophogen loopt echter wat achterbij
dedaling,"legt DeVlas uit. "Erisnunogweinigtezien, maarde plassenop De
Hon hebbendeneigingom groterteworden.Hoezichdat verder zalontwikkelenalsdie bodemdaling nogevendoorzet, weet ikniet."
Dedalingisook waartenemenindeduinvalleien die indeovergang liggentussendekwelders endeduinen.Dezelopenbij eenhogevloedweleens onder.
Doordat debodemgedaald is,gebeurt datnuwat vaker. Ook komt hetzeewater danwathoger tegen deduinranden aan."Bepaalde planten kunnen daar niet
zogoedtegen en moeten danwat hogerop gaan groeien.Desterftevanduindoornsdieikalnoemde(vermoedelijkveroorzaakt door eenextreem hoge
vloed) werd gevolgd door hetopkomen van nieuwestruikenopeen iets hogere
plek.Voor de kwelders wasdeprognose in 1985datereenverschuiving in de
plantengroei kongaan ontstaan.Wat middelhoge kwelder was,zou lage kwelder
worden enwatlage kwelder was,zou misschienveranderen ineengebied met
plassen. Dieverschuivingen zijnnog nietofnauwelijks opgetreden, maar vooral
inhetcentrumvanhetbodemdalinggebied isdatnog steeds mogelijk."
Op hetWad zelfisvandebodemdalingtotnutoeveel minder waar tenemen.
Erzoudaar eensoort komvormige laagte moeten zijnontstaan. Maar dat lijkter
nietop.
DeVlas:"Het Wadwordt regelmatig door Rijkswaterstaat gelood endaarvan
worden dan nieuwekaarten gemaakt. Maaruitdiemetingen isvanenige bodemdaling nietsterugtevinden.Hetkan best zijndathetnuiets lager ligt dan
vroeger, maardat isdanzo weinigdatergeenwezenlijke verandering iniswaar
te nemen.Endatbetekent dat zichdatdoor zandtransporten kennelijk min of
meer herstelt.
Daar komt bij datdeinhoudvandetotale bodemdalingschotel kleiner lijkt dan
voorheen voorspeld. Eerst dachtenwe aanongeveer 28miljoen m3,waarvan
eendeel natuurlijk ophetWadenopde Noordzee lag.Detweede prognosevan
1991was18miljoenm3,duidelijk minder dus,ennuwordt hetzelfsergenstussen 14en 18miljoen m3.Dat betekent daterzowelophetWadalsinde Noordzeekustzonewat minder kuilwordt gevormd dieopgevuld moet worden.Datis
gunstigvoor dezandbalans."

