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Effectenbodemdaling

val

De bodemdaling voltrekt zich volgens de eerste schatting en de effecten
daarvan komen nauwelijks boven de natuurlijke ruis uit van de dynamiek
in deWaddenzee. Zovalt heel in het kort de conclusie samen te vatten
van een langlopend onderzoek naar bodemdaling als gevolg vangaswinning opAmeland. Eind maart is het eindrapport van dat onderzoek aangeboden aan It Fryske Gea, de gemeente Ameland en aan de NAM. Onderzoekers en beleidsmakers hebben hiermee de resultaten in handen
van een meerjarige monitoring opvrij grote schaal.
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indsjanuari 1986 wint deNAM gasop
Ameland-Oost. Vanaf de eerste plannen totdiegaswinning iserveel aandacht
uitgegaan naar bodemdaling. In 1985,een
jaar voordat de gaswinning begon, hadde
NAM reeds een voorspelling gedaan op dit
punt. In 1987 heeft de NAMhet Waterloopkundig Laboratorium (WL) enAlterra
(het voormalige RIN (Rijksinstituut voor
Natuurbeheer), daarna 1BNen sinds 1 januari 2000 Alterra) verzocht de effecten
vast te leggen vande bodemdaling als ge-

volg van gaswinning. In 1988 ging het
monitoringsprogramma van start dat volgens afspraak tot 2000 zou doorlopen.
Eind maart verscheen het eindrapport.
Voluit heet het 'Monitoring effecten bodemdaling op Ameland-Oost' met alsondertitel 'Evaluatie na 13jaar gaswinning'.
Behalve hetWLen Alterra hebben ook de
provinciale natuurbeschermingsvereniging
It Fryske Gea,Rijkswaterstaat en SOVON
(vogeltellingen) aanhetonderzoek meegewerkt. Om de objectiviteit, volledigheid
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en kwaliteit van het onderzoek te waarborgen werd de Begeleidingscommissie
Monitoring Bodemdaling Ameland ingesteld, waarin het ministerie van LNV Directie Noord, de NAM (secretariaat).
Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland
(mede namens de Provincie Friesland),de
gemeente Ameland en It Fryske Gea zitting hadden.
In het kader vanhet onderzoek isgekeken naar de bodemdaling, de effecten
daarvan op vegetatie en vogels, naar
grondwaterstanden ennaar hetgedragvan
land en water. Sinds 1986 bedraagt de bodemdaling op het diepste punt 22 centimeter met een omvang van9 miljoen m'.
Dat is ongeveer 70 à 75 procent vande
einddaling zoals die in 1985 werd voorspeld. Op basis van dit onderzoek is de
verwachting dat de einddaling overeenkomstig dievoorspelling zalzijn. Veelbelangrijker isevenwel welke effecten de bodemdaling heeft opde morfologie van het
eiland enopdeflora ende fauna.
Naar aanleiding vande resultaten heeft
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lenweg in dynamiek
de commissie geadviseerd het onderzoek
voort te zetten. De NAM heeft inmiddels
besloten dit advies op te volgen en de gemeente Ameland en lt Fryske Gea steunen
dat besluit.
Niet lineair
Projectleider van het onderzoek was
Wim Eysink van het WL. Als onderzoeker
is hij tevreden dat de bodemdalingde
voorspelling uit 1985 volgt. "In 1991 werd
er een lagere einddaling voorspeld.Nu
kunnen we zeggen
dat het afnemen van
de gasdruk door gas\\inning niet lineair
verloopt met de
mate waarin de
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thans, dat geldt voor
het onderzochte gebied. Ook is duidelijk dat de kuil van de
bodemdaling minder breed is geworden
dan in 1985 werd verondersteld. Met andere woorden: het gebied dat beïnvloed
wordt, is iets kleiner. Maar de verwachting
dat ergeen grote effecten zouden optreden, is nog steedsjuist."
Eysink vindt een onderzoekperiode van
twaalf jaar een verantwoorde termijn om
zinnige uitspraken over effecten te doen.
"Ooit heeft iemand gezegd dat een plaat in
de Waddenzee zou verdrinken als gevolg
van de bodemdaling. Dat is absoluut niet
het geval. Bij de gaswinning ontstaat een
flinke kuil in de zeebodem die gedurende
het ontstaan voor de helft wordt gecompenseerd door natuurlijke sedimentatie.
Die sedimentatie kun je niet tegenhouden.
Ik verwacht dat na beëindiging van de gaswinning die kuil weer geheel zal verdwijnen. Dat kan wel een jaar of50 tot70
duren. In die zin is bodemdaling tijdelijk."
Zandsupplctie
Eysink verwacht niet dat er zand aangevoerd moet worden om de bodemdaling
tegen te gaan. "In 1990 is besloten om de

Waddenzee dynamisch te handhaven. Dat
betekent onder meer dat de oostpunt van
Ameland aan z'n lot wordt overgelaten. Je
zou kunnen zeggen dat die oostpunt kwispelt. In een cyclus van ongeveer 70 jaar
groeit die, om vervolgens weer afte
nemen. Daar is zandsuppletie beslist niet
nodig. Hoogstens zou je aan de noordkant
van het eiland, waar de zee zand wegneemt, als gevolg van de gaswinning misschien wel iets meer
zand moeten strooi|k d e n k d
en danje nual

doet

a t

alleen effect

treedt op inde duinvalleien die door de
daling natter worden. Daar zagen we sterfte van duindoorn en meidoorn halverwege
de jaren 90. In die jaren was er ook extreem veel neerslag wat het effect van bodemdaling versterkt."
It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland
met 20.000 leden. De vereniging beheert
zon 15.000 hectare natuurterrein en heeft
55 medewerkers
in diensl De b i

die daling
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Eysink vindtdat

de effecten van bo-

Vegetatie en

demdaling bijna helemaal verloren gaan
in de natuurlijke
ruis die een dynamisch gebied als de Waddenzee nu eenmaal heeft. "Het onderzoek
is breed uitgevoerd. De effecten zijn marginaal en vele malen kleiner dan de natuurlijke fluctuatie in de Waddenzee. Morfologisch gezien kun je niet zeggen wat nu
veroorzaakt wordt door bodemdaling en
wat door natuurlijke fluctuatie. Dit geldt
ook voor de zeespiegelstijging. Die camoufleert welhaast de effecten van de bodemdaling. Je zou de bodemdaling kunnen vergelijken met het effect van een
strenge winter. Het enige punt waarop je
wat effecten ziet, betreft de vegetatiein
duinvalleien."
Stootje
Ultsje Hosper, directeur van de provinciale natuurbeschermingsvereniging It
Fryske Gea, beschouwt de effecten
van de bodemdaling
als marginaal. "Ik
denk dat die daling
alleen effect heeft op
de vegetatie endat
Ultsje Hosper
effect is helemaal
niet erg. Het is nu
eenmaal een dynamisch gebied. Het systeem kan wel tegen een stootje. Het effect
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loogUltsje Hosper
w a s l i e n aar
J deelgenoot van de begeleidingscommissie bij het onderzoek. "Indiecommissie is altijd

open en eerlijk gediscussieerd. Soms was
er enig verschil van inzicht tussen de natuurbeschermers, de NAM en de onderzoekers, maar daar zijn we altijd goed uitgekomen. Ik vind dal het onderzoek tot
volle tevredenheid is uitgevoerd en dat de
NAM ons altijd uitstekend heeft geïnformeerd."
Zeespiegelstijging
Hosper is blij dat de monitoring wordt
voortgezet. "De bodemdaling is immers
nog niet ten einde.Je weet niet wat ons in
de toekomst te wachten staat. Over de zeespiegelstijging zijn in het verleden herhaaldelijk uitspraken gedaan die even zo
vaak zijn bijgesteld. Nu is duidelijk dat je
de zeespiegelstijging moet optellen bij de
bodemdaling. Met andere woorden: het effect van de bodemdaling verdwijnt door
de zeespiegelstijging."
Hosper wijst erop dat het voor de hand
ligt dat het eindrapport ter sprake komt in
de discussies over gaswinning in de Waddenzee. "Maar wij vinden dat de bodemdaling op Ameland op z'n eigen merites
moet worden beoordeeld. Hier is een beperkte winning in een beperkt gebied.
Daarom zieje ook geen effect op de foerageermogelijkhedcn voor vogels. Wij zijn
altijd tegen gaswinning op Ameland ge-

weest en dat is nu nog zo. Wij vinden het
ook niet noodzakelijk dat er gas wordt gewonnen in het Waddengebied. Als je het
niet nodig hebt, moet het gas beschouwen
als een appeltje voor de dorst."
Niet gestuurd

Voorzitter van de bij het onderzoek betrokken begeleidingscommissie is Jaap de
Vlas, tot 1999 werkzaam bij het ministerie
van LNV Directie
^^^,
Noord, momenteel
•^
^V
uitgeleend aan het
L
Rijksinstituut voor

H ^ I V «ust
tÊ^

van het ministerie
van Verkeer en Wa^ •
terstaat. In het voor^^ ^^|
woord van het onJaap de Vlas
derzoeksrapport beschrijft hij de onderzoeksresultaten als 'prachtig'. Desgevraagd
legt hij uit wat hij daarmee bedoelt: "De
onderzoekers hebben hun werk goed kunnen doen. Daartoe hebben ze alle tijd en
gelegenheid gekregen. Ze zijn niet gestuurd in het onderzoek. De NAM heeft
het onderzoek niet beïnvloed. Het is een
heel representatief onderzoek met duidelijke resultaten."
Hij vervolgt: "De onderzoeksperiode en
het gebied spreken tot de verbeelding. Je
kunt zeggen dat de schaal nog te klein is,
maar een grotere proef dan dit hebben we
niet. Op onderzoeksgebied vind ik dit dan
ook het neusje van de zalm. Omdat er
zonder restricties gas wordt gewonnen,
hebje hiermee het 'worst case scenario' in
handen. Het blijft heel spannend, temeer
daar de bodem nog wel een poosje doordaalt. Daarom is het goed dat de monitoring doorgaat."
Jt

dozers en dergelijke meer kapot maakt
dan goed doet. Een ander zorgpunt kan
zijn dat de zeespiegel in de toekomst sneller gaat stijgen dan we nu veronderstellen.
Dan moet je bedenken dat de bodemdaling ophoudt vanwege de beëindiging van
de gaswinning."
Behalve als voorzitter van de begeleidingscommissie heeft Jaap de Vlas als bioloog ook actief een bijdrage geleverd aan
het onderzoek door het effect van de bodemdaling op de vogelstand te onderzoeken. "Het is natuurlijk lastig om te beoordelen of je je eigen werk goed hebt gedaan. De vorige keer heeft Alterra de vogeltellingen uitgewerkt, nu kwam het zo
uit dat ik het deed. Ik heb het verslag van
mijn deelonderzoek ter beoordeling voorgelegd aan SOVON, als onafhankelijke en
deskundige organisatie. Zij hebben een
paar opmerkingen gemaakt die ik heb verwerkt, en vonden het voor de rest goed.
De volgende keer laten we het gewoon
weer aan een extern bureau over."

Vegetatie

Pieter Slim van Alterra heeft samen met
collega Han van Dobben het effect van de
bodemdaling in de duinen onderzocht.
Daar is vooral gekeken naar de vegetatie.
"Wil je de effecten vast kunnen stellen,
dan is een uitgebreid monitoringprogramma noodzakelijk. Verscheidene specialisten moeten in een team samenwerken en

je hebt tijd en ruimte nodig. Ik ben blij dat
er een monitoringprogramma liep, want
zonder dat waren de incidenten die we
aantroffen misschien wel onterecht geheel
aan de bodemdaling
toegeschreven."
Het effect op de vegetatie in de duinen
is gering geweest,
maar het onderzoek
werd in de loop der
tijd wel uitgebreid
omdat sterfte van
duindoorn en meiPieter Slim
doorn werd geconstateerd. Die was
niet voorzien. "Je vraagt je dan ogenblikkelijk af of die sterfte door de bodemdaling komt. Uit ons onderzoek blijkt dal
maar voor een zeer beperkt deel het geval
te zijn. Die sterfte in het begin van de
jaren negentig is vooral veroorzaakt door
een aantal hoge vloeden en extreem veel
neerslag in de jaren '93 tot en met '95.
Vooral die neerslag bleek van grote invloed. We hebben ook op andere Waddeneilanden gekeken naar de vegetatie en
zagen daar dezelfde verschijnselen. Die
sterfte kan dus maar in beperkte mate
worden toegeschreven aan de bodemdaling."
Slim erkent dat de bodemdaling wel
meegespeeld kan hebben bij de duur en de
mate waarin de duinvalleien onder water
hebben gestaan als gevolg van de vloeden

Mogelijke kustveranderingen werden gevolgd door het regelmatig maken van satellietfoto's

Natuurwaarde

De Vlas vindt een daling van 22 centimeter aanzienlijk. "Zeker als je dat vergelijkt met andere gaswinningsgebieden
waar
de
bodem
DeNAM he<
meestal vier tot acht
zoeknietbén
centimeter daalt. De
meeste zorgen heb ik
eenheelre Mresentatfef j
gehad om de daling in
de kwelders en duinonderzoek LtdufcteNjk*
valleien. Die zullen
waarschijnlijk vaker
resul
overstromen
waardoor de plantengroei
verandert. De natuurwaarde daarvan vermindert echter niet, omdat je nu meer
zoutminnende planten krijgt. Als je dat
per se wilt voorkomen, moet je zoveel
zand gaan aanslepen dat je met al die bull-
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en de extreme regenval. "In die tijd bedroeg de bodemdaling ongeveer zeven
centimeter. Het is mogelijk dat de vloeden
daardoor makkelijker in de valleien konden stromen. Ik schat dat je daarom de
sterfte van de meidoorns voor ongeveer
eenderde kunt toeschrijven aan de bodemdaling. De sterfte van de duindoorns zou
qua oppervlakte zonder bodemdaling 15
procent minder zijn geweest."
Kustafslag

I

Een ander onderzoeksvraag betrof de
kustafslag. Slim: "Daarvan hebben we met
behulp van luchtfoto's van de laatste halve
eeuw vastgesteld dat die al voor 1986 was
begonnen en dus niet aan bodemdaling
door gaswinning kan worden toegeschreven. De waarschijnlijke oorzaak van de
kustafslag is de dynamiek van hel Waddengebied.
Volgens Slim kan het eindrapport van
grote waarde zijn bij de voorgenomen boringen in de Waddenzee en in de Biesbosch. "Tot nu toe is men altijd uitgegaan
van veronderstelde gebeurtenissen, terwijl
wij nu laten zien wat er werkelijk heeft
plaatsgevonden. Dat is de kracht van dit
onderzoek. Daarom is het ook belangrijk
dat de monitoring doorgaat. Over de resultaten van de afgelopen 13jaar zijn we heel
zeker. Onze bevindingen zijn letterlijk in
het eindrapport terug te vinden. Ik vind
dat de begeleidingscommissie goed heeft

gewerkt. Het is goed om daarin externe
mensen bij elkaar te zetten. De NAM is in
die commissie heel volgzaam geweest."
Wethouder Will Bakema van de gemeente Ameland is blij dat het rapport er
is. De conclusies vindt hij absoluut niet
zorgwekkend. De gemeente ziet ook geen
aanleiding om verscherpte maatregelen te
nemen of te eisen. "Het rapport is een herbevestiging van eerdere prognoses en tussentijdse rapportages. Ik ben heel blij dat
er over een lange periode zorgvuldig onderzoek is uitgevoerd en dat er in het verleden heldere afspraken zijn gemaakt over
de te volgen procedures, de manier van
werken enzovoorts. Ook is het goed dat de
locatie van de gasboring met enige voorzichtigheid is gekozen waarbij als uitgangspunt gold dat de effecten op flora en
fauna minimaal zouden zijn. Daar heb ik
waardering voor."

Biotoop

A M E L A N D OP C D
Het monitoringonderzoek heeft eenschat
aangegevens opgeleverd. Naast het
hoofdrapport verschenen verschillende
specialistische studies. Ook kwam een
grote hoeveelheidfotomateriaal beschikbaar. Decommissie heeft gemeenddat al
deze informatie voor iedereen beschikbaar zou moeten komen.Zowerd het
ideevoor eenCD-ROMgeboren.
Uiteindelijk werden dat ertwee. Deeerste
CDbevat het hoofdrapport ineen
'schermvriendelijke' vorm,alsmede de
milieu-effect rapporten uit 1987,debewakingsverslagen van It FryskeGea
(1990-1998) ende prognose- enmeetrapporten. Detweede CDbevat foto-en
videomateriaal dat sameneen periode
beslaat vanruim 15jaar en iederegeïnteresseerde indegelegenheid stelt zich
met eigenogente vergewissenvan de
uitkomsten van het onderzoek. Degeïllustreerde samenvatting enbeideCD'svormenééngeheelenkunnen worden opgevraagd bijJ.M.Marquenie, Postbus
28000, 9400 HH Assen.

Bakema wijst er op dat een causaal verband tussen bodemdaling en mogelijke effecten op het milieu nauwelijks is aan te
geven. "De effecten zijn verwaarrecente verleden is afloosbaar en naugesproken om oostTot nutoe ismen altijd uitwelijks meetbaar.
waarts vanaf paal 17
Bepaalde waarnegegaan van veronderstelde een dynamisch kustmingen kunnen
beheer toe te passen
gebeurtenissen,terwijl wij
ook heel goed
waardoor de natuur
door andere omhaar gang kan gaan."
nu latenzienwat er werkestandigheden
Hij vervolgt: "Je kunt
zijn veroorzaakt.
natuurlijk van melijk heeft plaatsgevonden.
Er treedt geen
ning verschillen over
enkele schade op
wat je aan de natuur
wilt prijsgeven voor nieuwe natuur. Als
aan welke biotoop dan ook. Ik weet niet
gemeente willen we dat Rijkswaterstaat in
hoe de situatie er over 20jaar uitziet, maar
ieder geval de basiskustlijn handhaaft en
ik ben niet bang voor de toekomst. Het is
dat er tijdig ingegrepen wordt zodra menmogelijk dat er in de toekomst wel een
selijke of economische activiteiten gevaar
causaal verband kan
lopen. Maar deze discussie heeft niets te
worden aangegeven
maken met de effecten van de bodemdatussen de bodemdaling door gaswinning op het kustgedrag."
ling en bepaalde veranderingen in de biBakema vindt het onderzoek uniek. "Ik
otoop. Daarom is
hoop dat dit rapport op een wetenschapvoortzetting van de
pelijke manier ingezet kan worden in de
monitoring een verdiscussies over toekomstige mijnbouwacstandige zaak."
tiviteiten. Dat drukt dan ook het respect
ö

Will Bakema

Zeespiegelrijzing
Ook gelet op de zeespiegelrijzing maakt
hij zich niet direct zorgen. "Kustafslag
wordt voortdurend gecompenseerd door
zandsuppleties, zeker op plaatsen waar wezenlijke belangen op het spel staan. Door
de sterke dynamiek van de Amelander
Noordzeekust kan niet worden aangegeven
of de bodemdaling door gaswinning daarop enige invloed heeft. Zandsuppletie heeft
niets met de gaswinning te maken. In het
11

en de waardering uit voor die mensen die
hier al die jaren mee zijn bezig geweest. Ik
zie best wel maatschappelijke gevoeligheden, maar ik hoop echt dat tegenstanders
van boringen dit onderzoek eindelijk onbevooroordeeld serieus willen nemen. Als
dat niet gebeurt, kun je je afvragen wat de
zin van dit soort onderzoeken is. Ik ben
niet iemand die van alles accepteert. Hier
op een toeristeneiland waar veel mensen
naartoe komen, moet je erg oppassen met
watje zegt '
J.v.P.

