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Inhoud 

 

• Metingen (waterpassen, continue en campagne GPS). 

• Bodemdalingsprognoses. 

 

 



 

 

 

Gasvelden en locaties 

Gasvelden op 3300 m diepte, 
afgesloten door een zoutlaag. 

N07-FA is in 2011 in productie 
genomen. 



 

 

 

Metingen  

Sinds 1986 worden geodetische metingen verricht op Ameland. 

 

In de periode 2005-2011 zijn de volgende metingen uitgevoerd: 

• Waterpassingen: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011.  

• GPS campagne metingen platforms AWG-1 en AME-2: 2006, 2009, 2011. 

• GPS campagne metingen Waddenzee: 2006, 2009, 2011. 

 

De rapportage naar SodM van de waterpassingen is in de vorm van differentiestaten 
(peilmerkbewegingen in de tijd). 

 

Interval van de waterpassingen en de GPS campagnes is 3 jaar volgens meetplan. 

 

 

 

 



Meettechnieken – waterpassen 



Meettechnieken – GPS op de platforms 



Meettechnieken – GPS op het wad 

Per locatie zijn er 3 meetpunten 
(overtalligheid). 

Metingen vinden plaats sinds 2006 in het 
kader van de Meet en Regel Cyclus voor 
de Waddenzee velden . 



Meettechnieken – continue GPS 

Continue GPS sinds 2006 op de 
locatie Ameland-Oost-1. 



Ameland primaire peilmerken 1986-2011  

peilmerkbeweging 1986-2011 (mm) 

 

 

Verschil tussen de geschatte hoogtes uit de epoche vereffeningen van 2011 en 
1986 (referentie is het ondergrondse merk 000A2592 bij Nes). 



Ameland profielen peilmerkbewegingen 

1986 

 

 

2011 

 

 

Noord en zuid profiel van de peilmerkbewegingen (mm).  



Tijdserie 002D0079 en continue GPS 

Peilmerkbeweging 002D0079 (mm) ten opzichte van 
000A2592. 

 

GPS: ~7 mm/jaar ± 0.7 mm/jaar 

 



GPS campagne metingen  

Locaties GPS campagne metingen. 

 bodembeweging 2006-2009 (mm) 

 

 



Rapportage voor de onderzoekers 

De onderzoekers voor de Bodemdalingscommissie Ameland moeten de bodemdaling op 
willekeurige locaties kunnen berekenen. 

 

De differentiestaten zijn hier niet optimaal voor: 

• Alleen peilmerken met dezelfde referentie in tijd en plaats kunnen worden gebruikt voor een 
interpolatie. 

• De peilmerkbewegingen hebben geen integrale geodetische toetsing ondergaan (autonome 
beweging, identificatiefouten, etc.). 

 

Daarom wordt het volgende gedaan: 

• Intern doet de NAM een integrale ruimte-tijd analyse [Kenselaar en Quadvlieg, 2001] 
[Houtenbos, 2004]. 

• Er wordt een excel utility aan de onderzoekers aangeleverd met grids van geschatte 
ruimtelijk gecorreleerde bodembeweging. 

• De onderzoekers kunnen hiermee op gewenste locaties de bodemdaling bepalen (geen 
extrapolatie). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prognose en metingen 

bodemdaling 1986-2009 (cm) 

 

 

tot -3 cm             tot +3 cm 

Verschil peilmerkbeweging en prognose 1986-2011. 



 

 

 

Prognose 

2050 (cm) 

 

 

2011-2050 (cm) 

 

 



Samenvatting 

 

• De bodemdaling op Ameland is sinds 1986 regelmatig gemeten, 
en sinds 2006 in het kader van de Meet en Regel Cyclus 
uitgebreid met continue GPS op de locatie Ameland-Oost-1, en 
campagne GPS op het wad. 

• De bodemdalingsprognoses zijn opnieuw gecalibreerd 
(winningsplan 2011). 

 

 


