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Doelstellingen
Het Noordwest-Europese gaswinningsgebied verkeert in een laatste stadium waarin de productie van conventionele
reservoirs afneemt. Onconventionele ‘tough gas’ reservoirs zouden een secundaire bron van fossiele energie kunnen
vormen waarmee de gasproductie langer op peil kan worden gehouden. Deze ‘tough gas’ reservoirs worden
gekenmerkt door dunne, fijnkorrelige, laag-permeabele reservoirlichamen die schijnbaar dispers verspreid liggen in
dikke stratigrafische intervallen van niet-reservoir gesteenten. Succesvolle gasproductie uit deze ‘tough gas’ reservoirs
wordt tot nog toe gehinderd door de financiële risico’s die samenhangen met de onzekerheden in hun dimensie, vorm,
ruimtelijke verdeling en reservoireigenschappen.
Dit onderzoek richt zich op de dun-gelaagde zandlagen die zich op de overstromingsvlakte vormen wanneer een rivier
door haar oeverwal breekt. Het onderzoek richt zich op het verzamelen en analyseren van kwantitatieve gegevens van
hedendaagse riviersystemen (Río Colorado, Altiplano Bekken, Bolivia), ontsloten reservoiranalogen (Huesca
riviersysteem, Ebro Bekken, Spanje) en gegevens uit de Nederlandse ondergrond (West Nederland Bekken,
Nederland). De geanalyseerde data worden gebruikt voor het opstellen van ruimtelijke computermodellen. Het doel
daarbij is om een gedegen begrip te vormen van de onderliggende afzettingsmechanismen en de resulterende
reservoirarchitectuur en -eigenschappen. De studie dient als conceptvalidering voor verder onderzoek en de
samenstelling van een voorspellende werkstroom voor het ontwikkelen van dergelijke reservoirs.

Resultaten
De resultaten van deze studie tonen aan dat stratigrafische intervallen van overstromingsvlaktes soms uit meer dan
50% dun-gelaagde zandlichamen bestaan, en dat individuele lagen een oppervlak van enkele vierkante kilometers
beslaan en daarbij verticaal verbonden en gestapeld kunnen zijn tot een dikte van enkele meters. Deze architectuur
levert verbonden reservoirvolumes op in de orde van tientallen miljoenen standaard kubieke meters gas voor elk
gestapeld interval. Kernen van dergelijke zandsteenlichamen uit de Nederlandse ondergrond vertonen porositeit tot
boven de 15% en permeabiliteit tot tien milli-Darcy, ondanks het feit dat de korrelgrootte zelden boven ‘zeer fijn’ zand
uitkomt. Hiermee is de potentiële geschiktheid van dit type afzettingen voor gasproductie aangetoond. Het onderzoek
versterkt de kennispositie van de betrokken partijen in een tot op heden onderbelicht kennisveld en draagt bij aan een
duurzame energiehuishouding door de mogelijkheid tot het verlengen van de productietijd van bestaande gasputten
te verkennen.
De conclusies uit dit rapport zijn de aanleiding voor verder onderzoek, gefinancierd door Energiebeheer Nederland
(EBN) en Gaz de France-SUEZ (GdF-SUEZ), voor de duur van drie jaar. Hierin zal de kennis over
korrelgrootteverdeling, dimensies, verbondenheid en reservoireigenschappen van dun-gelaagde zandlichamen in
overstromingsvlaktes en hun voorspelbaarheid op basis van sequentie-stratigrafische inzichten verder worden
uitgediept en geconsolideerd. Deze vorderingen zullen worden gepresenteerd op congressen en gepubliceerd in
wetenschappelijke bladen en een proefschrift.
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