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Inleiding 
 
Sinds 2011 injecteert NAM productiewater, afkomstig van de oliewinning in 
Schoonebeek, in lege gasvelden in Twente. In dat jaar hervatte NAM de olieproductie in 
Schoonebeek, waar sinds medio jaren ’90 geen olie meer werd geproduceerd. Voor deze 
activiteiten zijn diverse vergunningen verleend door verschillende overheden. Voor de 
waterinjectielocaties in Twente zijn specifieke vergunningen verleend door de provincie 
Overijssel en het ministerie van Economische Zaken. In deze vergunningen is een 
voorschrift opgenomen dat NAM drie maanden na afloop van het kalenderjaar een 
rapportage dient op te stellen met daarin de hoeveelheden geïnjecteerd injectiewater, de 
kwaliteit van het injectiewater en de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen. Dit 
rapport is een samenvatting van de rapportage die aan Staatstoezicht op de Mijnen is 
verzonden waarin de resultaten gepresenteerd zijn van het jaar 2014.  
 
Conform de vergunningen voor de waterinjectielocaties wordt de samenstelling van het 
productiewater frequent gecontroleerd op basis van monsters, die wekelijks (voor 
beknopte analyse) en maandelijks (voor uitgebreide analyse) worden genomen.  
 
Het productiewater bestaat voor het grootste deel uit (formatie)water dat zijn oorsprong 
kent in het diepgelegen olieveld te Schoonebeek. Bij injectie wordt dit weer teruggebracht 
naar een omgeving, waar het van nature een vergelijkbare samenstelling heeft: een hoge 
concentratie aan zouten en onder andere met koolwaterstoffen geassocieerde aromaten. 
Additionele en gebiedsvreemde mijnbouwhulpstoffen worden voor injectie zo veel als 
mogelijk verwijderd. In Twente wordt ook water geïnjecteerd dat in Schoonebeek als 
zuivere stoom is aangewend om de oliewinning te verbeteren. De concentratie van de 
mijnbouwhulpstoffen in het injectiewater is zeer laag (minder dan 1 promille (1‰), zie de 
milieueffectrapportage herontwikkeling olieveld Schoonebeek, rapport II, 2006).  
 
Voor elke component geldt dat de maximale verwachte concentraties en de gemeten 
concentraties beduidend onder de Eural  (=Europese afvalstoffenlijst) limiet liggen. In het 
uitgebreide jaarrapport is voor tolueen en koolstofdioxide, die van nature in de 
ondergrond van Schoonebeek voorkomen, soms een afwijking gemeten in vergelijking 
met wat van te voren verwacht was. Echter de gemeten waarden van deze stoffen blijven 
ook hier ruim binnen de Eural-limiet (zie bijgevoegde tabel voor vergelijking). Op basis 
van de Eural-toetsing wordt het injectiewater (inclusief de mijnbouwhulpstoffen) 
aangemerkt als een ‘niet gevaarlijke afvalstof’. Als vrijwillige aanvulling op de EURAL-
toetsing heeft NAM tevens een toetsing laten uitvoeren aan de Europese Verordening 
voor de classificatie van stoffen, de CLP Verordening (1272/2008/EG). Deze Europese 
Verordening deelt het injectiewater ook niet in als gevaarlijk. 
 
Tevens is een uitgebreid Waterinjectiemanagementplan in de vergunningen opgenomen, 
dat voorziet in een uitgebreid monitoringsprogramma en diverse evaluatiemomenten 
waarbij de doelmatigheid van de waterinjectie elke zes jaar wordt geëvalueerd en waarbij 
ook onderzocht dient te worden of de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen verder 
geminimaliseerd kan worden.   
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Tabel samenvatting kwaliteit injectiewater 2014 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle parameters die gemeten dienen te 
worden volgens de geldende waterinjectievergunningen.  De weergegeven waardes zijn 
het jaargemiddelde van 2014. Daarnaast zijn tevens de EURAL-limieten opgenomen 
indien deze beschikbaar zijn voor de betreffende (groep van) parameters. De stoffen die 
van natura voorkomen in het Schoonebeker oliereservoir zijn weergegeven in groen. De 
hulpstoffen zijn weergegeven in blauw.  
 

Parameter Eenheid Verwachte 
maximale 
waarde 

Gemeten 
gemiddelde 
waarde 2014 

EURAL-
limiet 

Productnaam 
hulpstoffen5 

pH (eenheden) - 4 – 9 6,4 nvt  
Temperatuur °C 50 29,5 nvt  
Total Dissolved Solids mg/l 200000 58000 nvt  
Total Suspended Solids mg/l 100 48 nvt  
Natrium (Na+) mg/l 40000 15000 nvt  
Magnesium (Mg2+) mg/l 2500 540 nvt  
Barium (Ba2+) mg/l 250 26 300003  
Arseen (As) mg/l 0,025 <0,01  
Kwik (Hg) mg/l 0,005 <0,0001 10003  
Zwavelwaterstof (H2S)1 mg/l 15 0,96  
IJzer (totaal Fe2+ en Fe3+) mg/l 50 13 nvt  
Kalium (K+) mg/l 1000 140 nvt  
Strontium (Sr2+) mg/l 2500 330 nvt  
Chloride (Cl-) mg/l 90000 29000 nvt  
Sulfaat (SO42-) mg/l 50 <13 nvt  
Bicarbonaat (HCO3-) mg/l 1000 480 nvt  
Koolstofdioxide (CO2) mg/l 500 5704 nvt  
Zuurstof (O2) mg/l 0,05 <0,01 nvt  
Olie en vetten mg/l 100 11 nvt  
Cadmium (Cd) mg/l 0,25 <0.001 

2500003 

 
Koper (Cu) mg/l 1 0,014  
Monoethylene Glycol (MEG) mg/l 750 <200  
Diethylene Glycol (DEG) mg/l 750 <200  
Triethylene Glycol (TEG) mg/l 750 <200  
Ethylbenzeen (C8H10) mg/l 0,5 0,15  
Tolueen (C6H5CH3) mg/l 1 0,99  
Waterreiniger2 mg/l 100 niet gebruikt Nvt 
Zuurstofbinder2 mg/l 50 niet gebruikt Nvt 
Anti-schuimmiddel2 mg/l 0,13 0,001 Defoamer AF340 
Chroom (Cr) mg/l 0,25 <0,005 10003  
Benzeen (C6H6) mg/l 5 1,2  
Lood (Pb) mg/l 2 <0,01 5000  
Nikkel (Ni) mg/l 0,5 0,01 10000  
Zink (Zn) mg/l 7,5 0,02 

500003 

 

pH- regelaar2 mg/l 0,28 niet aanwezig 
in injectiewater Nvt 

Biocide2 (icm zuurstofbinder) mg/l 2,4 0,69 Combinatie van OS19 & 
Bactron UCA495-G 

Anti-aanslagvloeistof2 mg/l 0,24 niet aanwezig 
in injectiewater Nvt 

Anti-
bariumsulfaataanslagvloeistof2 mg/l 200 10,4 Gyptron SA3440 

Calcium (Ca2+) mg/l 8000 2600 

2000003 

 
Xylenen (C6H4C2H6) mg/l 1 0,42  

Zuurstofbinder2 mg/l 50 niet aanwezig 
in injectiewater Nvt 

Anti-corrosievloeistof2 mg/l 200 53,6 Corton CK941-G 

Zwavelwaterstofbinder2 mg/l 120 7,5 Gas Treat K157 & 
Sulfa-Check EC9386A 

Emulsiebreker2 mg/l 21 0,028 nvt Emulsotron X-8161 
 

1 Gemeten sulfide gehalte omgerekend naar H2S. 
2 Mijnbouwhulpstoffen (in blauwe rijen) zijn uitgedrukt in milligram geïnjecteerd per liter injectiewater  
3 EURAL limiet verwijst naar de totale concentratie per groep van parameters 
4 Gemeten concentratie overschrijdt de maximaal verwachte waarde (ter vergelijking: koolzuurhoudend 
bronwater bevat CO2-concentratie van ca. 4000mg/l) 
5 Voor aanvullende informatie over gebruikte hulpstoffen zie: www.champ-tech.com/products 

http://www.champ-tech.com/products

