
WATERINJECTIE IN TWENTE

putten boven en nabij de drie lege gasvelden in 
Twente waar waterinjectie plaatsvindt. Hiermee 
kunnen ook bevingen met nog zwakkere 
trillingen opgemerkt worden. Binnenkort zullen 
de meetgegevens van deze geofoons in Twente 
live te volgen zijn via de website van het KNMI.

HoE gAAT HET pRoCEs IN DuITslAND 
vlAk ovER DE gRENs? WoRDT DAAR 
HET WATER ook gEïNJECTEERD?
Ja, ook in Duitsland is waterinjectie de 
gebruikelijke manier om het water af te voeren. 
Het olieveld Schoonebeek houdt niet op bij de 
landsgrenzen. Dit olieveld is het grootste olieveld 
op het vasteland van Noordwest-Europa en strekt 
zich ook uit tot in Duitsland. De oliewinning uit 
dit grote olieveld wordt in Nederland gedaan 
door NAM en in Duitsland door drie andere 
olie- en gasbedrijven. Om de olie goed te 
kunnen winnen uit dit grensoverschrijdende 
olieveld, wordt zowel in Nederland als in 
Duitsland stoom geïnjecteerd om de olie 
vloeibaar te maken. NAM maakt de stoom van 
gezuiverd rioolwater. In Duitsland wordt hiervoor 
veelal grondwater gebruikt. In een enkel geval 
wordt een klein deel van het productiewater 
dat vrijkomt bij de oliewinning gezuiverd om
er stoom van te kunnen maken. De restzouten, 
mineralen en andere stoffen die vrijkomen bij 
deze zuivering, worden samen met de rest van 
het productiewater weer in de diepe ondergrond 
geïnjecteerd. Zowel in Nederland als in 
Duitsland worden de meegekomen zouten en 
mineralen uit de bodem dus met het water 
teruggevoerd naar de diepe ondergrond.

BRoN vAN oNZE ENERgIE @NAMbv

Het afgelopen jaar is er aandacht geweest voor de waterinjectie die sinds 2011 plaatsvindt in Twente, met vragen 
die gericht zijn op de risico’s van de waterinjectie op ons leefmilieu en op de ondergrond. De Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM) is zich bewust van het feit dat mensen hierover vragen hebben en begrijpt dat ook. Wij hebben 
immers in het voorjaar van 2015 met een lekkage in onze watertransportleiding bij Hardenberg te maken gehad. 
Wij realiseren ons ook dat het moeilijk is om een goed beeld te krijgen van alle feiten rondom waterinjectie. voor 
meer informatie kunt u altijd terecht op onze website www.namintwente.nl of op de gelijknamige facebookpagina. 
Bij vragen kunt u ons ook een berichtje sturen via het vragenformulier op onze website of via facebook en twitter.

Actuele informatie van NAM

DAAlT of sTIJgT DE BoDEM IN TWENTE 
DooR WATERINJECTIE?
NAM voert in heel Nederland herhaaldelijk 
metingen uit om bodemdalingen en stijgingen 
in kaart te brengen. Dit gebeurt met behulp van 
waterpasmetingen en satellietmetingen. Deze 
metingen laten zien dat de bodembeweging 
sinds de start van de waterinjectie in 2011 zich 
niet anders beweegt dan de bodem elders in 
Twente waar geen waterinjectie plaatsvindt. 
Waterinjectie heeft dus geen effect op het stijgen 
of dalen van de bodem.

kuNNEN ER BEvINgEN IN TWENTE 
oNTsTAAN DooR WATERINJECTIE?
In Twente zijn door het KNMI tot op heden 
- zowel tijdens de periode dat gas gewonnen 
werd (1950 - 2009) als tijdens de periode van 
waterinjectie (vanaf 2011) - geen bevingen 
geregistreerd. Ook diverse wetenschappelijke 
studies tonen aan dat de kans op bevingen 
in Twente door waterinjectie heel klein is. 
Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van 
seismometers om seismiciteit in heel Nederland 
te meten. Het huidige netwerk kan in Twente 
trillingen vanaf 1,5 op de schaal van Richter 
waarnemen. Lagere trillingen dan 2,0 op de 
schaal van Richter worden volgens het KNMI 
doorgaans niet waargenomen door mensen. 
Echter, om een nog beter beeld te krijgen van de 
ondergrond, wordt het meetnetwerk in Twente 
verder uitgebreid. Daarom heeft NAM recent 
zeven extra ‘geofoons’ geïnstalleerd. Deze 
gevoelige meetinstrumenten zijn geplaatst in 
speciaal daarvoor geboorde, 200 meter diepe
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