
WATERINJECTIE IN TWENTE

Als water in contact komt met 
metaal, kan er roestvorming 
optreden waardoor het metaal 
aangetast wordt. Dit gebeurt ook in 
boorputten, maar alleen daar waar 
daadwerkelijk het water in contact 
staat met de buis. Dit is dus de 
binnenste injectiebuis. De wand-
dikte van deze binnenbuis wordt 
goed in de gaten gehouden. Mocht 
de wanddikte te veel afnemen dan 
wordt deze buis in zijn geheel 
vervangen door een nieuwe. Dit 
vindt plaats als onderdeel van 
normaal gepland onderhoud.

WAT Is dE sAmENsTEllINg 
vAN hET pRoduCTIEWATER?
Het productiewater heeft vrijwel 
dezelfde samenstelling als het water 
dat van nature voorkomt in de diepe 
ondergrond. Het bestaat voor bijna 
99,9% uit zout water (ongeveer 
1 à 2 keer zo zout als zeewater) 
en voor een klein deel (minder dan 
1‰) uit beschermingsmiddelen 
tegen roest en aanslag in de 
installaties en transportleidingen. 
Volgens Europese normen geldt het 
productiewater als niet-gevaarlijk.

KuNNEN dE oudE 
booRpuTTEN lEKKEN?
Een boorput bestaat uit meerdere 
buizen. De buitenste metalen buis 
heeft de grootste diameter. De 
binnenste buis is de buis waardoor 
het injectiewater naar beneden 
gepompt wordt. In de ondiepe 
ondergrond van Twente is het grond-
water gescheiden van het injectie-
water door 4 metalen buiswanden 
en cementlagen. Het is nog nooit 
voorgekomen dat er lekkage door al 
deze buiswanden heen is opgetreden.

bRoN vAN oNZE ENERgIE

WAARom INJECTEERT NAm 
hET pRoduCTIEWATER uIT hET 
sChooNEbEEK olIEvEld IN 
lEgE gAsvEldEN IN TWENTE?
Bij olie- en gasproductie komt 
water uit de diepe ondergrond mee 
omhoog. Hierbij is het wereldwijd, 
dus ook in Nederland, gebruikelijk 
dit productiewater waar mogelijk 
te injecteren in lege gasvelden. 
NAM doet dat ook. Voordat NAM 
in 2009 besloot om het olieveld 
Schoonebeek weer te ontwikkelen, 
toonde een uitgebreid onderzoek 
in 2006 aan, dat waterinjectie de 
meest milieuvriendelijke manier is 
om met het productiewater om te 
gaan. Volgens dat onderzoek zou 
het zuiveren van het productiewater 
veel energie kosten. Bovendien is 
er voor de reststoffen (voornamelijk 
zout) na de zuivering nog geen 
nuttige toepassing gevonden. 
Producten zoals strooizout en 
keukenzout kunnen hiervan namelijk 
niet gemaakt worden. Uit milieu-
oogpunt is het ook verstandiger om 
stoffen die je uit de ondergrond 
haalt, daar ook weer in terug te 
brengen en niet (zoals bijvoorbeeld 
na zuivering) te storten op een 
afvalstortplaats. 

NIEuW oNdERZoEK
In de vergunning voor waterinjectie 
is destijds de verplichting opgenomen 
om na 6 jaar te onderzoeken of 
de eerdere conclusies nog steeds 
standhouden of dat er in de tussen-
tijd, bijvoorbeeld dankzij nieuwe 
technieken, andere oplossingen 
beschikbaar zijn gekomen. 
Momenteel vindt dit onderzoek 
plaats. In overleg met de provincie 
Overijssel is dit onderzoek naar 
voren gehaald. Alle mogelijke 
alternatieve verwerkingsopties van 
het productiewater uit Schoonebeek, 
waaronder zuivering, worden  
bestudeerd. Het onderzoek zal rond 
de zomer zijn afgerond en door 
onafhankelijke partijen worden 
beoordeeld. Als uit dit onderzoek 
blijkt dat er een betere oplossing 
mogelijk en haalbaar is, dan gaat 
NAM daarmee aan de slag.

@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.

KuNNEN ER ‘sINKholEs’ oNTsTAAN dooR WATERINJECTIE?
Nee, dit kan niet. Om een sinkhole (een verzakking van de bodem) te krijgen 
moet er op relatief geringe diepte een behoorlijke holte in de ondergrond 
zitten. Deze situatie zou kunnen optreden boven bijvoorbeeld zoutcavernes 
die ontstaan als gevolg van zoutwinning. Bij waterinjectie in de diepe 
ondergrond zoals dat door NAM in Twente gedaan wordt, ontstaan geen 
holtes omdat het water in een niet-oplosbare harde kalksteenlaag (het oude 
gasveld) gepompt wordt. Alle boorputten van NAM zijn zodanig ingericht 
dat contact tussen het injectiewater en het zout vermeden wordt. De oude 
gasvelden die NAM voor waterinjectie gebruikt, liggen meer dan 10 km ten 
noorden van de Twentse zoutcavernes bij Hengelo.
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Doorsnede van een boorput zoals die 
door NAM in Twente gebruikt wordt.


