
WATERINJECTIE IN TWENTE
PlANNINg
De komende maand begint de aannemer met 
de voorbereidingen in het veld, zodat rond 
maart - april de eerste leidingdelen in de 
bestaande stalen leiding aangelegd kunnen 
worden. Het werk om deze circa 45 kilometer 
lange leiding op deze wijze te repareren, zal 
tot de zomermaanden duren. Op onze website 
www.namintwente.nl kunt u een uitgebreide 
detailkaart van het leidingtracé vinden.

BRON VAN ONZE ENERgIE @NAMbv

Er zijn veel vragen over de waterinjectie die sinds 2011 plaatsvindt in Twente.
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 een berichtje sturen via het vragenformulier op onze website of 
via facebook en twitter.

Actuele informatie van NAM

WAAROM lIgT DE OlIEWINNINg IN 
SCHOONEBEEk Nu STIl?
Bij het produceren van de olie in Schoonebeek 
komt ook extra zoutwater (2 à 3x zo zout als 
zeewater) en wat aardgas mee naar boven. 
Deze stoffen worden van elkaar gescheiden 
en apart vervoerd. De aardolie gaat via 
ondergrondse pijpleidingen naar de raffinaderij 
van BP in het Duitse Lingen, zo’n 30 kilometer 
van Schoonebeek. Het aardgas dat bij het 
winnen van aardolie vrijkomt, wordt afgevangen 
en gaat naar de warmtekrachtcentrale op de 
locatie in Schoonebeek. Daar dient het meteen 
als brandstof om elektriciteit en stoom te maken. 
Het meegekomen productiewater gaat via een 
ondergrondse leiding naar de waterinjectie-
locaties in Twente, waar het in lege aardgas-
velden wordt gepompt.
Vorig jaar werd ter hoogte van Holtheme, nabij 
Gramsbergen in de gemeente Hardenberg, een 
kleine lekkage in de productiewaterleiding van 
Schoonebeek naar Twente geconstateerd. 
Na reparatie van de pijp is daarna de totale 
productiewaterleiding inwendig gecontroleerd. 
Hierbij is geconstateerd dat de leiding volledig 
aangepakt moest worden om een veilig 
watertransport in de toekomst te kunnen blijven 
garanderen. Daarop heeft NAM besloten de 
productie van de oliewinning Schoonebeek en 
daarmee de waterinjectie in Twente begin juni 
2015 stop te zetten en te onderzoeken wat de 
beste oplossing was om de leiding te repareren.

HOE gAAT DE REPARATIE VAN DE WATER-
TRANSPORTlEIDINg VAN SCHOONEBEEk 
NAAR TWENTE PRECIES TE WERk?
NAM heeft in overleg met diverse instanties en 
na uitvoerige studies in december 2015 besloten 
tot het repareren van de transportleiding door 
een kleinere, met staal versterkte kunststofleiding 
binnen in de bestaande stalen watertransport-
leiding aan te brengen. We noemen dat de pijp-
in-pijp methode. Dat heeft een aantal voordelen. 
Zo zal deze aanpak veel minder hinder geven 
voor de omgeving. Er hoeven bijvoorbeeld geen 
bomen gekapt te worden en sleuven gegraven 
te worden. De bestaande stalen leiding zal op 
een aantal plekken opgegraven en opengemaakt 
worden waarna de kunststof leiding door de 
stalen leiding zal worden getrokken. Op deze 
manier kan de gehele bestaande hoofdtransport-
leiding van Coevorden naar Twente aan de 
binnenzijde voorzien worden van deze nieuwe 
kunststof leiding.

TESTEN
Na het aanleggen van de leiding worden er 
nog diverse lek- en druktesten uitgevoerd om te 
controleren of de leiding weer in gebruik kan 
worden genomen. Naar verwachting is het werk 
gereed in de tweede helft van 2016.

BETROkkEN BEDRIJVEN
Bij de werkzaamheden zijn diverse lokale en 
regionale bedrijven betrokken. Het technisch 
ontwerp en de berekeningen worden uitgevoerd 
door Tebodin uit Hengelo. De nieuwe leiding zal 
worden aangelegd door A. Hak Leidingbouw uit 
Nieuw-Heeten en het loon- en grondverzet zal 
door de Gebr. Poppink uit Reutum uitgevoerd 
worden. Daarnaast is er nog een groot aantal 
andere aannemers betrokken bij dit project.
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*HDPE = High Density Polyethylene

Het te repareren deel van de watertransportleiding


