
 
 

Bijlage 2 Aanvullend NAM onderzoek  
 
Maatregel 1: Onderstaand geven wij antwoord op het gevraagde onderzoek, waarbij de nummering 
en volgorde refereert aan de onderwerpen en aanvullende vragen uit respectievelijk Bijlage 2 en 3 
van uw brief.  

 
 

Specifieke onderwerpen voor aanvullend onderzoek: 
 
 
1. Wat voor (horizontale) spanningen en krachten er in de specifieke situatie van ROW-2 

gemoeid zijn met de verschillende oorzaken die in deze brief genoemd zijn. Deze 

processen zijn:  

a. Flexural-slip folding, veroorzaakt door verticale zoutbeweging in de ZEZ1H, zoals 
beschreven in het rapport.  

 

Antwoord NAM: 

Flexural slip door zoutbeweging wordt na verdere studie niet gezien als een realistisch scenario. Er 
zijn weinig indicaties voor actieve zoutbewegingen in Twente. Geomechanische berekeningen tonen 
aan dat mogelijke schuifspanningen en deformaties van het gesteente kleiner zijn dan bij andere 
dreigingsmechanismen (“threats”) zoals koeling (zie sectie 8.3, bijlage 12, “Subsurface scenarios 
report”) 

 

b. De verandering in de schuifspanning in het ZEZ3C, als gevolg van de depletie in het 
reservoir, zoals beschreven in het rapport.  

 

Antwoord NAM: 

De veranderingen van de schuifspanning zijn voor alle dreigingsmechanismen doorgerekend. Het 
blijkt dat de verandering van de schuifspanning door depletie en compactie beperkt is (zie sectie 
8.1, bijlage 12, “Subsurface scenarios report”). 

 

c. Het verlagen van de wrijving, als gevolg van het ‘wetten’ van de kleilaag, zoals 
beschreven in het rapport.  

 

Antwoord NAM: 

Vernatting van kleilagen in ZEZ3C tussen andere gesteentelagen dan wel in een breuk kan leiden 
tot een verandering van de sterkte van de kleilaag. Dat wil zeggen dat vlakken kunnen bewegen 
terwijl de schuifspanningen op dat vlak niet of nauwelijks veranderen (sectie 8.6, bijlage 12, 
“Subsurface scenarios report” ). De waarschijnlijkheid en impact van dit mechanisme kan niet 
worden gekwantificeerd. Wel kan worden vastgesteld dat de kans op het bestaan van een kleilaag 
in de andere injectoren kleiner is. 

 

d. De omzetting van anhydriet naar gips, als gevolg van waterinjectie in het ZEZ3C-
reservoir in de put ROW7. Omdat SodM inziet dat dit mogelijk moeilijk te 
kwantificeren is, is hier ook aan omgekeerde redenatie mogelijk: neem aan dat de 
omzetting van anhydriet naar gips zou nodig zijn om de put te laten shearen. 
Vervolgens kan bekeken worden of deze omzetting overeenkomt met de 
daadwerkelijke injectie-, en geologische parameters in ROW2 en 7.  

 

Antwoord NAM: 

Dit mechanisme is in meer detail bestudeerd. Deze studie bevestigt dat het onwaarschijnlijk is dat 
de reactie kan plaatsvinden gezien de hoge spanningen in het gesteente (sectie 8.5, bijlage 12, 
“Subsurface scenarios report”). 

 

e. Compactie, beschreven in de literatuur.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Antwoord NAM: 

Uit de berekeningen volgt dat de geïnduceerde deformatie en veranderingen van de 

schuifspanningen door compactie beperkt zijn (zie sectie 8.1 bijlage 12, “Subsurface scenarios 

report”). 

2. Deze te vergelijken met de kracht die nodig is om een buitenbuis zoals geïnstalleerd 

in ROW-2 maar ook die in ROW-4, -5 en -7, horizontaal af te scheuren, en over grote 

oppervlakte een verschuiving van 6 cm te veroorzaken.  

Antwoord NAM: 

De sterkte van de verbuizing is berekend (sectie 9.1, bijlage 12, “Subsurface scenarios report”). 
Echter het is lastig om deze te vergelijken met een kracht uit de ondergrond omdat het 
mechanisme als volgt werkt; een verandering in de spanning en/of sterkte van de laag zorgt 
ervoor dat een massa gesteente gaat bewegen langs een vlak. Wanneer deze beweging over een 
aanzienlijk oppervlak plaatsvindt zal dit altijd leiden tot het afschuiven van een buis gezien de 
massa van het gesteente en de gepaard gaande versnelling onder invloed van (bv) de 
zwaartekracht. Met andere woorden, een put zal nooit sterk genoeg zijn om een verplaatsing van 
deze grootte tegen te houden. Daarmee wordt deze vraag minder relevant geacht voor de 
beoordeling van het risico. 
 
 
3. Hoeveel verticale zoutbeweging nodig is om een horizontale verschuiving van 6 cm 

door flexural-slip te veroorzaken. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat de 

caliper meting op minstens 6 dieptes in de binnenbuis deformaties heeft, en het dus 

niet uit te sluiten is dat er flexural-slip op meerdere laagvlakken heeft 

plaatsgevonden, ondanks dat er slechts één kleilaag geïnterpreteerd is. Als er andere 

oorzaken voor deze vernauwingen aan te wijzen of uit te sluiten zijn, moeten deze 

gedeeld worden.   

Antwoord NAM: 

De aanname van deformaties op 6 verschillende dieptes berust op een misverstand. Zie Bijlage 6 
waarin wordt uitgelegd dat het in werkelijkheid om 2 aangetoonde deformaties betreft. Bovendien, 
na verdere bestudering van mogelijke aanwijzingen van natuurlijke zoutbeweging in de regio is 
NAM tot de conclusie gekomen dat er weinig aanwijzingen zijn dat het mechanisme actief is. Er 
bestaat een kleine kans dat het mechanisme kleine bewegingen veroorzaakt zonder dat deze 
geobserveerd kunnen worden aan het maaiveld. NAM heeft de impact van dergelijke kleine 
verplaatsing van het zoutkussen op de spanningen en verplaatsingen in de lagen boven het zout 
doorgerekend. Deze berekeningen tonen aan dat het mechanisme een lage dreiging, dan wel geen 
verklaring vormt voor het incident in ROW-2 (sectie 8.4, bijlage 12, “Subsurface scenarios report”).    
 
 
 
4. Wat voor uitwerking dergelijke verticale bewegingen op het aardoppervlak zouden 

hebben, en of deze passen binnen de waargenomen bodembewegingen.  

Antwoord NAM: 

Zie antwoord op vraag 3. In de waargenomen bodembeweging zijn er geen correlaties gevonden 
die duiden op recente zoutbeweging. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Specifieke vervolgvragen voor NAM voortkomend uit de ROW-2 
rapport  
 

Naar aanleiding van het feitenrelaas in het rapport: 

NAM beschrijft in haar rapport dat er in de binnenbuis twee restricties bekend zijn in het 
ZEZ3C reservoir interval. Uit voorgelegde documentatie in deze casus, gedeeld per email 
op 5 maart 2021, blijkt echter dat er in totaal 6 restricties (hold-up depths) in dit 
reservoir zijn. Kan de NAM uitleggen waarom de andere restricties niet in het rapport 
behandeld zijn?  

 

Antwoord NAM: 

Antwoord is samengevat in Bijlage 6. Het document verheldert de verwarring die is onstaan in het 
gebruik van de term “restrictie”, die zowel is gebruikt voor vernauwing als gevolg van verbogen 
verbuizing, alswel voor vernauwingen die in het mechanische ontwerp van de put doelbewust zijn 
aangebracht. De mechanische restricties zijn niet veroorzaakt door vervorming van de verbuizing. 

 

 

Zijn voor deze restricties oorzaken of aanwijzingen aan te wijzen waaruit zou blijken dat 
ze op een andere manier gevormd zouden zijn als door flexural-slip folding. SodM geeft 
aan dat het al-dan-niet aanwezig zijn van een kleilaag geen vereiste is voor het optreden 
van flexural-slip folding, of layer-parallel slip.  

 

Antwoord NAM: 

Niet van toepassing, zie bovenstaande notitie. 

 
 
NAM baseert de aanwezigheid van de kleilaag op een piek in de GR-log en beschrijvingen 
van gesteentefragmenten in de boorspoeling. In figuur 17 van het rapport van de NAM is 
deze GR piek duidelijk te zien. Echter, de elektrische weerstandsmeting geeft ook een 
hogere of gelijkwaardige weerstand aan dan die van de omgeving van de kleilaag. 
Kleilagen zijn door hun hoge waterfractie (zeker in het scenario waar de kleilaag 
natgemaakt is door water uit ROW-7) vaak meer geleidend dan andere lagen. Kan de 
NAM dit verklaren?  
 
Antwoord NAM: 

De weerstandsmeting die gedaan is in ROW-2 dateert uit het jaar 1955, enig effect van het injectie 
water vanuit ROW-7 zal dan ook niet zichtbaar zijn op deze log. Sinds het loggen van deze put zijn 
er significante verbeteringen doorgevoerd in de apparatuur en is er meer bekend geworden van de 
omgevings effecten op het loggen. O.a. het effect van een direct overliggende laag met hoge 
weerstand op het onderliggende gesteende pas jaren later bevestigd (het zogenaamde Groningen 
effect) en daarom is deze log ook nog niet voor dat effect gecorrigeerd. De overliggende laag in het 
geval van ROW-2 is een haliet, waarin wordt verwacht dat een erg hoge weerstand gemeten zal 
worden. Ook dit is niet geobserveerd in de weerstandsmetingen. Daarnaast was in het rapport het 
GR signaal niet genormaliseerd, waardoor de GR piek extremer leek dan wanneer deze wel 
genormaliseerd is. Verder laten latere GR metingen, die door de verbuizing heen gemeten zijn, 
deze piek niet zien (zie figuur in bijlage 4). Hierbij moet worden opgemerkt dat deze GR metingen 
wellicht niet met de juiste snelheid zijn genomen om een dunne klei laag waar te kunnen nemen. 
De boorgruismetingen, figuur 17 in het rapport, laten zien dat er klei aanwezig is, echter lijkt dit 
aanwezig te zijn in laagdiktes die onder de resolutie van de logging apparatuur ligt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Naar aanleiding van het oplopen van de annulaire druk van 0 naar 4 bar, na het 
wegvallen van deze druk in augustus 2017:  
 

Welke mogelijke verklaringen zijn er voor het teruglopen van de annulaire druk naar 4 
bar?  

 

Antwoord NAM: 

De druk in de A-annulus is opgelopen zonder tussenkomst van een Operator of door een andere 
handeling van buitenaf. Het is zeer waarschijnlijk dat de druk in de annulaire ruimte is opgelopen 
door gas influx vanuit de Zechstein 3C formatie. Het gas heeft dan via de scheur in de casing een 
weg omhoog gevonden. (H2S Gas detectie heeft influx van dit gas aangetoond). Zie ook slides 6 
t/m 14 van Bijlage 3. 
 

 

Is het voorstelbaar dat een operator na de drukval in augustus 2017, de put met stikstof 
bijvulde, zonder dit in de systemen aan te geven?  

 

Antwoord NAM: 

Diepgaand onderzoek heeft aangetoond dat de dienstdoende Operator op 3 Oktober 2017 tijdens 
routine N2 services de put heeft aangetroffen met een druk van rond de 4 bar. Op basis daarvan 
heeft hij besloten geen top-up uit te voeren aangezien de druk boven de 2 bar was. (Zie slide 7 
van Bijlage 3) 
 

 

Kan NAM de werkinstructie voor veldoperators “hoe te handelen in geval van te lage 
annulaire druk” overleggen?  
 

Antwoord NAM: 

Er is een wekelijkse routine om annulusdrukken te inspecteren en zonodig worden de annulaire 
ruimtes bijgevuld met N2 om de drukken boven de 2 bar te brengen. Rapportage vindt plaats in 
“Wikker”, een applicatie die deel is van de Operations Desk Top (ODT) portal. Annuli drukken 
worden geregistreerd via een DCS en PI en in het geval van de Twente putten worden de alarmen 
via de Schoonebeek controle kamer doorgegeven aan Operaties in Twente. 
(zie ook slide 66 van Bijlage 3) 
 

 

Kan de NAM de relevante logboeken uit de relevante periode overleggen?  

 

Antwoord NAM: 

Vanuit de DCS Schoonebeek is een alarm uitgegaan op zaterdag 19 Aug 2017 rond 11 uur ‘s 
avonds. Dit was kort na de drukval in ROW-2 naar 0 bar. In eerder rapport EP202103200653 was 
hier geen melding van gemaakt omdat dit feit toen nog niet bekend was. 
Voor details over de DCS berichten zie slide 68 van Bijlage 3. 

 

Als er inderdaad aardgas in de annulaire ruimte is getreden:  

1. Is de aanwezigheid van dit gas op enig punt vastgesteld?  

2. Is dit gas hier nog aanwezig? Zo niet: op welk moment en op welke manier is dat gas 
dan aan de annulaire ruimte onttrokken?  
 
Antwoord NAM: 

Er heeft een H2S meting plaatsgevonden in Augustus 2020 en December 2020 waar respectievelijk 
3,8 and 1 ppm H2S is aangetroffen. H2S kan duiden op gas aanwezig vanuit de Zechstein 3C maar 
met zekerheid kan dat niet gesteld worden. Rossum-Weerselo-2 is begin 2021 op Zechstein 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

reservoir-niveau gedeeltelijk ge-abandoneerd en tijdens dit proces is het gas uitgecirculeerd 
danwel teruggedrongen in de formatie (zie slide 68 van Bijlage 3). 
 
 
Kan de NAM annulaire ruimtes op de aanwezigheid van aardgas controleren?  
 
Antwoord NAM: 

NAM kan annulaire ruimtes op gas onderzoeken en doet dit regelmatig als er aanleiding is of 
verdenkingen zijn. 
 
 
Naar aanleiding van de vloeistofniveaumeting in de annulaire ruimte, januari/februari 
2020: Wat was de directe aanleiding voor het doen van deze meting?  
 
Antwoord NAM: 

Het onderzoek met de Caliper in Dec 2019 toonde een significante deformatie van de tubing met 
mogelijke beschadiging als gevolg. Na overleg met verschillende experts binnen de organisatie is 
toen besloten om een vloeistofmeting uit te voeren in de A-annulus omdat deze de lekdichtheid 
van de tubing kon aantonen 
 
 
Naar aanleiding van het aangepaste monitoringsprogramma: SodM merkt op dat uit het 
rapport niet duidelijk wordt wat de aanpassingen aan het monitoringsprogramma nu 
inhouden voor het meten van de annulaire druk. Wordt een (te) lage annulaire druk nu 
reden voor een systeemwaarschuwing, en welke vervolgstappen dit tot gevolg kan 
hebben. Kan NAM dit verduidelijken?  

 
Antwoord NAM: 

Sinds Jan 2020 wordt de MinaP voor alle water-injectors in de A-annulus actief bijgehouden. Een 
alarm wordt geactiveerd als de lage grens wordt bereikt. A MinaP in eWims leidt tot een alarm en 
onderzoek naar de druk in de Annulus. De dienstdoende Operator kan besluiten tot verder 
onderzoek door een verzoek te plaatsen in het systeem. Dit verzoek zal dan bij de “integrity focal 
point” terecht komen. Dit is in eerste instantie de Productie Technoloog verantwoordelijk voor de 
Asset. 
 
Verder is besloten om afgezien van bovengenoemde maatregelen jaarlijks een vloeistof-meting uit 
te voeren in de annuli. Deze direkte meting geeft meer en beter te vertrouwen informatie over de 
integriteit van de put dan drukken alleen. De ervaring leert dat schommelingen van drukken als 
gevolg van injectie-activiteiten veelvuldig voorkomen en niet altijd eenvoudig te duiden zijn. Het 
consequent melden van het overschrijden van bijvoorbeeld MinAps kan dan leiden tot een 
onwenselijke administratieve last zonder betekenis. 
 
Overigens was er altijd al een praktijk van “lage druk alarm” voor de Twente injectie-putten maar 
deze was niet doorgezet naar Ewims. Het alarm was opgezet in de DCS van Schoonebeek en leidde 
in de praktijk tot het doorzetten van het alarm naar de Semafoon-dienst van de Operators in het 
veld. Bij een melding is er dan de mogelijkheid voor de Operator te besluiten om de annulus met 
stikstof bij te vullen of een melding te doen aan de verantwoordelijke Productie-Technoloog 
(integriteits focal point). (Of beiden) 

 

 
Wat zijn de technische mogelijkheden voor het (semi)continu monitoren van het 
vloeistofniveau in de annulaire ruimte?  

 

Antwoord NAM: 

Een permanente monitoring is op 9 juli 2021 met SodM besproken.  
Permanente annuli vloeistof metingen op een put is moeilijk te realiseren in bestaande putten. 
Fiber optic zou een volledige work-over vereisen. Permanente Echo metering vergt nog steeds veel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

onderhoud en analyses en in dat geval is een mobiele Echo metering gewenst. Momenteel zijn de 
Echometer en Stikstof PV=C de gangbare en meest efficiente methoden om vloeistof metingen te 
verrichten. Alle NAM PWRI putten hebben minimaal 1x per jaar een A-annulus vloeistof meting. 
NAM Analytics bouwt aan modellen om met de huidige drukdata kwetsbare annuli sneller te 
detecteren. Onze verwachting is dat hiermee triggers kunnen worden gegenereerd waarmee 
jaarlijkse vloeistofmetingen aangevuld kunnen worden met Ad Hoc metingen. 
 

 

Is, gegeven de afloop van dit incident, het eens per vijf jaar meten van de buitenbuis 
door middel van een caliper-meting onder de production packer nog toereikend?  

 
Antwoord NAM: 

NAM heeft dit geaddresseerd in de update van het WMP.  
Er is tot op heden weinig toename van corrosie en geen ovalisatie gezien. Alle putten (ROW-4, 
ROW-5 en ROW-7) zijn recentelijk gelogd. Waar mogelijk zal de casing caliper worden 
meegenomen tijdens de jaarlijkse tubing caliper-meting. Daar waar dit niet mogelijk is (kleine 
tubing diameter van ROW-7) zal een alternatieve monitoring tool worden ingezet (recentelijk zijn 
er goede ervaringen opgedaan met de Archer Space Panorama tool). NAM commiteert zich aan een 
frequentie van tenminste eens per 3 jaar, en om de logging aan te laten sluiten op de 6-jaarlijkse 
evaluaties zal de eerstvolgende meting uiterlijk in 2023 plaats vinden. 
 
 
 
Kan de NAM een gedetailleerd overzicht geven van de technische mogelijkheden en 
(resolutie) begrenzingen van de verschillende logging tools die in het verleden 
uitgevoerd werden en in de toekomst uitgevoerd zullen worden ten behoeve van het 
controleren van de putintegriteit. Op deze manier kan SodM zich een beeld vormen van 
de voor- en nadelen van alle beschikbare methodes, en de betekenis van deze logs beter 
interpreteren.  
 
Antwoord NAM: 

In Bijlage 5 is een overzicht gegeven van de logging runs en tools die gebruikt zijn, en die de NAM 
voornemens is om in de toekomst te gebruiken, voor het controleren van de putintegriteit.  
 
 
 
Uit de Well Integrity Management System (WIMS) blijkt dat slechts voor een zeer 
beperkt aantal putten actief gemonitord wordt op het overtreden van een minimale 
annulaire druk. Kan NAM uitleggen waarom een dergelijk protocol nog niet bestond voor 
ROW-2 of alle andere (relevante) putten in Nederland met een lage druk? 
 
Antwoord NAM: 

Dit is waarschijnlijk historisch gegroeid omdat lage (A)-annulus drukken voor putten met 
aangetoonde integriteit van de binnenbuis niet tot een direkt veiligsheidsrisico in de vorm van 
“burst” of “collapse” van deze binnenbuis leidden en dus geen gevaar vormden voor het verlies van 
een barriere en het risico van het ontsnappen van koolwaterstofhoudende vloeistoffen. 
Sinds het incident in Emlichheim in 2019, is aangetoond dat actieve monitoring van de A-annulus 
in water-injectoren belangrijk is om te voorkomen dat integriteits-problemen van (vooral) de 
buitenbuis (2e barriere) onopgemerkt blijven. Gezien het feit dat nooit eerder in NAM injectie-water 
in een niet daarvoor bestemd reservoir is terechtgekomen was de noodzaak van het meten van 
lage annulus-drukken niet voldoende als risico onderkend. Het protocol is dus aangescherpt en 
waar nodig ingesteld. 
 
 


