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Geachte .                                         . 

  

Zoals bekend heeft NAM afgelopen jaar naast de verplichte putinspecties ook een aantal 

extra metingen in de putten ROW-4, 5 en 7 door externe aannemer Baker laten uitvoeren. In 

de NAM Omgevingsapp hebben we daarover de omgeving geïnformeerd met een bericht op 

11 juni 2021. Hierin gaven we aan dat de metingen tot doel hebben om de actuele status van 

de stalen buizen, buitenste cementring en het omliggende gesteente beter in beeld te 

brengen. 

  

Voor de metingen van de buizen en cementring is gebruik gemaakt van bestaande en 

bewezen meettechnieken (z.g.n. Caliper en CBL logs). Voor de metingen van de gesteente 

lagen zijn bij wijzen van experiment PNL logs gebruikt. Deze meettechniek wordt doorgaans 

gebruikt om olieof gas-saturatie te meten in een reservoir. Het idee was om deze te testen 

voor de detectie van eventuele water houdende ruimtes in het Haliet achter de casing. 

  

In het TNO rapport uit 2016 is reeds aangegeven dat het zeer onwaarschijnlijk is dat 

significante hoeveelheden zout zouden kunnen oplossen en dat cavernevorming op zou 

kunnen treden. Echter geeft TNO wel aan dat eventuele oplossing van kleine hoeveelheden 

Haliet weldegelijk mogelijk is, maar dat dit niet zal leiden tot caverne vorming vanwege het 

plastische kruipgedrag van het zout. Maar iedere aantasting van het Haliet is ongewenst, 

ongeacht de grootte. Daarom zijn onze analyses van deze gesteentemetingen met name 

gericht op deze Haliet formaties. 

  

Op 4 januari 2022 hebben we u de PNL rapportage van Baker toegestuurd. Achteraf bleken de 

metingen en de analyses van de gesteentelagen veel ingewikkelder dan verwacht en zijn er 

veel parameters die de resultaten kunnen beïnvloeden. Dit heeft geleid tot een langere 

doorlooptijd van de analyse bij de externe aannemer (gedurende de periode dat het 

Schoonebeek veld en de water injectie in Twente ingesloten waren voor de 6-jaarlijkse 

turnaround van september tot december). In de putten ROW-5 en ROW-7A is geen indicatie 

gevonden van water houdende ruimtes in het haliet. Echter, bij put ROW-4 zagen we in de 

Zechstein 2 Haliet over een lengte van 2,6 meter een afwijkende uitslag, hetgeen mogelijk 

gerelateerd kan zijn aan een water houdende ruimte achter de casing. Wanneer en hoe deze 

ruimte is gevormd kon niet bepaald worden aan de hand van deze enkele meting. Het advies 

van de onderaannemer was om een herhaal-meting uit te voeren onder injectie condities. 

  

Medio januari 2022 is er een herhaal meting uitgevoerd. Het bleek niet haalbaar om deze 

onder injectie conditie uit te voeren en na overleg met SodM is het programma beperkt tot 

een herhaal-meting onder statische condities.  De interpretatie van de resultaten door de 

onderaannemer is toegevoegd aan deze email. De herhaalmeting bevestigt de afwijking 

gemeten in de eerste meting. Tevens is te zien dat het interval in lengte is toegenomen met 

0,7 meter tussen juni 2021 en januari 2022 (interval in de herhaal meting 1361.6m AHORT – 



1364,9m AHORT). Het advies van de onderaannemer is om alsnog een herhaal-meting uit te 

voeren onder injectie condities. 

  

Het betreffende Zechstein 2 Haliet interval bevindt zich tussen de twee injectie reservoirs en 

vormt derhalve geen onderdeel van de integriteit van de reservoir caprock. Er is derhalve 

geen risico voor mens en milieu, echter is de oorspronkelijke functionaliteit van de put 

hiermee niet meer gegarandeerd. Om die reden heeft NAM besloten ROW-4 voorlopig niet in 

gebruik te nemen. 

  

In de putten ROW-5 en ROW-7A zijn geen afwijkende metingen geconstateerd. Naast de 

caliper, TGT en CBL logs, bevestigen de PNL logs in deze putten dat de integriteit en beoogde 

functionaliteit gewaarborgd is en dat deze putten veilig gebruikt kunnen worden voor water 

injectie. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

.                               . 

NAM Onshore Development manager 

  


