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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 geven 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. 

  

Inmiddels zijn de metingen afgerond en zijn de analyses uitgevoerd door Baker (zie bijlage). 

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. Voor put ROW-4 zien we op een diepte van 1325 meter over een lengte van ca. 2 

meter een mogelijk afwijkende uitslag. Inmiddels heeft ook historisch archiefonderzoek 

plaatsgevonden en is gebleken dat tijdens de boring van de put in 1971 er vier dagen lang 

cementplugs gepompt zijn en dat deze operatie gepaard ging met pre-flushes met 

onverzadigd water en diverse naspoelingen. Om de voorgenoemde uitslag te bevestigen of 

een andere oorzaak te vinden van de afwijkende meetresultaten zal binnenkort opnieuw een 

PNL meting worden uitgevoerd. We hopen dat de meetgegevens en onderzoeksresultaten 

ons dan meer duidelijkheid geven over de situatie in waterinjectieput ROW-4. 

  



Zoals bekend ligt de olieproductie in Schoonebeek voor korte tijd stil (in afwachting van het 

gereed komen van water tank T1201) en vindt er momenteel geen injectie plaats. Bij de 

opstart zullen we eerst put ROW-5 inzetten en wordt put ROW-4 voorlopig uit voorzorg niet 

gebruikt zolang de meting niet heeft plaatsgevonden en de resultaten niet duidelijk zijn. 

  

Zodra de resultaten van deze aanvullende meting bekend zijn, inclusief aanvullend historisch 

onderzoek wat nu precies in 1971 met de put gebeurd is, zullen we u nader informeren. 

  

Met vriendelijke groeten, 

.                              . 

NAM Onshore Development Manager 

  


