
Informatiekrant van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) over de mogelijke herontwikkeling van het olieveld nabij Schoonebeek

NAM gaat mogelijk olieveld  
Schoonebeek opnieuw ontwikkelen

Waarom waterinjectie in Twente?
Ook veel aandacht voor  
milieu-effecten in Twente

Wat is een milieu-effectrapportage?
‘Ik constateer weinig ongerustheid’

10 vragen & antwoorden

Nieuwe installaties in Twente  
compacter en kleiner
‘Ik volg dit op een positief kritische 
wijze’

Provincie Overijssel legt accent op  
veiligheid & gezondheid 
‘Het belang van communicatie 
wordt nog weer eens onderstreept’

Veel vragen bij Natuur en 
Milieu Overijssel over waterinjectie 
Twentse gasputten

Wel of niet communiceren, want 
gaat het allemaal wel door? 
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Waterinjectie in Noord-Twente

De Nederlandse Aardolie Maatschap-

pij (NAM) is van plan het olieveld 

Schoonebeek opnieuw in gebruik te 

nemen. Oliewinning uit dit veld werd 

in 1996 stopgezet omdat dit met de 

toenmalige technieken en infrastructuur 

niet langer economisch verantwoord 

was. Tijdens de productie van bijna 

vijftig jaar had de NAM ongeveer een 

kwart van de aanwezige hoeveelheid 

olie gewonnen. Dat waren meer dan 

250 miljoen vaten. 

De NAM denkt nu dat met nieuwe 

technieken het herontwikkelen mogelijk 

kan zijn. Het plan omvat de productie 

en injectie van stoom, het winnen en 

behandelen van olie en het transpor-

teren van de olie naar de raffinaderij in 

het Duitse Lingen. Het  injecteren van 

het vrijkomende water gebeurt in uit 

productie genomen aardgasvelden in 

Overijssel en later mogelijk in Drenthe. 

Jaknikkers

Projectleider Frans Hondeborg: “De 

meeste Nederlanders kennen Schoone-

beek en de jaknikkers, die olie naar bo-

ven pompten. Deze bijzondere instal-

laties zullen niet meer in het landschap 

terugkeren. Ons voornemen is om de 

olie te winnen met zeer moderne tech-

nieken. Die bestaan uit een combinatie 

van horizontale putten en lage-druk-

stoominjectie. In totaal zijn er naar ver-

wachting negentien putlocaties nodig. 

Op deze plaatsen komen pompen te 

staan om de olie naar boven te halen. 

Dit zijn de meest moderne versies van 

de jaknikkers. Met vijftien meter hoge 

hefinrichtingen pompen we een meng-

sel van olie en water omhoog.”

Inpassing

In tegenstelling tot het verleden zijn 

er nu in Schoonebeek bovengrondse 

leidingen nodig. “Met de nieuwe 

techniek wordt de olie gewonnen met 

behulp van stoom. Deze stoomleidin-

gen kunnen niet ondergronds worden 

geplaatst. Dat heeft te maken met de 

hoge temperatuur van de stoom en 

olie. De stoom is meer dan 300 graden 

Celsius en de olie bijna 200 graden. 

De leiding moet kunnen uitzetten en 

weer krimpen om die 

krachten op te vangen. 

Binnen ons plan worden 

de leidingen landschap-

pelijk zoveel mogelijk 

ingepast. We volgen 

daarbij de bestaande 

infrastructuur.”

Injectie

“We willen lege gasvel-

den in Noord-Twente 

gebruiken om het water 

dat bij de productie naar 

boven komt op te van-

gen. Dat productiewater 

gaat via een pijpleiding 

naar de voormalige gas-

putten in de gemeenten  

Tubbergen, Dinkelland 

en Oldenzaal.  Het water 

wordt daar in de lege 

uitgeproduceerde gasvelden op één à 

twee kilometer onder de grond geïnjec-

teerd. Velden die hiervoor momenteel in  

aanmerking komen, zijn Tubbergen,  

Tubbergen-Mander en Rossum-

Weerselo. De methode die we gebrui-

ken is overigens niet nieuw. We passen 

het al tientallen jaren met succes op 

andere plekken toe.”  

Rendabel

Voor de gasvelden in Twente is geko-

zen omdat die groot genoeg zijn om het 

water dat tijdens de hele fase van de 

oliewinning vrijkomt op te nemen. Deze 

velden zullen bij de verwachte hervat-

ting van de oliewinning zo ver leeg zijn 

dat verdere gaswinning niet rendabel 

meer is. “Op de bestaande winnings-

locaties in Twente gaan we de huidige 

behandelingsinstallaties ontkoppelen 

en ontmantelen. De pompen die nodig 

zijn om het water te injecteren zijn veel 

kleiner dan de bestaande winnings-

installaties.” 

Omgekeerd

Opmerkelijk is dat het restwater dat 

is vrijgekomen bij de gaswinning in 

Twente altijd in Drenthe is geïnjecteerd. 

Het proces wordt nu omgekeerd.

In 1951 werd het gasveld Tubbergen 

ontdekt. In het midden van de vijftiger 

jaren begon de Twentse productie. 

“Daar komt ongeveer in 2008 of 2009 

een einde aan. Dan heeft het veld vijftig 

jaar lang gas geleverd. In die periode 

is het vrijkomende water bij Dalen en 

Schoonebeek in Drenthe geïnjecteerd. 

Nu praten we dus over een omgekeer-

de richting. We hebben gekeken naar 

de opslagmogelijkheden in de totale 

regio, naast Tubbergen, Dinkelland en 

Oldenzaal. Maar Drentse gasvelden 

komen niet in aanmerking omdat daar 

nog geruime tijd gasproductie plaats-

vindt.”

Schoonheid 

De ondergrondse leidingen van het 

Twentse gastransport naar Emmen 

krijgen dus nu een andere bestemming. 

“Dat stelsel willen we gaan benutten 

voor het transport van het productie-

water dat vrijkomt. Voor de injectie van 

het water in Twente gebruiken we de 

bestaande putten. Rond 2009 zijn de 

oude installaties weggehaald en op 

dezelfde locaties in Twente vervangen 

door nieuwe, kleinere installaties. Dan 

gaan we beginnen met de nieuwe 

klus.”

Frans Hondeborg: “Ik ben zelf in 

Twente opgegroeid. Daardoor ken ik  

de schoonheid en kwetsbaarheid van 

het  landschap.”

Assen, juni 2007

NAM gaat olieveld Schoonebeek 
mogelijk opnieuw ontwikkelen
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In eerste instantie werd bij het begin van het nieuwe project in Schoonebeek  

uitgegaan van waterinjectie in Drentse gasvelden, die dan leeggeproduceerd  

zouden zijn. Maar inmiddels blijken deze velden nog niet voldoende leeg om als  

opvangreservoir te kunnen fungeren. De enige mogelijkheid ligt in Twente waar op 

redelijk korte termijn - eind 2008/2009 -  al het gas uit de velden geproduceerd is.  

In deze lege gasvelden is voldoende ruimte om negentig miljoen kubieke meter 

vrijkomend water op te vangen. 

In de eerste fase gaat het water naar de gasvelden Tubbergen-Mander en  

Rossum-Weerselo. Pas daarna komt het gasveld Tubbergen in beeld, omdat 

daar nu nog aan de Duitse kant gas wordt gewonnen.

Het is niet ondenkbaar dat op termijn Drentse gasvelden, die dichterbij  

Schoonebeek liggen, ook worden ingezet. Daarover is nog nader beraad 

noodzakelijk en een beslissing zal niet in de nabije toekomst worden genomen.

Door de injectie komt een groot deel van het opgepompte water weer terug in 

de ondergrond waar het ook miljoenen jaren heeft gezeten. Een natuurlijk proces  

is daarmee voltooid.

Waarom waterinjectie in Twente?

Bestaande gaswinningslocaties worden omgebouwd tot waterinjectielocaties. 
(De groen aangegeven locaties zijn ingepland voor fase 1, de blauw aangege-
ven locaties voor fase 2.)

Bij de voorbereidin-

gen van het project 

zijn uiteraard tal-

rijke alternatieven 

voor de problema-

tiek van het water 

dat naar boven 

komt aan de orde 

geweest.  

Jan Popken en 

Hans Ardesch  

leggen uit: “Anders 

dan bij het injecteren van water blijven bij de alternatieve 

methoden reststoffen in ons leefmilieu over, die ergens 

verwerkt moeten worden. Grote zuiveringsinstallaties zijn dan 

nodig die ook weer de nodige energie verbruiken. We praten 

wel over een verwachte negentig miljoen kubieke meter  

water dat vrijkomt gedurende een periode van ongeveer  

25 jaar. Injecteren levert het beste resultaat op voor het milieu 

en is daarbij in dit geval ook een economisch aantrekkelijke  

variant. De velden in Twente zijn bijna leeg en lenen zich 

goed voor opslag van dit productiewater dat, evenals bij 

gaswinning, vrijkomt.

Bij de rits milieu-effecten kwam in de diverse voorlichtings-

bijeenkomsten ook de zorg om calamiteiten ter sprake. Zijn 

de reservoirs geschikt om water in te injecteren was de 

logische vraag. Eeuwenlang heeft het gas immers onder 

flinke druk in de bodem gezeten. Komt het water nu niet naar 

boven om de oppervlakte en het drinkwater te vervuilen? 

Ardesch en Popken leggen uit: ”We blazen het reservoir niet 

op, maar houden rekening met de oorspronkelijke druk diep 

onder de grond. De NAM heeft elders al jaren ervaring met 

waterinjectie in andere leeg geproduceerde velden. Uit deze  

bronnen van kennis en uit vergelijkbare projecten elders in  

de wereld kan worden opgemaakt, dat de bovenliggende  

gesteentelaag als een adequate afsluiting zal dienen. Daar-

naast gaan we preventief te werk door de leidingen zeer 

goed te beschermen en voortdurend te controleren. Het 

grootste gevaar ontstaat van buiten de NAM door menselijk 

handelen van derden.”  

Teleurstelling 

Beide heren hebben in de afgelopen maanden af en toe een 

gevoel van teleurstelling ervaren bij omwonenden. “Zij dach-

ten dat op termijn de gaswinningsinstallaties zouden ver-

dwijnen. Nu krijgen de locaties een nieuwe bestemming, die 

weer jaren zal voortbestaan. We zullen naar aanleiding van 

de gemaakte opmerkingen extra aandacht schenken aan de 

inpassing van deze bestaande locaties in het landschap. We 

staan daarbij open voor tips en verbeteringen. We zijn extra 

zorgvuldig, proberen dat vooral bij de locaties waar mensen 

in de buurt wonen. De oude gaswinningsinstallaties worden 

verwijderd en de locaties worden aangepast met kleinere en 

compactere installaties.”

Prioriteit

De factor geluidshinder krijgt een hoge prioriteit. “Het is een 

element dat heel moeilijk uit te drukken en te begrijpen is.  

We houden ons natuurlijk aan de wettelijke normen. We zul-

len de omwonenden aan de hand van praktijkvoorbeelden 

proberen te laten beleven wat geluid voor hen betekent.  

Uitgangspunt is dat de toekomstige geluidshinder niet groter 

zal zijn dan de huidige vergunde situatie van 50 dB(A). De 

NAM is in gesprek met de betrokken gemeenten, omdat we 

weten dat zij overwegen het geluidsbeleid aan te passen.  

En daar dienen wij ons weer aan te conformeren. De Com-

missie m.e.r. heeft in haar advies aangegeven dat zij het niet 

aannemelijk acht, dat het geluid significante gevolgen heeft 

voor de natuur in brede zin.”

Licht

Jan Popken heeft in het veld met kenners van het gebied be-

leefd dat als het pikdonker is in de Twentse natuurgebieden, 

kleine lichtbronnen al snel opdoemen als felle lichtbundels. 

“Daarom zullen we daar nog veel aandacht aan schenken. 

Dat is dit landelijke gebied meer dan waard.” 

Inmiddels heeft deze regio al bijna vijftig jaar ervaring met  

het winnen van gas. Desondanks bestaan in de nieuwe situ-

atie zorgen om de toekomst. “We hebben voor de realisatie 

van dit project ook nieuwe vergunningen nodig en zullen in 

nauw overleg de omgeving hierbij betrekken. We willen voor-

al graag overleg met iedereen, die daaraan behoefte heeft.”

Ook veel aandacht voor  
milieu-effecten in Twente

Binnen de NAM-projectgroep Herontwikkeling Olieveld Schoonebeek houdt 

Jan Popken zich nadrukkelijk bezig met de milieu-paragraaf. Zijn collega  

Hans Ardesch heeft het aanvragen van de vergunningen in zijn portefeuille.  

Hij is ook betrokken bij het overleg met diverse belanghebbenden. 

  Jan Popken (l.) en Hans Ardesch

SOORTEN VAN GELUID

Voor meer gegevens over geluid:
www.naabv.nl en klik op de link 
‘infotainment’.

dB(A) Situatie

10   Gehoordrempel (onder 10 
dB(A) voor de mens niet 
hoorbaar)

20  Vallend blad

30  Gefluister

40  Leeszaal bibliotheek

50   Rustige woonstraat overdag, 
koelkast

60   Normale woonwijk,  
vogelgeluiden

70   Tv, stofzuiger,  
normaal gesprek

80  Handmixer, rustig café

90 Personenauto, drukke bar

100  Zware vrachtwagen, disco

110  Houtcirkelzaag, drilboor

120  Snijbrander

130   Startend straalvliegtuig op 
een afstand van 50 meter

140  Pijngrens

150   Permanente gehoorschade, 
startend straalvliegtuig van 
dichtbij of piek op een  
rockconcert
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Wethouder Pieter van der Vinne had 

de afgelopen jaren al eens iets gele-

zen over waterinjectie in uitgeputte 

gasvelden. “Toen dacht ik, ‘dat zou 

ook eens in onze gemeente kunnen 

gebeuren.’ Toen de NAM ons infor-

meerde over mogelijke waterinjectie 

in onze gemeente, was ik dus niet ver-

baasd.” Wel vindt Van der Vinne het 

belangrijk dat er goed gekeken wordt 

naar de samenstelling van het water. 

Daarnaast vindt hij de beperking van 

het geluid essentieel.

Omdat de plannen voor waterinjectie 

steeds concreter werden, heeft Van der 

Vinne zich de afgelopen maanden verder 

in het onderwerp verdiept. “Ik heb mij 

met name geconcentreerd op de samen-

stelling van het productiewater dat in de 

gasvelden geïnjecteerd wordt. Als ik dan 

de chemische samenstelling zie, heb ik 

niet het gevoel dat we ongerust moeten 

zijn.”

Inpakken

Omdat het water in de bodem wordt 

gepompt, zal er dag en nacht geluid 

zijn. Van der Vinne: “Dit zal een constant 

geluid zijn, maar ook een constant geluid 

kan vervelend zijn. Ik constateer dat de 

NAM hier serieus mee bezig is en weet 

dat er steeds meer technieken zijn om 

geluid tot een minimum te beperken. Als 

voorbeeld noem ik een discotheek. Als 

je daar binnen bent is het een enorme 

herrie, als je buiten bent hoor je eigen-

lijk niets. Natuurlijk is het geluid van de 

waterinjectie niet te vergelijken met de 

herrie van een discotheek, maar het 

geeft wel aan dat je geluidsbronnen 

goed kunt ‘inpakken’.” De wethouder 

vult aan:  “De NAM kennende wordt dit 

goed en zorgvuldig aangepakt.”

Omwonenden

De wethouder heeft de afgelopen maan-

den met enkele omwonenden van de 

NAM-locaties gesproken. “Volgens mij 

is het niet echt een issue. Ik constateer 

weinig ongerustheid. Dat de locaties 

straks niet meer in productie zijn voor 

gaswinning heeft ook voordelen. Nu is er 

nog wel eens overlast door affakkelen. 

Dat is straks niet meer het geval.”  

En zo wordt volgens de wethouder de 

balans opgemaakt. Hadden de omwo-

nenden dan niet liever dat de locaties  

teruggegeven werden aan de natuur? 

“Die signalen hebben mij niet bereikt.  

Ik weet ook niet of dat een reële ge-

dachte is.”

Vooruitblikken

“De komende tijd verwacht ik van de 

NAM dat het bedrijf open blijft com-

municeren,” benadrukt Van der Vinne. 

“Deze krant is daar een goed voorbeeld 

van. Daarnaast is één op één contact 

waardevol. Ik vind het belangrijk dat 

iedereen constant weet welke status het 

project heeft.” Ook wil de wethouder 

nog vooruitblikken. “Als de installatie 

straks operationeel is, ga ik er van uit 

dat de vergunning altijd wordt nage-

leefd,” besluit Van der Vinne. 

‘Ik constateer weinig ongerustheid’

  Wethouder Pieter van der 
Vinne: “Ik vind het belangrijk 
dat iedereen constant weet 
welke status het project heeft.”

Over activiteiten die belangrijke gevol-

gen voor het milieu kunnen hebben, 

mag pas een besluit worden genomen 

als eerst een milieu-effectrapportage is 

opgesteld. 

Een m.e.r.-procedure (en daaraan 

gekoppeld het milieu-effectrapport, het 

MER) is alleen wettelijk verplicht voor 

grootschalige projecten zoals nieuwe 

woonwijken en rijkswegen. Ook de mo-

gelijke herontwikkeling van het olieveld 

Schoonebeek valt hieronder. 

Een milieu-effectrapportage (m.e.r.) 

houdt in dat er een onderzoek wordt 

ingesteld naar de gevolgen die een be-

paald plan heeft voor het milieu. 

In de m.e.r. dient onder meer te worden 

beschreven:

-  hoe de huidige situatie van het plan is 

voordat het plan wordt uitgevoerd; 

- de inhoud van de plannen;

- welke alternatieven er zijn; 

-  welke gevolgen het plan heeft voor het 

milieu met de mogelijke alternatieven.

Het is de bedoeling dat de milieuge-

volgen vervolgens een rol spelen bij 

belangrijke besluiten over het project, 

zoals in welke vorm het project wordt 

uitgevoerd en welke voorwaarden in de 

vergunningen worden opgenomen. De 

m.e.r. is een hulpmiddel om tot besluit-

vorming te komen.

Recreatie speelt een belangrijke rol in Twente. Daarom wordt er extra zorg besteed aan de landschappelijke inpassing  
van de locaties en de beperking van het geluid.

Wethouder Pieter van der Vinne, gemeente Tubbergen:

Wat is een milieu-effectrapportage?
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[1]  Waarom wordt het water uit Schoonebeek 
in Twente geïnjecteerd, waarom kan dit niet 
ergens anders?

De NAM heeft voor het restwater dat vrijkomt bij de 
oliewinning in Schoonebeek, diverse oplossingen 
bekeken. Het water bovengronds behandelen tot 
bijvoorbeeld drinkwater, is geen optie. Het water 
heeft deels miljoenen jaren onder de grond gezeten 
en bevat van nature veel zout. Het zou te veel energie 
kosten om dit water in ons ecosysteem te kunnen 
gebruiken. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen 
dat de beste manier om met dit water om te gaan, het 
terugbrengen in vergelijkbaar gesteente is, diep onder 
de grond.  

De NAM heeft in de regio Schoonebeek gekeken naar 
opslagmogelijkheden die qua capaciteit en qua kwa-
liteit van het ondergrondse reservoir, geschikt zouden 
zijn. De reservoirs – of anders gezegd: gasvelden - in 
nabijheid van het olieveld Schoonebeek in Drenthe zijn 
nog niet uitgeproduceerd. De Twente-reservoirs zijn 
aan het einde van de productie en bovendien vol-
doende groot om al het te verwachten productiewater 
op te kunnen nemen. Allerlei factoren bij elkaar maken 
de Twente-velden het meest geschikt om het restwa-
ter uit Schoonebeek in op te slaan.

Overigens heeft de NAM al veel ervaring met deze 
wijze van opslag. Zo wordt het restwater van de gas-
winning in Twente al jarenlang opgeslagen in Drenthe, 
en wel in de velden Dalen en Schoonebeek.  

[2]  Is het water vervuild, wat zit er allemaal in?  
Het water dat we in Twente willen injecteren, bestaat 
uit verschillende delen. Een groot deel van het water 
komt bij de oliewinning mee naar boven en heeft mil-
joenen jaren onder de grond gezeten. Dit water bevat 
veel mineralen, wat zware metalen en zwavelverbin-
dingen en is veel zouter dan wat wij gewend zijn. Een 
ander deel is zuiver water, dat wij in Schoonebeek in 
de grond hebben ingebracht om de olie te verwarmen 
om het dunner en gemakkelijker winbaar te maken. 

Ook zitten er in het injectiewater wat reststoffen, zoals 
minuscuul kleine oliedeeltjes. De NAM haalt in de olie-
behandelingsinstallatie in Schoonebeek zoveel moge-
lijk olie uit het gewonnen olie-watermengsel. Immers, 
de olie is kostbaar dus het loont om hier zorgvuldig in 
te zijn. Maar water dat al miljoenen jaren met olie in 
contact is geweest, kun je nooit geschikt maken voor 
gebruik in ons bovengrondse ecosysteem. 

De injectie van het restwater in ondergrondse opslag 
is in het milieu-effectrapport (MER) aangegeven als 
de meest wenselijke oplossing. De gasvelden waar 
het water straks in wordt opgeslagen, zijn – dankzij de 
afsluitende lagen – al miljoenen jaren een beproefde 
opslagplaats geweest. 

[3]  Geeft de waterinjectie risico’s voor de  
omgeving, kan ik bijvoorbeeld de groente  
uit mijn tuin nog wel eten?

De groente uit uw tuin komt niet in aanraking met het 
te injecteren restwater. Dit wordt op grote diepte, op 
zo’n 1500 tot 2000 meter, in het voormalige gasreser-
voir opgeborgen. In deze reservoirs heeft miljoenen 

jaren onder hoge druk gas gezeten. Dit is het bewijs 
dat de omliggende zout- en gesteentelagen een 
goede natuurlijke afsluiting vormen. 

[4]  Er is een voorstel gemaakt voor de locaties, 
maar ik ben het helemaal niet eens met dit 
voorstel. Wat kan ik nu doen? 

De NAM heeft in de regio Schoonebeek allerlei 
verschillende opties afgewogen. Het huidige voorstel 
is een combinatie van optimale keuzes, getoetst aan 
het milieu, aan economische gronden en aan sociale 
wenselijkheid. Maar de meest bepalende factor is toch 
altijd het reservoir dat onder de grond ligt: de plaats 
hiervan bepaalt wat er boven de grond wel of niet 
praktisch haalbaar is. Het is een lastige opgave om de 
bovengrondse locaties zo te kiezen, dat eenieder zich 
hierin kan vinden. 

In de regio Twente maakt de NAM in haar voorstel 
gebruik van bestaande locaties. Hoewel de plaatsen 
hier vastliggen, kijken we nog wel naar inrichting en 
aankleding van deze locaties. Wellicht kan het huidige 
oppervlak worden verkleind, of wellicht kunnen we  
het uitzicht verbeteren door het aanbrengen van 
beplanting. 

Als u het niet eens bent met een locatiekeuze, kunt 
u ons dan aangeven waarom u het er niet mee eens 
bent? Laat het ons weten waar u moeite mee heeft 
of wat de wensen zijn. Mogelijk zijn er oplossingen te 
bedenken. Indien we er onderling niet uitkomen, kunt 
u bezwaar aantekenen op het moment dat de vergun-
ning wordt aangevraagd. In dit geval legt u bij het 
bevoegd gezag de verantwoordelijkheid om hierover 
een oordeel te vellen. 

[5]  Waarom worden de waterinjectielocaties in 
en nabij het Springendal pas over een aantal 
jaren in gebruik genomen? 

Op de locaties die in dit gebied liggen wordt sinds 
tientallen jaren gas geproduceerd. Hoewel de pro-
ductie aan Nederlandse zijde binnenkort zal stoppen, 
zal de gasproductie aan Duitse zijde nog enkele jaren 
doorgaan. Vandaar dat op dit moment het gasveld on-
der het Springendal nog niet gebruikt kan worden voor 
het opslaan van restwater. Voor de andere waterinjec-
tielocaties in Twente heeft de NAM de milieu-effecten 
beschreven in het MER-rapport. De m.e.r.-commissie 
acht het niet aannemelijk dat de geplande activitei-
ten op deze locaties significante effecten hebben op 
de flora en fauna in het Springendal. Maar zij heeft 
wel geadviseerd om een aanvullende studie naar de 
milieu-effecten uit te voeren zodra de NAM de vergun-
ningen aanvraagt. Zo zal bijvoorbeeld rekening gehou-
den moeten worden met het tijdstip en het jaargetijde 
waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

[6]  De pompen voor het injecteren van het water 
maken geluid, krijg ik hier straks last van?

Om een berekening te kunnen maken van het te ver-
wachten geluid, zijn vergelijkbare pompen onderzocht. 
Met deze gegevens hebben we geluidscontouren 
opgesteld, dat wil zeggen: we hebben met cirkels 
rondom de pompen berekend hoe en waar het geluid 
op welke sterkte hoorbaar is. In het MER is deze infor-
matie in getallen weergeven.

Wat betekenen de getallen precies? Hoe goed hoor je 
50 dB(A)? De tabel op pagina 2 geeft dit weer.

De geluidscontouren dienen straks als uitgangspunt 
voor het eigenlijke opwerp. Het kan nodig zijn dat de 
NAM geluidsreducerende maatregelen moet nemen. 
Want hoe dan ook, de geluidsproductie moet binnen 
de geldende wetgeving blijven. 

[7]  De NAM zegt dat het de overlast voor de  
omgeving wil beperken, maar wat doet het 
bedrijf concreet? 

Om te beginnen is de omvang van de werkzaamheden 
in Twente zeer beperkt. Wij zullen de omwonenden 
tijdig informeren als de werkzaamheden starten. U 
wordt regelmatig op de hoogte gehouden via deze 
informatiekrant, een brief of via vertegenwoordigers 
van de diverse bewonersgroepen. Daarnaast plant de 
NAM de werkzaamheden die hinder kunnen veroor-
zaken zo in, dat het ongemak zo kort mogelijk is. In 
overleg met de overheden stellen we veilige transport-
routes op. Mochten er drukke momenten voorkomen, 
dan zorgen we ervoor dat er verkeersregelaars aan-
wezig zijn om het verkeer te begeleiden.

De overlast kunnen we niet voorkomen, wel zo beperkt 
mogelijk houden. Heeft u een aanvullend idee of heeft 
u vragen, laat het ons gerust weten. 

[8]  Wat betekenen de activiteiten van de NAM 
voor de lokale gemeenschap, zien wij er nog 
iets van terug?

De NAM zou het positief vinden als haar activiteiten 
een impuls kunnen zijn voor de regionale economie. 
Zo heeft de NAM bij het uitschrijven van de aanbeste-
dingen haar voorkeur uitgesproken voor het betrekken 
van lokale bedrijven bij de uitvoering van alle werk-
zaamheden. In de regio Twente zijn de werkzaam-
heden echter beperkt en de NAM verwacht dat er in 
deze regio naar verhouding ook minder effecten voor 
de lokale economie zullen zijn dan bijvoorbeeld in de 
regio Schoonebeek.  

[9]  Hoe verloopt het proces nu verder? Is alles al 
definitief?

De NAM heeft nog geen definitief besluit genomen 
over de mogelijke herontwikkeling van het olieveld 
Schoonebeek. Om deze beslissing goed te kunnen 
nemen, hebben we nog veel detailgegevens nodig. Zo 
hebben we recent offertes opgevraagd bij een aantal 
consortia voor het ontwerpen en aanleggen van de 
bovengrondse installaties. Omdat het om een miljoe-
neninvestering zal gaan, moeten we heel zorgvuldig 
alle kosten, alle noodzakelijke aanpassingen en alle 
mogelijkheden in kaart brengen. 

In februari is Energie Beheer Nederland (EBN) voor 
40% als partner in het project gestapt. Dit betekent 
dat de mogelijke herontwikkeling van het olieveld 
Schoonebeek een stevigere financiële basis heeft 
gekregen. In het najaar van 2007 nemen EBN en de 
NAM een definitief besluit.

[10]  Waar kan ik terecht als ik vragen heb?
Bij de afdeling Communicatie van de NAM.  
U kunt uw vraag per e-mail sturen naar  
nam-communicatie@shell.com. Of neem contact op 
via tel. 0592 – 368 222.  

vragen & antwoorden10
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Wethouder Krouwel heeft ondermeer 

vergunningen en milieu in zijn porte-

feuille. Daarom is hij betrokken bij het 

voornemen van de NAM om water te 

injecteren in de lege gasvelden. 

“Toen ik dat bericht voor het eerst 

hoorde, moest ik even aan het idee 

wennen. Mijn insteek was meteen om 

het proces op een positief kritische 

manier te volgen.”

“Tijdens gesprekken met omwonenden 

van de NAM-locaties, hoorde ik verschil-

lende geluiden. De een had zorgen, de 

ander was laconieker. Natuurlijk had ik 

ook meteen een vraag over de samen-

stelling van het water. Daar heeft de 

gemeente ook een zienswijze over  

ingediend tijdens het MER-proces,” vertelt de wethouder. Hij vervolgt: “Ik weet  

natuurlijk dat het water op een diepte van 1500 meter wordt opgeslagen. De kans  

dat dit water dan tot de oppervlakte doordringt, is natuurlijk zeer gering. Ik heb 

vertrouwen in de werkwijze van de NAM, omdat de NAM waterinjectie op andere 

locaties heeft toegepast.”

Geluid

“Een ander punt dat wij als gemeente kritisch volgen, is het geluid. Hierover hebben 

we ook een zienswijze ingediend. De omwonenden en de gemeente willen dat de 

NAM er alles aan doet dat het geluid tot het minimale gereduceerd wordt.” Volgens 

de wethouder is dat nog wel een punt van discussie. Krouwel: “Maar ik verwacht wel 

dat we daar uit komen. In de afgelopen maanden heb ik gemerkt dat de NAM niet 

over één nacht ijs gaat. “We zullen hier zeker dezelfde eisen stellen als aan andere 

geluidsbronnen in het buitengebied.” Wethouder Krouwel vervolgt: “In eerste instan-

tie dacht ik wel: ‘waarom moet het water van olievelden in Schoonebeek helemaal 

in onze gemeente worden geïnjecteerd?’ De NAM heeft mij uitgelegd dat er goed 

nagedacht is over allerlei opties. De NAM neemt dit serieus. Dat is een goede bodem 

om verder te praten.”

Verwachtingen

Als de wethouder vooruitblikt, heeft hij van de NAM een aantal verwachtingen. “Om 

de samenwerking goed voort te zetten, reken ik er op dat de omwonenden goed ge-

informeerd blijven. Ik vind het ook belangrijk dat er meer uitleg komt over de gevulde 

gasvelden. Wat gebeurt er met het oude gasveld als het helemaal met water is ge-

vuld? Ik denk dat het goed is dat de NAM haar ervaring en expertise goed blijft delen 

met omwonenden en andere betrokkenen. Op die manier kan eventuele ongerustheid 

worden weggenomen. Tenslotte vind ik het belangrijk dat er goede afspraken komen 

over de bevoegdheden. In zo’n proces is het belangrijk dat iedereen weet waar hij 

aan toe is,” besluit de wethouder. 

  Wethouder Krouwel van de  
gemeente Dinkelland:  
“Het geluidsniveau moet tot een 
minimum teruggebracht worden.”

Rolf Boers komt ‘uit de olie’. 
Geboren in Coevorden, vader 
ook werkzaam bij de NAM en nu 
verantwoordelijk voor ontwerp en 
constructie van de bovengrond-
se installaties van het grootse 
Schoonebeek-project. “Het is een 
leuke klus die alle elementen van 
techniek in zich verenigt. Het is 
divers en je komt met iedereen 
overal in contact. En telkens weer 
zien we kansen om details te 
verfijnen.”

Een van de hoofdlijnen van het pro-
ject is ondertussen vastgesteld. Het 

vrijkomende water uit de Schoone-
beekse grond gaat via een stukje 
nieuwe en een grotendeels bestaan-
de ondergrondse pijpleiding naar 
uitgeproduceerde putten in Twente. 
“Op het asfalt van de bestaande 
locaties komt een nieuwe installatie 
die veel kleiner en compacter is dan 
de huidige.”

Pijpleidingen
“Op zeven locaties komen in totaal 
tien pompunits. Alles wat we niet 
meer nodig hebben, halen we weg. 
De pompen worden elektrisch aan-
gedreven. De huidige locaties zijn 

vrij groot, een deel hebben we in de 
toekomst niet meer nodig. Daarom 
kunnen we wellicht van een aantal 
locaties het vrijgekomen stuk land 
weer aan de eigenaren teruggeven. 
Op de locatie Rossum-Weerselo 
verdwijnt de grote kolos die daar nu 
staat.”

De bestaande pijpleiding van Twente 
naar Emmen krijgt straks in omge-
keerde richting een hoofdrol. “Na 
de sluiting van de gasproductie 
benutten we de vrije ruimte in de 
reservoirs om er water, dat vrijkomt 
in Schoonebeek, te injecteren. 
Vanaf Den Hulte, onder Coevor-
den, komt daarvoor een nieuwe 
kunststof leiding ondergronds naar 
Schoonebeek. Op Den Hulte wordt 
de nieuwe leiding met de bestaande 
verbonden. In Twente zijn geen 

nieuwe pijpleidingen meer 
nodig.”

Rechtstreeks
De nieuwe pompunits komen recht-
streeks uit de fabriek. “Dat levert 
dus nauwelijks bouw- en construc-
tie-activiteiten bij de locaties op. We 
kunnen snel opbouwen en hoeven 
geen nieuwe funderingen aan te 
leggen. Na een testperiode in de 
fabriek gaan we ze in korte tijd plaat-
sen en in gebruik nemen.”

In de huidige plannen staat 2009 
genoemd als moment voor het begin 
van de bouw van de constructies. 
Het is medio 2010 als het eerste  
water naar verwachting in de 
Twentse grond verdwijnt.  

Nieuwe installaties in Twente 
compacter en kleiner

 Rolf Boers

‘Ik volg dit op een positief kritische wijze’
Wethouder Evert Jan Krouwel, gemeente Dinkelland:

Computermodel  
van een waterinjectie-installatie.
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‘Buurman’ van locatie Rossum-Weerselo-2, Peter Rorink:

‘Het belang van communicatie 
wordt nog weer eens onderstreept’
Zijn werkgebied als accountmanager van 
Randstad ligt voornamelijk in Twente. In de 
avonduren keert hij terug naar een van de 
rustigste gebieden in die regio. Het natuur-
gebied Roderveld stond ooit op de nomi-
natie om ‘stiltegebied’ te worden. Aan de 
Tramweg liggen zijn woning en de locatie 
van de gaswinningsinstallatie Rossum-
Weerselo-2. Het was de algemene indruk 
van de omwonenden dat de NAM-activiteit 
nog maar korte tijd zou duren. Het bleek 
een vergissing. 

Peter Rorink: “De voorlichting over het nieuwe 

Schoonebeek-project begon op een ongelukkige 

manier. Als je als de NAM via een advertentie van 

de gemeente in een Twents huis-aan-huisblad 

oproept tot het bijwonen van een informatieavond 

met als strekking ‘Herinrichting plannen Schoone-

beek’, dan gaan er niet direct bellen rinkelen. Het 

was vrijwel niemand opgevallen en zeker niet dat 

het betreffende project zoveel impact zou hebben 

op onze leefomgeving. Dat is de NAM bijzonder 

kwalijk genomen. Op een tweede voorlichtingsbij-

eenkomst kregen gelukkig meer belanghebbenden de 

mogelijkheid om kennis te nemen van de plannen van 

de NAM. Iedereen verkeerde in de veronderstelling dat 

het gasveld opgedoekt zou worden en de natuur weer 

in zijn oorspronkelijke staat zou worden hersteld. Nu 

worden we weer geconfronteerd met NAM-activiteiten 

in de buurt en dat voor een periode van minstens vijftien 

tot twintig jaar. Dat is een onaangename boodschap, 

die de nodige wrevel wekt. Mijn buurman, die recht 

tegenover de locatie woont, kreeg een paar jaar geleden 

de garantie van de makelaar dat de NAM-locatie zou 

verdwijnen.”

Feit 

“We hebben de indruk voor een voldongen feit te staan. 

We kunnen niet overzien wat ons precies te wachten 

staat. Onze buurt neemt een bijzondere positie in. In 

de nabije omgeving staan zeven huizen en een mini-

camping. Elders in Twente, waar ook water zal worden 

geïnjecteerd, liggen de gasvelden op grotere afstand 

van de bewoning. Laten we helder zijn. Er moet nog 

een besluit worden genomen over de voortgang van het 

gehele project. Als het aan ons ligt gaat het niet door. 

Mocht het uiteindelijk wel doorgaan, dan spelen drie 

elementen in onze kritiek een hoofdrol. Wat wordt het 

geluidsniveau in de toekomst?, Wat zijn de gevolgen 

van het productiewater voor mogelijke vervuiling van de 

grond? en Hoe worden de ‘nieuwe’ installaties land-

schappelijk ingepast?”

Vraag 

Daarbij hebben de omwonenden volgens hem een een-

voudig verzoek: “Regel het fatsoenlijk”. Peter Rorink: 

“Het moet mogelijk zijn om alle overlast te verminderen. 

We zijn na de laatste voorlichtingsbijeenkomst uit elkaar 

gegaan met de toezegging dat we weer contact met 

elkaar zullen hebben. Een landschapsarchitect kijkt 

ondertussen naar diverse mogelijkheden van inpassing 

van het terrein in het landschap. Nu de nieuwe loca-

tie kleiner en compacter gaat worden, lijkt het ons te 

realiseren dat het gaat passen bij de omgeving van een 

natuurgebied.”

Voorlopig constateert hij nog een andere perceptie van 

de toekomstplannen. “We beseffen de grote economi-

sche belangen voor de aardoliemaatschappijen en het 

Rijk. Het gaat om vele miljarden. Dan moet het toch ook 

mogelijk zijn om binnen dat budget aan onze wensen 

tegemoet te komen.” 

Frank van der Laan is bij de provincie  
Overijssel teamleider van de eenheid  
Economie, Milieu en Toerisme. Binnen zijn  
takenpakket houdt hij zich onder meer bezig  
met de Twentse consequenties van de her-
ontwikkeling van het olieveld Schoonebeek.  
“We doen dat in nauw overleg met onze  
Drentse collega’s, die de coördinatie op zich 
hebben genomen. Daarnaast streven we naar 
optimale samenwerking met de betrokken  
gemeenten. Toch blijft er voor ons nog een  
aantal elementen over.”

“Een belangrijk onderdeel van het nieuwe provin-

ciale bestuursakkoord is het stimuleren van duur-

zaamheid. De provincie werkt daarbij aan de ene 

kant aan deregulering en ontbureaucratisering om 

de uitvoering van de Wet milieubeheer voor het be-

drijfsleven makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door 

de invoering van de omgevingsvergunning, waarbij 

bedrijven voor complexe, meervoudige vergunnin-

gen in de toekomst nog maar te maken krijgen met 

één loket. Aan de andere kant blijft het waarborgen 

van de veiligheid en gezondheid voor de inwoners 

van groot belang.”

Provincie Overijssel   
legt accent op  
veiligheid & gezondheid.       

 Frank van der Laan

6
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Veel vragen bij Natuur en Milieu Overijssel 
over waterinjectie Twentse gasputten

Leidingen 

“We maken ons zorgen over het hergebruik 

van de leidingen, waardoor stoffen naar de 

diepe ondergrond worden getransporteerd. 

Het stelsel van leidingen is oorspronkelijk 

aangelegd voor gastransport. Maar het is de 

vraag of zij door het veranderde gebruik niet 

sneller doorroesten. Hierdoor zouden lekken 

kunnen ontstaan, wat schade aan natuur en 

grondwater kan toebrengen. De commissie, 

die het MER heeft beoordeeld, is met ons 

van mening dat alvorens de leidingen voor 

productiewater worden benut na te gaan op 

welke manier er reguliere controle van de 

leidingen kan worden geïntensiveerd.” 

Warmte 

Vragen stelden de natuurbehartigers ook 

over het effect van de warmte. Martin van 

den Berg: “Het water dat wordt geïnjecteerd 

heeft een temperatuur van 80 tot 90 graden. 

De verwarmde ondergrond van natuurge-

bieden kan volgens ons negatieve effecten 

hebben op de natuur bovengronds. Dat is 

een van de elementen die ook de m.e.r.-

commissie heeft onderkend.” [Reactie NAM: 

80 tot 90 graden is de temperatuur van het 

olie-watermengsel direct na de winning, 

voordat het wordt gescheiden en gekoeld. 

Het water dat de NAM naar Twente transpor-

teert en injecteert, heeft een temperatuur van 

maximaal 50 graden C.]

Kwetsbaar

Een aantal injectieputten ligt in uiterst kwets-

bare natuurgebieden. “We willen heel graag 

dat daar de rust en duisternis niet langdurig 

worden verstoord. Nader onderzoek naar 

alternatieve mogelijkheden zit in ons wen-

senpakket.

We gaan er overigens vanuit dat de NAM dit 

gaat invullen. Maar we willen hun plannen 

eerst zien alvorens ons vertrouwen uit te 

spreken. Nu heeft de m.e.r.-commissie met 

ons geconstateerd dat er nog een aantal 

blinde vlekken in de plannen zit. Eigenlijk wil-

len we het liefst helemaal geen injecties in de 

Twentse natuurgebieden, omdat een aantal 

conflicten dreigt. De contacten met de NAM 

geven echter hoop op een goede afloop.”

Bescheiden 
Hij stelt zich bescheiden op in de rol van de provin-

ciale Overijsselse overheid bij de Herontwikkeling 

van het Olieveld Schoonebeek. “Die is beperkt van 

omvang, maar wel van belang in een aantal geval-

len. Het gaat dan om de aanvaardbaarheid van de 

m.e.r.-rapportage en vervolgens komen we weer in 

beeld als de nodige vergunningen moeten worden 

afgegeven. In Twente zijn naast de Provincie Over-

ijssel (injectie in de ondergrond) ook de betreffende 

gemeenten (bestemmingsplannen) en het Ministerie 

van Economische Zaken (pompinstallatie op de lo-

catie, inclusief geluidsaspecten) bevoegde gezagen 

voor het verlenen van de benodigde vergunningen.”

Op de informatiebijeenkomsten kwamen de zorgen 

van bewoners naar voren. “Het ging vooral om het 

geluid bij de waterinjectieputten. De NAM geeft aan 

dat alle locaties ruim zullen voldoen aan de wet-

telijke normen. De locatie die dichtbij de bebouwing 

van Weerselo ligt, krijgt aanvullende geluidsvoorzie-

ningen. Maar de vertegenwoordigers van de NAM 

konden niet garanderen dat het geluid met name 

in de nachtelijke uren, in absolute zin lager zal zijn 

dan nu het geval is bij de gaswinning. De discussie 

ging er vooral over of de NAM de maximale inspan-

ning levert om het geluidsniveau in de relatief stille 

gebieden zo laag mogelijk te laten zijn. De indruk 

bestaat dat de NAM bij de locaties in de directe 

omgeving van woningen aanvullende inspanningen 

levert, maar in de ogen van sommige bewoners niet 

de maximale inspanningen.”

Productiewater
Een andere zorg betrof de samenstelling van het 

productiewater. “De NAM geeft aan dat er sprake  

is van lichte verontreiniging in een lage concen-

tratie. Het zuiveren van water blijkt technisch heel 

moeilijk en onrendabel te zijn. Alternatieven bleken 

niet haalbaar. Dat leidde bij een aantal aanwezi-

gen tot de opvatting dat Twente als afvaldump 

voor de oliewinning in Drenthe opdraait. In de 

inspraakreactie op het milieu-effectrapport (MER) 

zijn daarover en over het geluid, vragen gesteld en 

is verzocht nog eens uit te kijken naar mogelijke 

alternatieven.”

Dat het restwater van de gaswinning in Twente 

jarenlang in Drenthe is geïnjecteerd, verandert  

nauwelijks iets aan de beeldvorming van de  

mensen. Van der Laan concludeert dat klachten 

vaak heel persoonlijk zijn. “Als  provincie zoeken  

we naar oplossingen binnen de wettelijke kaders 

en de naleving daarvan. We proberen bedrijven te 

stimuleren om iets meer te doen dan strikt nood-

zakelijk. De NAM staat daar positief tegenover.  

Zij hebben gevoel voor de zorgen van de omwonen-

den, al blijft het moeilijk om iedereen tevreden 

te stellen.”

“We beschouwen de werkzaamheden van de NAM  

als bedrijfsmatige activiteiten, die wij nauwlettend 

volgen. Uiteraard hebben we ons verdiept in hun 

plannen. Dat resulteerde in gesprekken met de  

NAM en overleg met de Drentse Milieufederatie, 

Staatsbosbeheer en lokale milieu- en natuurorgani-

saties. We hebben uitvoerig gereageerd als  

inspraakreactie op het MER-rapport. De bundeling 

van krachten heeft tot een eensluidende visie op de 

ontwikkeling geresulteerd.” Martin van den Berg
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N De Informatiekrant Waterinjectie is een 

uitgave van de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij B.V. (NAM).

Tekst en productie:

NAM afdeling Communicatie

Aan dit nummer werkten verder mee:

Ton Kuis

Vormgeving, begeleiding en coördinatie:

Reclameadviesbureau Unicom,  

Groningen

Foto’s:

Marco Kuis 

Druk:

Koninklijke Van Gorcum B.V., Assen

Deze krant wordt huis aan huis ver-

spreid in de omgeving van de water-

injectielocaties in Twente. 

Mocht u vragen hebben of de krant niet 

ontvangen hebben, neem dan contact 

op met de afdeling Communicatie van 

de NAM, telefoon 0592-368222,  

e-mail EA-frontdesk@shell.com.

Dit geldt natuurlijk ook voor wie extra 

exemplaren wil ontvangen.

De tijd van de eerste, grote informatiebijeenkomsten is achter 

de rug. Deze zijn vooral gehouden in de beginperiode waarbij 

de eerste plannen werden toegelicht. De NAM organiseert nu 

vooral kleinschalige bijeenkomsten, waarbij we de wensen en 

zorgen van een kleinere groep omwonenden bespreekbaar 

maken. In februari werd een inloopbijeenkomst gehouden 

waarbij de nieuwe plannen rondom het Stroomdal in de regio 

Schoonebeek werden toegelicht. In maart was er een voor-

lichtingsbijeenkomst voor de ondernemersclub van Emmen. 

In de maand april organiseerden wij een avond – in kleine 

kring – voor de omwonenden van de Tramweg te Rossum. 

En in de maand mei waren er twee bijeenkomsten, één voor 

de bewoners rondom de warmtekrachtcentrale bij Schoone-

beek en de andere voor de bewoners van het Westerse Bos 

in dezelfde regio.

Juist deze bijeenkomsten in kleine kring zijn voor de uitwer-

king van het project heel waardevol. We bespreken wat er 

nou juist voor dìe buurt of dìe wijk belangrijk is, welke ideeën 

er leven en voor welke vragen we mogelijk een oplossing 

kunnen uitwerken. Helaas is het – technisch, of economisch 

- niet altijd mogelijk om aan alle wensen tegemoet te komen. 

Maar het komt ook voor dat we tijdens een bijeenkomst voor 

het eerst van wensen horen waaraan we gemakkelijker kun-

nen voldoen. 

De NAM sluit niet uit dat er in de toekomst weer informatie-

bijeenkomsten worden georganiseerd voor grotere groepen 

belangstellenden. Mocht u als direct betrokkene tot die tijd 

behoefte hebben aan een toelichting in kleine kring, laat het 

ons gerust weten!

Wel of niet communiceren, 
want gaat het allemaal  
wel door? 

Het blijft een lastig punt: hoewel de NAM positief staat tegenover de doorgang van de oliewinning bij 
Schoonebeek en de waterinjectie in Twente, wordt de definitieve beslissing pas eind van 2007 genomen. 
Tot die tijd worden alle plannen gewoon uitgewerkt alsof het project straks doorgaat. En bij dat uitwerken 
willen we graag met alle betrokkenen overleggen. Maar hoe kun je inhoudelijk communiceren over een 
project waarvan je nog niet eens weet òf het wel doorgaat?

Voor zowel de betrokkenen als de NAM is het lastig balanceren. Toch merken we telkens weer dat omwo-
nenden en geïnteresseerden veel tijd en energie steken in het bijwonen van de verschillende informatiebij-
eenkomsten. En dat doet ons goed. 


