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Medio augustus 2009 zal de gas

productie uit de Twentse gasputten 

stoppen. De druk in de putten is  

inmiddels zo laag, dat exploitatie  

nauwelijks meer mogelijk is. Daarom 

zijn deze velden zo geschikt om water 

in te injecteren. Zeven gaswinnings 

locaties (met daarop totaal twaalf  

putten) worden omgebouwd tot  

waterinjectielocaties.  

Op zes verdeelstations in het pijplei

dingtraject worden kleine aanpassingen 

gedaan. Wat er met de andere locaties 

gaat gebeuren, is nog niet bekend. 

Daar doet de NAM nog onderzoek naar. 

Voordat de NAM met de bouwwerk

zaamheden kan beginnen, moet er 

nog veel gebeuren. Op dit moment is 

het voorbereidende werk in volle gang. 

Tjalling de Bruin, verantwoordelijk voor 

alle bouwactiviteiten boven de grond, 

somt op: “Wij maken ontwerpen voor 

de nieuwe installaties en voor de inrich

ting van de waterinjectielocaties.  

Er komt een nieuwe waterpijpleiding 

tussen Schoonebeek en De Hulte  

(onder Coevorden). Vanaf De Hulte 

naar de waterinjectielocaties wordt de 

bestaande gaspijpleiding hergebruikt 

om het water aan te voeren. De vergun

ningen voor de sloop van de oude 

installaties en de bouw van de nieuwe 

worden aangevraagd. En we zijn bezig 

met de voorbereidingen voor de sloop.” 

Schoonmaken, veiligstellen en  

opruimen

Als medio augustus de gasproductie 

stopt, begint de NAM direct met de 

sloop van de installaties. Geert Nijburg, 

de man die voor de NAM al deze  

werkzaamheden coördineert, vertelt:  

“We gaan eerst de installaties,  

pijpleidingen en putten schoonmaken 

en veiligstellen, zodat er geen risico’s 

meer zijn als we de installaties gaan 

afbreken. 

Het schoonmaken van de droogtoren 

is een verhaal apart. Die wordt gebruikt 

om het gas te drogen en bevat stoffen 

die misschien gaan stinken. Daarom 

gaan we de droogtoren van Rossum

Weerselo Centrum als proef in zijn 

geheel afvoeren en op een andere plek 

schoon maken. Als dat goed gaat, wil

len we dat met alle droogtorens doen.” 

De gebouwen, pijpleidingen en in

stallaties die boven de grond staan, 

worden allemaal weggehaald, behalve 

de ‘tree’ (het deel van de put dat boven 

Van gas naar water
‘We proberen de bouwactiviteiten tot een minimum te beperken’

de nAM gaat weer olie produceren uit het Schoonebeek-veld. dat gebeurt met horizontale putten in  
combinatie met lagedruk-stoom injectie. daarbij komt een mengsel van olie en water omhoog. het water 
wordt geïnjecteerd in lege gasvelden in noord-Twente.  
Zeven gaswinningslocaties in de gemeenten Tubbergen, dinkelland en oldenzaal worden daarvoor  
gebruikt. Medio augustus 2009 tot juli 2010 worden deze locaties omgebouwd tot waterinjectielocaties. 
nAM-medewerkers Geert nijburg, teamcoördinator civiel bodembeheer en abandonment en project  
ingenieur Tjalling de Bruin vertellen hoe dat in zijn werk gaat.

Startsein boren  
naar olie in  
Schoonebeek
op donderdag 12 februari gaf de nAM het startsein 
voor het boren naar olie in Schoonebeek.  
Zakelijk genodigden, waaronder ook een  
vertegenwoordiging van de Twentse overheden, 
waren hierbij uitgenodigd. Er was veel aandacht  
van landelijke- en regionale pers.  
Gedeputeerde Tanja Klip – Martin van de provincie 
drenthe verrichte de openingshan deling samen 
met burgemeester Cees Bijl (gemeente Emmen) en 
burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente 
Coevorden.  
de boortoren staat op SCh1400, de boorlocatie in 
Schoonebeek, waar momenteel de eerste putten 
worden geboord. 

Lees verder op pagina 2.
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de grond uitsteekt) en de uiteinden van 

de pijpleidingen. “Daarbij gaan we de 

verschillende materialen zorgvuldig 

scheiden en controleren op mogelijke 

vervuiling,” vertelt Geert. “Van alle loca

ties zal het fakkelterrein niet meer nodig 

zijn. Die terreinen worden mogelijk 

teruggegeven aan de eigenaren, als dat 

past binnen de gemaakte afspraken.” 

Vanaf augustus 2009 tot april 2010 

worden op deze manier alle locaties 

schoongemaakt en opgeruimd. Daarna 

wordt de grote gasbehandelingsinstal

latie in RossumWeerselo Centrum 

opgeruimd. 

Op deze plek blijft alleen het verdeel

station staan. 

Overigens zal er in april en mei 2009 

proef worden gedraaid op de locatie 

TubbergenMander. Op die locatie vindt 

geen gasproductie meer plaats. Het 

schoonmaak en opruimproces wordt 

van A tot Z uitgevoerd om te zien of 

alles gaat zoals het gaan moet. 

Aanpassen en opbouwen

In januari 2010 verwacht de NAM te 

kunnen beginnen met de nieuwbouw. 

“Op de waterinjectielocaties komt bij 

elke put een installatie die de druk in de 

pijpleiding moet opbouwen tot hij hoog 

genoeg is om het water in de put te 

pompen,” vertelt Tjalling. “Op locaties 

waar meer putten zijn, komen dus ook 

meer installaties te staan. De installatie 

komt op een nieuwe fundatie te staan. 

Hij bestaat uit twee delen: een pompin

stallatie en een controle en regelinstal

latie. 

We hebben gekozen voor extra stille 

pompen, omdat we moeten voldoen 

aan zeer strenge geluidsnormen.”

De werkzaamheden aan de installatie 

zullen volgens Tjalling minimaal zijn.  

“De installatie wordt in de fabriek in 

elkaar gezet en in zijn geheel op hun 

plek gezet. We hoeven alleen nog maar 

de pijpleidingen aan te sluiten op de  

installatie en vervolgens op de put.”

In omvang is deze installatie een stuk 

kleiner dan de huidige gasinstallaties. 

“We hebben het over een grootte van 

grofweg twee zeecontainers,” beschrijft 

Tjalling. “Ze zijn drie bij twintig meter 

in oppervlakte, en ongeveer vier meter 

hoog. Op vijf van de zeven locaties 

komt er bovendien een geluidsisole

rende bekisting omheen.” Geert waar

schuwt: “Maar dat betekent niet dat de 

oppervlakte van de locaties kleiner zal 

worden. We moeten rekening houden 

dat we in de toekomst de putten moe

ten opruimen. Daarvoor moet er een 

tijdelijke boortoren komen te staan,  

en daar hebben we ruimte voor nodig.”

Op de verdeelstations wordt er alleen 

een kleine aanpassing gedaan om het 

aangevoerde water te verdelen over  

de verschillende injectielocaties. 

Aan de putten zelf hoeft niet veel te 

gebeuren, betoogt Tjalling. “Alleen wat 

kleine technische aanpassingen.  

We moeten bijvoorbeeld kleppen 

omdraaien omdat er nu water ingaat, 

in plaats van gas uit. Maar daar zal de 

omgeving nauwelijks iets van merken.” 

 Geert Nijburg  Tjalling de Bruin

TijdSChEMA WErKZAAMhEdEn

medio augustus 2009     gasproductie stopt 
   installaties en pijpleidingen  

worden schoongemaakt en  
veiliggesteld

  putten worden schoongemaakt 

half september 2009  start opruimen van de locaties 

januari 2010   nieuwe installaties worden  
geïnstalleerd

april 2010   opruimen van de locaties is  
afgerond

juli 2010  start waterinjectie

april 2011   opruimen gasbehandelings
installatie RossumWeerselo 
Centrum is afgerond

Tekst en uitleg Vragen Informatie
De NAM doet er alles aan om de overlast voor  

de omwonenden tot een minimum te beperken.  

Geert Nijburg: “We werken alleen overdag.  

Bovendien zullen we voor de afvoer van materialen 

vaste routes volgen die van te voren zijn afgespro

ken met de gemeentes.” Tjalling de Bruin vult aan: 

“Bij de bouw van de installaties hanteren we het  

‘plug and play’ principe: kant en klaar neerzetten  

en aansluiten. Daar komen op de locatie zelf nog 

maar weinig werkzaamheden aan te pas.”   

Voordat de werkzaam heden beginnen, informeert 

de NAM alle omwonenden om uit te leggen wat er 

gaat gebeuren. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met  

de afdeling Communicatie van de NAM  

telefoon: (0592) 36 82 22.  

Of stel uw vraag per email: 

namcommunicatie@shell.com.  

Ook kunt u op www.nam.nl/schoonebeek  

een vraag stellen.

Meer nieuws over de herontwikkeling  

van het olieveld Schoonebeek vindt u op  

www.nam.nl/schoonebeek.  

Op deze website kunt u zich ook aanmelden  

voor een digitale nieuwsbrief.  

Telkens als er een nieuwsbericht op de  

website verschijnt, ontvangt u hiervan  

automatisch een mailbericht.
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Boswachter Roel Korbee houdt van  

het Springendal. Hij woont en werkt 

er al sinds 1976. “Het is een van de 

meest romantische beekdalen van  

Nederland,” vindt hij. “Het is een geva

rieerd en kleinschalig cultuurlandschap. 

Oude bomen, beekjes en bronvijvers 

ademen een landgoedsfeer uit. Hier mag 

geen gemotoriseerd verkeer komen,  

dus het gebied straalt een weldadige 

rust uit. Er zijn slingerende beken,  

schilderachtige meertjes, bloemrijke  

akkers en hooilanden. Er zijn bossen 

met bijzon dere planten, en daartussen 

staan eeuwenoude vakwerkboerderijen.”

Als buitenmens vindt hij het een voor

recht om te werken en te wonen in deze 

omgeving. “De natuur is altijd verras

send. Op mijn avondwandeling kan ik 

een blauwe kiekendief tegenkomen 

en of zie of hoor ik kraanvogels over

vliegen. Reeën liggen in alle rust langs 

een bosrand en in de avond hoor je het 

geluid van een bosuil of een kerkuil. Het 

is toch prachtig om dat allemaal voor het 

nageslacht te mogen bewaren?”

Kritische vragen

Geen wonder dat hij, en met hem 

Staatsbosbeheer, niet gelukkig is met 

de beslissing van de NAM om in de vier 

Springendalputten water te injecteren. 

“Natuurlijk hoopten we dat de instal

laties als storende elementen in het 

landschap zouden verdwijnen. Daarom 

zijn wij als gebruikers en bewoners met 

de NAM gaan praten,” vertelt Roel. 

“Daarbij is naar voren gekomen dat de 

NAM zich aan strenge regels en normen 

moet houden. De knelpunten moeten 

eerst opgelost worden voordat het licht 

wat ons betreft op groen komt te staan. 

Alle kritische vragen zijn aan de orde 

geweest.” 

Een van de kernproblemen was de  

geluidsoverlast. “De NAM heeft ons  

verteld dat het toekomstige geluids

niveau lager is dan tegenwoordig het 

geval is. Wij hebben de NAM geadvi

seerd om mensen voor hun beleving 

van het geluid mee te nemen naar 

andere soortgelijke locaties.” Een ander 

kernprobleem was de overlast van de 

bouwactiviteiten. Nu zegt hij: “Ik denk

dat we daarna minder last zullen hebben  

van de locaties dan voorheen.”  

Elkaar versterken

Hoewel Roel de NAMinstallaties nog 

steeds het liefst kwijt wil, ziet hij ook wel 

voordelen: “Door de intensieve gesprek

ken hebben we ontdekt dat we elkaar 

ook kunnen versterken. In gezamenlijk 

overleg kun je bepaalde beslissingen 

veel sneller nemen. Dan kun je tot 

overeenstemming komen zonder van je 

gestelde doelen af te moeten stappen.”

de bewoners en gebruikers van het Springendal sprongen niet bepaald 

een gat in de lucht toen de nAM bekendmaakte de gaswinningsloca-

tie om te bouwen tot waterinjectielocatie. in het natuurgebied komen 

jaarlijks 250.000 bezoekers. Boswachter roel Korbee vertegenwoordigt 

Staatsbosbeheer in de gebruikersgroep, die met de nAM om tafel ging 

zitten om hun wensen kenbaar te maken. “Alle kritische vragen zijn aan 

de orde geweest.”

Springendal blijft zichzelf
Gebruikersgroep zet zich in voor dit unieke natuurgebied

  Boswachter Roel Korbee
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Waarom gaat de nAM opnieuw olie winnen in 

Schoonebeek?

De NAM gaat opnieuw olie produceren uit het 

Schoonebeekolieveld, omdat nieuwe technieken de 

herontwikkeling van het olieveld technisch haalbaar en 

rendabel maken. De NAM gebruikt daarvoor horizontale 

putten in combinatie met lagedrukstoominjectie. De 

stoominjectie gebeurt met hoogrendementspompen. 

Die zijn groter dan de vroegere jaknikkers, maar er zijn 

er veel minder van nodig. Om de benodigde stoom te 

krijgen, wordt ultrapuur water gebruikt van een nieuw 

te bouwen installatie naast de bestaande rioolwater

zuiveringsinstallatie in Emmen. Het water wordt in een 

efficiënte warmtekrachtcentrale (WKC) tot stoom verhit.

Wat gebeurt er met het water dat vrijkomt?

Het water dat bij de oliewinning vrijkomt, gaat via een 

ondergrondse pijpleiding naar lege gasvelden in  

Twente. Het wordt daar in een vergelijkbare gesteente

laag gepompt als waaruit het is gekomen. De bestaan

de pijpleiding die gas van Twente naar Emmen  

transporteerde, gaat straks het water in omgekeerde 

richting vervoeren. Vanaf Den Hulte, onder Coevorden, 

wordt een nieuwe kunststofleiding naar Schoonebeek 

aangelegd. Opmerkelijk detail: het water dat is vrijge

komen bij de gaswinning in Twente werd voorheen in 

Drenthe geïnjecteerd. Het proces wordt nu omgekeerd.

Wat zit er in het water? 

Tijdens de productie van olie en gas wordt water afge

scheiden in een oliebehandelingsinstallatie (OBI). Dit 

productiewater bestaat onder andere uit formatiewater 

(dat al miljoenen jaren in het gesteente aanwezig was). 

Dit bevat veel mineralen, wat zware metalen en zwavel

verbindingen en is veel zouter dan wat wij gewend zijn. 

Verder bestaat het uit waswater, condens van geïnjec

teerde stoom en mijnbouwstoffen die gebruikt worden 

bij de winning en behandeling van de olie. 

Waarom wordt het water geïnjecteerd?

In de Milieu Effect Rapportage (MER) is gekeken wat de 

best mogelijke optie is. Een onafhankelijke commissie 

heeft deze verschillende opties bekeken. Zo is nage

gaan hoe de milieubalans is als je al het water boven de 

grond zou proberen te zuiveren. Uit dit onderzoek blijkt 

dat de beste oplossing injectie in de ondergrond is. 

hoe wordt het water geïnjecteerd?

Het water wordt met een injectiepomp in de put  

gepompt. Per locatie zijn er maximaal drie geschikte  

injectieputten. Dit water wordt op 2,5 kilometer diepte 

in de zandsteenlaag geïnjecteerd waar voorheen het 

gas in zat. Er wordt tussen de driehonderd tot duizend 

kubieke meter water per dag ingebracht.  

Dat hangt af van de dikte en sterkte van de ondoor

dringbare zout of kleisteenlaag die erboven ligt. 

hoe gaan de locaties eruit zien?

In Twente maakt de NAM gebruik van bestaande  

locaties. Hoewel de plaatsen hier vastliggen, kijken  

we naar inrichting en aankleding van deze locaties. 

Wellicht kan het huidige oppervlak worden verkleind,  

of kunnen we de aanblik verbeteren door het aanbren

gen van beplanting. Op de locaties komt een nieuwe  

installatie die kleiner en compacter is dan de huidige. 

De nieuwe pompunits komen rechtstreeks uit de  

fabriek. Dat levert dus nauwelijks bouw en constructie

activiteiten bij de locaties op. 

Waarom is gekozen voor Twente?

In eerste instantie werd bij het begin van de herontwik

keling van het olieveld Schoonebeek uitgegaan van 

waterinjectie in Drentse gasvelden, die dan leeggepro

duceerd zouden zijn. Inmiddels blijken deze velden nog 

niet voldoende leeg om als opvangreservoir te funge

ren. De enige mogelijkheid ligt in Twente waar  

op redelijk korte termijn al het gas uit de velden  

geproduceerd is. In deze lege gasvelden is voldoende 

capaciteit om negentig miljoen kubieke meter vrij

komend water op te vangen. 

om welke gasvelden gaat het?

In de eerste fase gaat het productiewater naar de  

gasvelden TubbergenMander en RossumWeerselo. 

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. 

Kunnen lege gasvelden ook voor iets anders  

gebruikt worden?

De leeggeproduceerde gasvelden in Twente bestaan 

uit min of meer poreus gesteente. Door de winning 

van gas is ruimte ontstaan voor opslag van gassen of 

vloeistoffen. Behalve voor wateropslag kunnen deze 

velden ook worden benut voor CO2, gasopslag of 

aardwarmteonttrekking, mits ze voldoen aan bepaalde 

voorwaarden.

hoeveel geluid produceren de pompen voor het 

injecteren van het water? 

De verwachting is dat de injectiepompen minder geluid 

zullen produceren dan de installaties die er nu staan. 

Om een berekening te kunnen maken van het te ver

wachten geluid, zijn vergelijkbare pompen onderzocht. 

Met deze gegevens zijn geluidscontouren opgesteld. 

Dat betekent dat met cirkels rondom de pompen 

berekend is hoe en waar het geluid op welke sterkte 

hoorbaar is. De geluidscontouren dienen als uitgangs

punt voor het eigenlijke ontwerp. Indien nodig zal de 

NAM geluidsreducerende maatregelen nemen. 

hoe is de planning?

Medio augustus 2009 stopt de NAM met de winning 

van gas en begint de bouw van de waterinjectieloca

ties. In juli 2010 start naar verwachting de waterinjectie. 

Wat doet de nAM om de overlast voor de omgeving 

te beperken? 

Om te beginnen is de omvang van de werkzaamheden 

in Twente beperkt, omdat veel voorbereidend werk 

elders plaatsvindt. Daarnaast zorgt de NAM ervoor dat 

de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken zo 

kort mogelijk duren. Verder worden veilige transport 

routes opgesteld in overleg met de overheden.  

Mochten er drukke momenten voorkomen, dan zorgt 

de NAM ervoor dat er verkeersregelaars aanwezig zijn 

om het verkeer te begeleiden. De omwonenden worden 

tijdig geïnformeerd als de werkzaamheden starten.

Waterinjectie in vogelvlucht

in deze informatiekrant komen verschillende  
aspecten van waterinjectie aan de orde.  
op deze pagina geven we een overzicht van  
de belangrijkste wetenswaardigheden.
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Water injecteren in lege gasvelden is niet 

nieuw voor de NAM. Het bedrijf doet dat 

al jaren bijvoorbeeld in het Dalenveld in 

Drenthe. Alleen is dat water dat vrijkomt 

bij gaswinning, en in Twente gaat het om 

water dat vrijkomt bij oliewinning.  

Frank Jelgersma is belast met de  

coördinatie van alles wat zich onder de 

grond afspeelt. Hij vertelt wat de ver

schillen daartussen zijn.  

“Bij gaswinning komt minder water vrij 

dan bij oliewinning. Dat komt doordat 

de olie vloeibaarder gemaakt wordt 

met stoom, en doordat er van nature bij 

productie van olie meer water meekomt 

dan bij productie van gas. Dat water 

is erg zout, en er zitten nog minuscule 

oliedeeltjes in. Maar dat is natuurlijk zo 

min mogelijk, want die olie willen wij er 

juist graag uit halen.” 

Geen effect op de bodem

Dit zoute water wordt via de pijpleiding 

en die er al lagen vanwege de gaswin

ning, van Schoonebeek naar Twente 

getransporteerd. Daar wordt het in kalk 

en zandsteenlagen geïnjecteerd waarin 

voorheen gas zat, maar die nu voor het 

grootste deel leeg zijn. Het water komt 

te zitten in de porieruimte tussen de 

gesteentedeeltjes. “We hebben uitge

zocht of er een chemische reactie zou 

plaatsvinden tussen het ingebrachte 

zoute water en het water dat al in die 

bodemlaag zit,” legt Frank uit, “en wij 

verwachten dat geheel niet. Het enige 

dat zou kunnen gebeuren, is dat er wat 

slecht oplosbare zouten neerslaan in het 

gesteente. Maar dat heeft geen nadelig 

effect op de bodem.”

Geen effect op biosfeer

De gesteentelagen waarin het water 

wordt geïnjecteerd, worden afgesloten 

door ondoordringbare zout en klei

steenlagen. Bovendien liggen die lagen 

tussen 1300 en 2500 meter diepte. 

Enig effect naar de biosfeer die erbo

ven ligt, verwacht Frank Jelgersma dus 

geheel niet. “Wel is het van belang om 

de druk in de gesteentelagen te blijven 

controleren.” Hij legt uit: “Als je op één 

plek water injecteert, stijgt de druk daar 

plotseling. We moeten voorkomen dat 

er ineens spanning komt te staan op de 

ondoordringbare laag. We hebben van 

te voren sterktemetingen gedaan. We 

weten precies hoeveel druk de lagen bij 

de verschillende putten aankunnen.” Dat 

houdt in dat de snelheid waarmee het 

water de bodem in kan gaan, varieert. 

“Bij de ene put kan dat duizend ku

bieke meter per dag zijn, bij de andere 

put maar driehonderd,” noemt Frank. 

De verwachting is dat de drie Twentse 

velden waarin water geïnjecteerd wordt, 

ongeveer tien tot twintig jaar water 

kunnen opnemen. “Als de druk in de 

zandsteenlaag net zo hoog is als de 

oorspronkelijke druk toen er nog gas in 

zat, stoppen we met de waterinjectie,” 

zegt Frank. “Tegen die tijd zullen andere 

gasvelden in Drenthe leeg zijn. Dan kun

nen we die wellicht ook gebruiken.”

‘in deze gasvelden kunnen we tien tot twintig jaar water injecteren’

in de bodem waaruit jarenlang gas is gewonnen, gaat de nAM nu water injecteren dat is vrij ge komen bij  
de winning van olie. hoe gebeurt dat? heeft dat gevolgen voor de bodem? Zal het landschap daardoor niet 
veranderen? En wat maakt deze bodem zo geschikt om water te injecteren? Vragen genoeg voor mijnbouw-
kundige Frank jelgersma van de nAM.

Water injecteren in de  
bodem… kan dat zomaar?

Hart voor de natuur
Aanbevelingen leiden tot maatregelen om de natuur zoveel mogelijk te beschermen

Het ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’ is een van de 

natuur gebieden die door de Europese Unie is aange

wezen als Natura 2000gebied. Natura 2000 is een 

netwerk van natuurgebieden dat is aangewezen om de 

biodiversiteit in Europa te waarborgen.  

Het Springendal is zo bijzonder omdat er verschillende 

typen natuur voorkomen, onder andere vochtige en 

natte heide en oude eikenbossen. Ook komen in het 

gebied verschillende bijzondere dieren en plantensoor

ten voor. Als een bedrijf activiteiten gaat ontplooien in 

zo’n natuur gebied, moet het laten onderzoeken welke 

invloed deze activiteiten hebben op de omgeving.  

Rosanne van Oudheusden 

voerde dat onderzoek uit,  

samen met haar collega  

Alex Tabak. Ze vertelt: “We  

hebben gekeken naar de invloed 

van de waterinjectie, maar ook 

naar de voorbereidende werk

zaamheden zoals het weghalen 

van vegetatie, werkverkeer, 

geluids en lichtoverlast en het 

aanpassen van de locaties.” 

Aanbevelingen

Naar aanleiding van het on

derzoek deden wij een aantal 

aanbevelingen. Rosanne noemt 

de belangrijkste: “We wisten dat 

er misschien langs de wegen 

vegetatie moest worden weg

gehaald uit de bermen. We heb

ben daarom aangegeven welke 

bomen ze wel of juist niet konden weghalen, zodat het 

oude eikenbos niet zou worden aangetast. Ook hebben 

we gekeken naar de invloed van geluid en licht op de 

natuur. Het bleek dat het geluidsniveau niet schadelijk 

zou zijn voor de vogels. Ook hebben we voorgesteld 

om geen permanente verlichting aan te brengen. Dat 

heeft de NAM al aangepast. De verlichting gaat alleen 

aan als er terreininspectie plaatsvindt. Verder hebben 

we aanbevolen om alleen overdag te werken, en om de 

machines op verharde ondergrond te zetten.” 

Deze laatste aanbeveling was gedaan vanwege de 

aanwezigheid van de beschermde kamsalamander, die 

in dit gebied voorkomt. Rosanne legt uit: “Kamsalaman

ders schuilen in de winter half onder bladeren, en ze zit

ten ook in de hoekbak van de locatie Tubbergen7. Als 

de NAM daar straks aan het werk gaat, is dat niet fijn 

voor de salamanders. Daarom hebben we voorgesteld 

om een poel aan te leggen waar ze permanent kunnen 

blijven.” 

Waterinjectie

De waterinjectie, ten slotte, heeft volgens Rosanne 

geen invloed op de natuurwaarde in dit gebied. “Het 

water wordt in een diepe laag – tussen de 1500  2500 

meter diep – geïnjecteerd en is afgesloten van de lagen 

erboven door onder meer ondoordringbare zoutlagen.” 

Rosanne heeft er alle vertrouwen in dat de natuur niet 

zal lijden onder de activiteiten van de NAM. “De NAM 

voert de veranderingen nauwkeurig uit. Bovendien zal 

het geluids niveau naar verwachting zelfs minder worden 

dan nu.” 

de nAM-locaties waar de waterinjectie zal plaatsvinden, bevinden zich in beschermd natuur-
gebied: het Springendal. de nAM vroeg adviesbureau Arcadis om uit te zoeken onder welke 
voorwaarden de activiteiten moeten worden uitgevoerd, om te voldoen aan de natuurwetgeving. 
Ecoloog rosanne van oudheusden voerde het onderzoek uit.

  Frank Jelgersma

  Alex Tabak en Rosanne van Oudheusden
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Projectleider ruurd hoekstra:

‘Ik voel mij thuis 
in Schoonebeek’
Begin 2008 kwam ruurd hoekstra (53) in beeld als de nieuwe project-
leider herontwikkeling olieveld Schoonebeek. Met veel plezier gaf hij 
leiding aan de modernisering van het Groninger gasveld.  
die klus wilde hij eigenlijk wel graag afmaken. Toch koos hij voor 
‘Schoonebeek’. Zijn voorganger Frans hondeborg benut zijn opgedane 
ervaringen nu als intern adviseur van andere projecten.

“Het was een groot voordeel dat ik een aantal collega’s naar Schoonebeek mee  

kon nemen. Hun enthousiasme voor een andere klus was groot. Alleen raakte het 

Groninger-team een aantal spelers kwijt. Ik constateer echter dat iedereen enthousiast 

is en de steun van onze organisatie groot is. In l996 kwam het besluit om de oliewin-

ning te stoppen. Betere technieken en tijd waren nodig om tot een herstart te komen. 

We hebben de afspraken om ooit terug te keren gestand gedaan na twaalf jaar studie 

en heroriëntatie.”

Terugkeer

In feite keert Ruurd Hoekstra terug op vertrouwde grond. Tussen 1992 en 1998 was 

Zuid-Oost Drenthe al zijn werkterrein. “Ik voel mij thuis in Schoonebeek. Ik leerde de 

mensen daar kennen als open en eerlijk. De NAM heeft in die regio iedereen altijd 

keurig behandeld. We hebben in het verleden een goede reputatie opgebouwd. Hun 

grootste zorgen zijn vooral de vrees van geluidshinder, verkeersoverlast en het zicht. 

Dat is in persoonlijke gesprekken duidelijk naar voren gekomen. We hebben daar goed 

naar geluisterd. Als het nodig is kijken we samen met omwonenden naar passende 

oplossingen.”

  

Nieuw

In het jaar 1996 bleek de oliewinning in Schoonebeek niet meer lonend. 

Ruurd Hoekstra: “We praten nu over nieuwe technologische ontwikkelingen.  

Onze oliekennis was gedaald naar een minimaal niveau. We ontwikkelen nu een totaal 

andere ‘tak van sport’. Dat geeft alle betrokkenen een mooi perspectief. “De nieuwe 

techniek, het toepassen van stoominjectie op deze schaal vindt alleen nog maar plaats 

in Canada en het Midden Oosten. Die moderne aanpak maakt Schoonebeek nu weer 

rendabel. Hij wijst op de ontstane win-winsituatie. De verwerking van de productie 

vindt straks plaats in de naburige hoogwaardige raffinaderij van BP Lingen. Dat geeft 

ook een stevige impuls aan de Duitse regio.”

Start

Ruurd vervolgt: “Oktober 2008 zijn we gestart met het heien en aanleggen van de 

locaties in Schoonebeek. Op NAM-locatie SCH1400 is de boortoren gearriveerd.  

Daar worden momenteel de eerste putten geboord. Medio 2010 verwachten we de 

eerste olie naar boven te halen. Voordat het zover is moeten we in 2009 en 2010 alle 

18 boorlocaties met in totaal 73 putten aanleggen en de leidingen, warmtekracht-

centrale (WKC) en de oliebehandelingsinstallatie (OBI) realiseren. De omgeving merkt 

duidelijk dat we twee jaar lang met een paar honderd mensen volop in Schoonebeek 

aanwezig zullen zijn.” 

6

ruurd hoekstra in beeld

hartje zomer 1955 wordt ruurd hoekstra  
geboren in de provincie Groningen.  
in 1978 studeert hij af aan de hTS-afdeling 
informatica in Leeuwarden. het past bij zijn 
fascinatie voor elektronica. Voor 350 gulden 
kocht hij toentertijd een calculator.  
Lachend: “die krijg je nu gratis bij een pak 
wasmiddelen.” 

Shell was zijn eerste werkgever. in het  
Groninger land leerde hij met instrumenten 
om te gaan. Een uitstapje naar KPn was van 
korte duur. Een buurman overtuigde hem 
vrij snel van het feit dat Shell een veel betere 
werkgever was. de automatisering op het  
Asser hoofdkantoor volgde met daarna  
werkzaamheden in het Midden-oosten en 
Amerika. Zes jaar lang zat hij vervolgens in 
de Schoonebeker winning van gas en olie.

Bij het renovatieproject Groningen-gasveld 
kreeg hij vier jaar geleden de eindverant-
woordelijkheid.

PLAnninG
2009 – 2010 Constructiewerkzaamheden

2009 – 2010 Boren

Medio 2010 Start olieproductie
 

➔

➔

➔
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Energielandschap mag  
gezien worden

Jannes de Vries is landschapsarchitect van de Dienst Landelijk Gebied van het  

ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Hij kreeg de taak om een plan te 

maken voor de landschappelijke inpassing van alle locaties die betrokken zijn bij 

de geplande oliewinning in Schoonebeek. Daarbij horen ook de locaties in Twente 

die worden omgebouwd van gaswinning naar waterinjectie. Terwijl de toekomstige 

oliewinlocaties met bovengrondse leidingen zijn verbonden met de behandelinstal

latie, hebben de toekomstige waterinjectielocaties een ondergrondse verbinding. 

De injectieinstallatie zal kleiner zijn dan wat er nu staat. “Het karakter van de beide 

soorten locaties zal anders zijn, maar in beide gevallen maken ze deel uit van de 

‘ruimtelijke werkelijkheid’ en mogen als zodanig best zichtbaar zijn,” vindt  

Jannes de Vries. “In de ondergrond bevinden zich diverse lagen, bovengronds 

diverse installaties. Je kunt het zien als een energielandschap. Je kunt in de lay 

out van de locatie en in de vormgeving van de installaties duidelijk maken wat er 

gebeurt.”

Zorgvuldig ingepast

Daarmee bedoelt hij niet dat de locaties open en bloot in het landschap moeten 

liggen. “Het gaat hier om oud cultuurlandschap; een beetje heuvelachtig, met 

verspreide bebouwing. De locaties liggen schijnbaar willekeurig in het landschap, 

omdat dat te maken heeft met niet zichtbare, ondergrondse structuren. Sommige 

locaties liggen in landbouwgebied, andere in natuurgebied. Over het algemeen zijn 

de locaties zorgvuldig ingepast in de omgeving; ze zijn opgenomen in de groen

structuur die er van nature is. Met die locaties hoeft in principe niet zo veel meer  

te gebeuren. Maar twee locaties bij Rossum en Oldenzaal liggen in bebouwde 

omgeving. Daarvoor moeten we zorgen dat ze goed worden afgeschermd voor de 

naburige bewoners. Er komt een groene wal omheen, die volledig bedekt is met 

klimplanten.” 

natuur binnen de locaties

Sommige nieuwe waterinjectielocaties zullen kleiner zijn dan de huidige gaswin

ningslocaties. Ook daar heeft Jannes de Vries een duidelijke visie op: “Op de  

vrij komende plekken kunnen we de natuur toelaten. Asfalt kan gedeeltelijk een  

heideveldje worden, het terrein kan weer heuvelachtig worden. Dan krijgt het hele 

terrein de kans om zich na verloop van jaren aan te passen aan de omgeving. Maar 

ik heb gemerkt dat technici daar terughoudend in zijn. Die willen het liefst  

alles binnen de installatie technisch houden. Toch willen zij voor de omgeving  

een goede en betrouwbare partner zijn.” 

de nAM gaat in Schoonebeek weer olie winnen en in Twente water injecteren in lege gasvelden.  
deze activiteiten vinden plaats op locaties die moeten worden ingepast in de omgeving. de nAM vroeg 
landschapsarchitect jannes de Vries om zijn visie hierop te geven. “ik ben gek op alles wat ik ‘ruimtelijke 
werkelijkheid’ noem. daar hoort een stad bij, maar ook bijvoorbeeld de zee. En dus ook de winning van  
olie en gas.”

‘de winning van gas en olie hoort bij de ruimtelijke werkelijkheid’ 

 Landschapsarchitect Jannes de Vries

 Schetsen voor Rossum Weerselo Schetsen voor Rossum Weerselo 2
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uitgave van de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij B.V. (NAM).

Tekst en productie:

NAM afdeling Communicatie

Aan dit nummer werkten mee:

Marjolein Boer, Annemieke Hemmer, 

Ton Kuis, Marjolein Roosenboom

Vormgeving, begeleiding en coördinatie:

Reclameadviesbureau Unicom,  

Groningen

Foto’s:

Hans Banus, Marco Kuis 

Druk:

Koninklijke Van Gorcum B.V., Assen

Deze krant wordt huis aan huis  

verspreid in de omgeving van de  

waterinjectielocaties in Twente. 

Mocht u vragen hebben of de krant niet 

ontvangen hebben, neem dan contact 

op met de afdeling Communicatie van 

de NAM, telefoon 059236 82 22,  

email namcommunicatie@shell.com

Dit geldt natuurlijk ook voor wie extra 

exemplaren wil ontvangen.

‘de leidingen die nu gas transporteren, gaan straks water vervoeren’

Pijpleidingen krijgen een  
tweede leven

“Tussen Tubbergen en Elsweg lag al 

in 1974 een pijpleiding,” weet Tom 

Segboer. “Maar de meeste pijpleidingen 

werden in de jaren tachtig aangelegd. 

Door die pijpleidingen wordt het  

Twentse gas via Coevorden naar de 

gaszuiveringsinstallatie in Emmen 

gebracht, waar de zwavelwaterstof eruit 

wordt gehaald. Straks draaien we de 

zaak dus om. Het water gaat dan in zui

delijke richting van Schoonebeek naar 

Twente om daar geïnjecteerd te worden 

in de leeggeproduceerde gasvelden.” 

Omdat tussen Schoonebeek en  

De Hulte (onder Coevorden) geen 

pijpleiding ligt, wordt er op dat tracé 

een nieuwe kunststofleiding aangelegd. 

Voor de rest kan het bestaande leiding

netwerk gebruikt worden. Op de loca

ties zal ook een aantal aanpassingen 

nodig zijn, zegt Tom. “Soms vervangen 

we oude kleppen door nieuwe elemen

ten, en hier en daar leggen we nieuwe 

leidingdelen aan.” 

onderhoud

Het gebruik van de bestaande leidingen 

is mogelijk omdat de leidingen nog in 

goede staat verkeren. Tom Segboer 

legt uit: “We onderhouden de leidin

gen regelmatig door er een soort grote 

spons doorheen te duwen. Doordat we 

het gas altijd droog hebben vervoerd, 

is in de leidingen geen roestvorming 

ontstaan. Dat weten we omdat we 

bijvoorbeeld wel eens een soort robot 

door de leidingen hebben gestuurd om 

ze te inspecteren. Bovendien hebben 

we sommige leidingen op bepaalde 

plekken opgegraven, om ter plaatse 

de status van de leiding te meten en 

bekijken.” 

Controle

“Je zou zeggen dat water en ijzer niet 

samen gaan omdat je dan roest krijgt. 

Wij voegen daarom aan het water cor

rosiewerende middelen toe,” vertelt 

Tom. “Periodiek gaan we controleren 

hoe de integriteit van de leiding zich 

ontwikkelt. Wij leggen bijvoorbeeld 

een stukje metaal in de leiding en dat 

houden we nauwlettend in de gaten.” 

Overigens kan Tom ons gerust stellen: 

“De leidingen zijn berekend op de druk 

van gas. Die ligt veel hoger dan de druk 

waarmee wij straks opereren als  

er water doorheen stroomt. Dat geeft 

een extra veiligheidsgarantie.”

Veiligheid

Lekken in leidingen zouden eigenlijk 

alleen kunnen ontstaan als er van 

buitenaf iets tegen de leiding aan komt, 

vertelt Tom ons. “Maar agrariërs hoeven 

niet bang te zijn dat ze de leidingen 

zomaar raken, want daar liggen ze veel 

te diep voor. Bovendien heeft veiligheid 

bij de NAM altijd de hoogste prioriteit. 

Dus als wij te horen krijgen dat bedrij

ven met graafmachines in de buurt van 

onze leidingen gaan werken, zetten we 

indien nodig een medewerker van de 

NAM in om aan te geven waar de  

NAMleidingen precies liggen.” 

Al sinds de jaren zeventig liggen er leidingen in de Twentse bodem die het gewonnen gas vervoeren  
naar de installatie in Emmen. nu in de zomer de productie van gas stopt, krijgen deze leidingen een  
nieuwe bestemming: ze moeten water dat vrijkomt bij de productie van olie uit Schoonebeek, naar  
Twente brengen. Pijpleidingspecialist Tom Segboer van de nAM legt uit wat er nog moet gebeuren  
voordat de pijpleidingen uitgerust zijn voor hun nieuwe taak.

 Pijpleidingspecialist Tom Segboer
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