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1  I n le id ing  
 

 

Het Nederlandse kabinet heeft de afgelopen periode een aantal ambitieuze doelen gesteld aan 

provincies en gemeenten. 

Klimaatdoelstellingen, energietransitie en een volledig circulaire economie geven nieuwe 

opgaven aan inrichting en gebruik van de omgeving. Door de onverminderd doorgezette 

decentralisatie van overheidstaken en bevoegdheden zullen deze doelstellingen met name door 

gemeenten moeten worden vormgegeven. 

 

De vier gemeenten in Noordoost Twente, te weten Losser, Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal, 

trekken gezamenlijk op om deze doelen te verwezenlijken, hierbij worden ze ondersteund door 

de provincie Overijssel. 

 

Onderhavige studie betreft een verkenning naar de mogelijkheden om twee maatschappelijke 

opgaven te combineren, te weten: hergebruik van de infrastructuur van uit productie genomen 

gasvelden en het opwekken van duurzame geothermische energie.  

 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

Is het kansrijk de uit geproduceerde gasvelden en bijbehorende infrastructuur in Twente te 

benutten als bron van duurzame geothermische energie?  

 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksvraag nader geduid en worden de sub-vragen toegelicht. 

   

In hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op geothermie, de geologie van Twente en de 

voormalige gaswinning. 

 

In hoofdstuk 4 worden vervolgens de sub-vragen per gasveld behandeld. 

 
Geofoxx is een succesvolle dienstverlener voor milieuvraagstukken met vestigingen in 

Oldenzaal, Tilburg en Gouda. Zij is actief in de expertisegebieden Bodem, Klimaat & Water, 

Ecologie & Biodiversiteit en GIS- en databeheer. 
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2  Onderzoeksvragen  
 

 

Vanaf de jaren ‘40 in de vorige eeuw was de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) actief in 

Twente met gaswinning uit gasvelden op dieptes van ongeveer 1200 tot 3000 meter. Het gas 

is hieruit gewonnen tot omstreeks de eeuwwisseling. Vanaf 2008 worden (een deel van) de 

poreuze lagen via de bestaande gaswinningsinfrastructuur gevuld met afvalwater afkomstig van 

de oliewinning in Schoonebeek. Het water zal in de gasvelden opwarmen tot temperaturen 

tussen 40 en 70 graden, afhankelijk van de diepteligging van het gasveld en de lokale 

geothermische gradiënt.  

 

Geothermische energie kan worden gewonnen door water met een lage temperatuur via een 

injectiebuis in een diepgelegen droog gasveld (>1.5 km diepte) te injecteren. Binnen deze 

poreuze gesteentelaag warmt het water op, waarna het omhoog gepompt wordt via een 

productiebuis die in dezelfde poreuze steenlaag op zo’n 1 tot 2 km afstand van de injectiebuis 

ligt. Bovengronds wordt de warmte van het geothermisch geproduceerde water overgebracht 

op een warmtenet of elektriciteitscentrale via een warmtewisselaar, waarna het afgekoelde 

water weer geïnjecteerd wordt. De combinatie van een injectie- en productiebuis voor 

geothermie heet een geothermisch doublet. Het idee van Geofoxx houdt in dat de oude 

gaspijpleidingen waarmee nu afvalwaterinjectie plaatsvindt, gebruikt kunnen worden als 

geothermisch doublet (Afbeelding 2.1). Deze mogelijkheid bestaat als 2 boorgaten op de juiste 

afstand van elkaar aansluiten op hetzelfde reservoir/gasveld en wanneer horizontale 

doorstroming hierbinnen mogelijk is. 

  

  

Afbeelding 2.1: Schematische weergave van het hergebruik van gaswinningspijpleidingen voor 

geothermie 
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Bij de verkenning van de technische haalbaarheid van het Geothermisch hergebruik van de 

gasvelden in Noordoost Twente komen diverse vragen aan de orde zoals bijvoorbeeld: 

 

 Wat is de verwachte temperatuur op diepte?  

 

 Wat is de samenstelling van het ge-injecteerde water? 

 

 Wat is de debietcapaciteit van de bestaande ondergrondse infrastructuur?  

 

 Wat zijn de relevante kentallen (denk hierbij aan: porositeit, water/gasdruk, diepte en 

verbinding doubletten etc.) van het betreffende veld? 

 

 Is de infrastructuur geschikt voor het langdurig rondpompen van (afval)water?   

 

 Welke investering is nodig in ondergrondse infrastructuur (bv revisie/coating 

leidingwerk, pomp en installatie daarvan)?  

 

 Wanneer is het pakket verzadigd met water en onder welke druk?  

 

 Wat zijn de winbare hoeveelheden energie? 

 

 Welke investering staat daar tegenover? 
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3  Geothermie  en  de  Tw entse  ondergrond   

3 . 1  G e o t h e r m i e  

De aarde is net als de zon een continue leverancier van energie. Aardwarmte, komend vanaf de 

kern, is overal op aarde aanwezig en in potentie ook overal te exploiteren. Geothermische 

energie komt uit aardwarmte en is 24 uur per dag, onafhankelijk van weersomstandigheden, 

beschikbaar. Hiermee is aardwarmte een uiterst betrouwbare bron van energie. 

 

De temperatuur in de aarde loopt op met de diepte, ongeveer 30°C per kilometer. Dit is ook het 

gemiddelde in Nederland. In Twente is deze temperatuurgradiënt tot max. 10 graden gunstiger 

(Bron: NNTS, 2018). De technologie waarmee de warmte wordt gewonnen verschilt en wordt 

in belangrijke mate bepaald door de diepte, temperatuur en opbouw van de ondergrond 

(geologie). Warmtewinning op grotere diepte is in Nederland nog niet op grote schaal toegepast, 

maar wordt gezien als een kansrijk, duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas, met name 

geschikt om op grotere schaal bestaande delen van een stedelijke omgeving van duurzame 

warmte te voorzien. Begin 2018 waren in Nederland 16 geothermie-installaties gerealiseerd, 

waarvan 15 in de glastuinbouw en één in een stedelijke omgeving (Den Haag). De 

geothermiesector in Nederland is sterk in ontwikkeling. De rijksoverheid ziet voor geothermie 

een potentieel belangrijke rol weggelegd in de verduurzaming van de warmtevoorziening en de 

energietransitie, als kansrijk alternatief voor aardgas. In het Nationaal Energieakkoord van 2018 

wordt het opschalen van geothermie gezien als belangrijk middel om de doelstellingen te 

behalen. In onderstaande grafiek is de te verwachten ontwikkeling van geothermie in Nederland 

tot 2050 weergegeven.  

 

 
Afbeelding 3.1: Verwachte toepassing geothermie (bron: EBN) 

Naast de temperatuur zijn voor een succesvolle winning van geothermische energie de volgende 

criteria van belang. 

 

Permeabiliteit (doorlatendheid) 

De warmte moet door een drager (bijvoorbeeld water) naar het aardoppervlak worden gebracht. 

Om voldoende debiet te kunnen genereren dient de doorlatendheid groot te zijn.  

 

Water 
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In de poriën van het gesteente dient water aanwezig te zijn dat via een doublet kan worden 

onttrokken en ingebracht. Onderhavige verkenning gaat kort in op de mogelijkheden om gas als 

drager te gebruiken.  

 

Druk 

Voor een hoog rendement dient voldoende druk in de ondergrond aanwezig te zijn ten einde de 

drager (water) naar het oppervlak te drukken. Bij onvoldoende druk dient meer te worden 

gepompt hetgeen het rendement van de geothermische installatie beperkt. 

3 . 2  O n d e r g r o n d  T w e n t e  

In afbeelding 3.2 is een geologische dwarsdoorsnede weergegeven van het gebied in Noordoost 

Twente. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het rapport van NNTS, 2016. 

 

In de Twentse ondergrond zijn poreuze gesteente lagen (zandsteen en kalksteenlagen)  afgedekt 

door zoutlagen (Zechstein anhydriet en haliet). 

 

 
Afbeelding 3.2: Dwarsdoorsnede Noordoost Twente (bron: NNTS, 2016) 
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In het winningsplan Tubbergen-Rossum (NAM, 2003) worden de geologische formaties waaruit 

gas is gewonnen als volgt gekarakteriseerd: 

 

Tubbergen en Rossum-Weerselo Limburg (TUB-DC en ROW-DC)  

De Limburg formatie is gevormd in het Carboon tijdperk. De formatie bestaat uit steenkool-, 

zandsteen- en kleisteenlagen. Het gas is gevormd in de steenkool lagen en gemigreerd naar 

bovenliggende poreuze zandsteenlagen. In de Tubbergen en Rossum-Weerselo voorkomens 

liggen afsluitende Zechstein anhydriet en haliet lagen direct op de Limburg formatie. Daardoor 

heeft het gas zich in de poreuze Limburg zandsteenlagen kunnen ophopen.  

 

Tubbergen, Tubbergen Mander, Rossum-Weerselo en De Lutte Zechstein Carbonate (TUB-

ZEZ2C, TUBZEZ3C, TUM-ZEZ2C, TUM-ZEZ3C, ROW-ZEZ2C, ROW-ZEZ3C, LUT-ZEZ2CWest en 

LUT-ZEZ3CWest)  

De Zechstein formatie in de Tubbergen, Tubbergen Mander, Rossum-Weerselo en De Lutte 

voorkomens bestaan uit evaporitische- en kalksteen lagen die zijn afgezet in het Late Permian 

tijdperk. De evaporitische gesteenten bestaan voornamelijk uit anhydriet en haliet. De reservoir 

kalksteenlagen aangeduid met “Zechstein Carbonate” omvatten voornamelijk een mengsel van 

calciet en dolomiet. De kalksteenlagen vertonen matige porositeit en permeabiliteit. Plaatselijk 

wordt de stroming van gas vergemakkelijkt door van nature aanwezige open scheurtjes in het 

reservoir gesteente. Het gas is gedeeltelijk gemigreerd vanuit de onderliggende Limburg formatie 

en gedeeltelijk in de formatie zelf gevormd. Door afsluitende Zechstein anhydriet en haliet lagen 

boven op de “Zechstein Carbonate” heeft het gas zich in dit kalksteenreservoir kunnen 

ophopen. 
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4  Bestaande in f ras t ruc tuur  gaswinn ing 

Twente  

4 . 1  G a s v e l d e n  i n  T w e n t e  

Onderhavige verkenning koppelt potentiële geothermie aan de bestaande infrastructuur van de 

voormalige gaswinning in Twente.  

 

In afbeelding 4.1 zijn de gasvelden in Twente weergegeven. De karakteristieken van elk veld 

zijn in te zien via www.nlog.nl . 
 

 
Afbeelding 4.1: Gasvelden in Twente (bron: https://www.nlog.nl/kaart-boringen) 

Enkele karakteristieken van de velden zijn door specialisten van de  NAM aangeleverd. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van de openbaar beschikbare data via www.nlog.nl.  
 

In tabel 4.1 zijn kenmerken van de verschillende velden samengevat. 

  

http://www.nlog.nl/
https://www.nlog.nl/kaart-boringen
http://www.nlog.nl/
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Tabel 4.1: Gegevens per veld (bron: NAM 2019, en www.nlog.nl ) 

 TUB-
DC 

TUB-
ZE 

TUM-
ZE 

ROW-
DC 

ROW-
ZE 

LUT-
Z2Cw. 

LUT-
Z3Cw. 

DRN OLZ RAM 

Diepte 
veld (m) 

2150 1600 1650 1750 1150 1300 1300 - 1700 - 

Dikte 
reservoir 

(m) 

27 85 67 65 66 36 31 - 24 - 

Initiële 
druk (bar) 

260 211 190 199 150 - - - 199 - 

Druk in 
2003 (bar) 

35 28 69 84 12 67 67 - 89 - 

Eind druk 

(bar) 
28 24 60 72 8 67 67 - 89 - 

Porositeit 

(%) 
? ? 2-10 8-10 8-10 3-5 3-5 ? 10-

12 
1-3 

Temp. 

(grad. C) 
66 66 69 50-60 50-60 65 65 ? 62 82 

 
In de gasvelden  Rossum-Weerselo, Tubbergen en Tubbergen-Manderveen wordt sinds een 

aantal jaren water geïnjecteerd dat vrij komt bij de oliewinning in Schoonebeek. 

De bijbehorende gegevens zijn weergegeven in bijlage 2 (water injectie 2018, NAM 31 maart 

2019). 

4 .2  Ee r s t e  s e l e c t i e  ge s ch i k t he i d  g a sv e l d en  

In de volgende paragrafen zullen per veld de karakteristieken worden vermeld en vindt een 

eerste beargumenteerbare kwalitatieve selectie plaats.  

 

Wegingsfactoren inzake potentiële geschiktheid voor geothermisch hergebruik zijn: 

 

 Bestaande  infrastructuur aanwezig en geschikt; 

 Aanwezigheid water (zo niet potentie gas als drager); 

 Permeabiliteit; 

 Druk; 

 Corresponderend doublet; 

 Maximaal debiet; 

 Temperatuur. 

  

http://www.nlog.nl/
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4.2.1 Gasveld Deurningen 

 

 
Afbeelding 4.2: Gasveld Deurningen (onontwikkeld gasveld) (bron: https://www.nlog.nl/kaart-

boringen) 

Tabel 4.2: Wegingstabel eerste kwalitatieve schifting gasveld Deurningen 

Factor Oordeel Opmerking  

Bestaande infrastructuur 
aanwezig 

nee Combinatie geothermie en hergebruik 
infrastructuur niet mogelijk 

Waterhoudend   
Permeabiliteit   
Druk   
Cor. Doublet   
Max. debiet   
Temperatuur   

Conclusie Niet 
geschikt 

 

 

  

https://www.nlog.nl/kaart-boringen
https://www.nlog.nl/kaart-boringen
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4.2.2 Gasveld De Lutte 

 

 
Afbeelding 4.3: Gasveld de Lutte, uit geproduceerd gasveld (bron: https://www.nlog.nl/kaart-

boringen). 

Tabel 4.3: Wegingstabel eerste kwalitatieve schifting gasveld De Lutte. 

Factor Oordeel Opmerking  

Bestaande infrastructuur 
aanwezig 

ja  

Waterhoudend Onbekend Gas als drager gezien einddruk geen 
optie 

Permeabiliteit 3-5% 
porositeit 

Is beperkende factor 

Druk (bar) 67  
Cor. Doublet Verm. niet Gecompartimenteerd 
Max. debiet Onbekend  
Temperatuur (grad.C) 65   

Conclusie Niet geschikt Lage porositeit en 
gecompartimenteerd 
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4.2.3 Gasveld Oldenzaal 

 

 
Afbeelding 4.4: Gasveld Oldenzaal, uit geproduceerd gasveld (bron: https://www.nlog.nl/kaart-

boringen). 

Tabel 4.4: Wegingstabel eerste kwalitatieve schifting gasveld Oldenzaal 

Factor oordeel Opmerking  

Bestaande 
infrastructuur 
aanwezig 

ja  

Waterhoudend Onbekend Gas als drager gezien einddruk geen optie  
Permeabiliteit slecht Hoewel porositeit redelijk is bleek bij productie 

reservoirkwaliteit slecht en de laterale 
continuïteit van de zandformatie moeilijk 
voorspelbaar (bron: winningsplan NAM, 2003) 

Druk (bar) 89  
Cor. Doublet Verm. Niet  
Max. debiet Onbekend  
Temperatuur (grad.C) 62  

Conclusie Niet geschikt Beperkte permeabiliteit en 
gecompartimenteerd 
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4.2.4 Gasveld Rossum-Weerselo 

 

 
Afbeelding 4.5: Gasveld Rossum-Weerselo, uit geproduceerd gasveld (bron: 

https://www.nlog.nl/kaart-boringen ). 

Tabel 4.5: Wegingstabel eerste kwalitatieve schifting gasveld Rossum-Weerselo 

Factor oordeel Opmerking  

Bestaande 
infrastructuur 
aanwezig 

ja  

Waterhoudend Ja  Er wordt water geïnjecteerd 
Permeabiliteit Redelijk/goed Injectiedebieten >100m3/uur 
Druk (bar) 72 (DC) en 8 (ZE)

   
 

Cor. Doublet mogelijk 9 en 6a (DC) en 5 en 7a in (ZE) 
Max. debiet 80 

m3
/uur Omvang reservoir mogelijk beperkende factor 

Temperatuur (grad.C) 50-60  

Conclusie Mogelijk  geschikt Verwachte omvang van reservoir is 
beperking 

 
  

https://www.nlog.nl/kaart-boringen
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4.2.5 Gasveld Rammelbeek 

 

 
Afbeelding 4.6: Gasveld Rammelbeek onontwikkeld gasveld (bron: https://www.nlog.nl/kaart-

boringen ). 

Tabel 4.6: Wegingstabel eerste kwalitatieve schifting gasveld Rammelbeek 

Factor oordeel Opmerking  

Bestaande 
infrastructuur 
aanwezig 

nee Combinatie geothermie en hergebruik niet 
mogelijk 

Waterhoudend   
Permeabiliteit   
Druk (bar)   
Cor. Doublet   
Max. debiet   
Temperatuur (grad.C)   

Conclusie Niet geschikt  

 
 
 
  

https://www.nlog.nl/kaart-boringen
https://www.nlog.nl/kaart-boringen
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4.2.6 Gasveld Tubbergen 

 

 
Afbeelding 4.7: Gasveld Tubbergen, uit geproduceerd gasveld (bron: https://www.nlog.nl/kaart-

boringen ). 

Tabel 4.7: Wegingstabel eerste kwalitatieve schifting gasveld Tubbergen 

Factor oordeel Opmerking  

Bestaande 
infrastructuur 
aanwezig 

ja  

Waterhoudend Ja  Er wordt water geïnjecteerd 
Permeabiliteit Redelijk/goed Injectiedebieten >100m3/uur 
Druk (bar) 28 (DC) en 24 (ZE)

   
 

Cor. Doublet mogelijk Onduidelijk af te leiden uit informatie nlog.nl 
Max. debiet 80 m

3
/uur Omvang reservoir mogelijk beperkende factor 

Temperatuur (grad.C) 66  

Conclusie Mogelijk  geschikt Verwachte omvang van reservoir is 
beperking 

 

 
  

https://www.nlog.nl/kaart-boringen
https://www.nlog.nl/kaart-boringen
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4.2.7 Gasveld Tubbergen-Manderveen 

 

 
Afbeelding 4.8: Gasveld Tubbergen-Manderveen uitgeproduceerd gasveld (bron: 

https://www.nlog.nl/kaart-boringen ). 

Tabel 4.8: Wegingstabel eerste kwalitatieve schifting gasveld Tubbergen-Manderveen 

Factor oordeel Opmerking  

Bestaande 
infrastructuur 
aanwezig 

ja  

Waterhoudend Ja  Er wordt water geïnjecteerd 
Permeabiliteit Beperkt Lage injectiedebieten en beperkte porositeit 
Druk (bar) 60    
Cor. Doublet mogelijk Onduidelijk af te leiden uit informatie nlog 
Max. debiet Circa 5 m

3
/uur vormt beperkende factor 

Temperatuur (grad.C) 66  

Conclusie Niet geschikt Permeabiliteit 

 
 
 
 
 
  

https://www.nlog.nl/kaart-boringen
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4 .3  Samenv a t t i n g  e e r s t e  a n a l y s e  

Van de velden in Twente lijken het gasveld Tubbergen en het gasveld Weerselo-Rossum 

mogelijk geschikt voor de combinatie bestaande infrastructuur en geothermie. 

 

De andere velden beschikken óf niet over geschikte infrastructuur (Rammelbeek en Deurningen), 

of lijken vanwege reservoirkarakteristieken zoals poriënvolume, permeabiliteit en 

compartimentering niet geschikt. 

 

Gas in plaats van water als warmtetransporteur vanuit droge velden wordt vanwege de sterk 

afgenomen druk in de reservoirs niet kansrijk geacht en is derhalve niet verder uitgewerkt.   
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5  Verdiep ing  

5 . 1  I n l e i d i n g  

In hoofdstuk 4 zijn de Twentse gasvelden op hoofdlijnen geanalyseerd op geothermische 

potentie. 

 

Het gasveld Rossum-Weerselo en het gasveld Tubbergen zijn op basis van die analyse mogelijk 

geschikt. In onderhavig hoofdstuk zullen deze mogelijkheden nader worden onderzocht.  

5.1.1 Gasveld Rossum-Weerselo 

In dit gasveld zijn er redenerend vanuit bestaande infrastructuur twee opties voor geothermie: 

een doublet bestaande uit de putten ROW-9 en ROW-6a (bovengronds samen installatie Rossum 

Weerselo 9) en een doublet bestaande uit de meest optimale combinatie van de  putten ROW-2, 

ROW-7A (bovengronds samen installatie Rossum Weerselo 2), ROW-3, ROW-4 (bovengronds 

samen installatie Rossum Weerselo 3 en ROW- 5 (bovengronds installatie Rossum Weerselo 5).  

 

Afbeelding 5.1: Dwarsdoorsnede met geothermisch mogelijk  interessante winningsputten 

ROW-DC 

De putten ROW-9 en 6a reiken tot ongeveer 2 km beneden maaiveld. Het aanwezige gas 

bevond zich in poreuze zandsteenlagen uit de Limburg formatie.   

 

ROW-ZE 

ROW-2,3,4,5 en 7a reiken tot minimaal 1600 meter diepte. Het aanwezig gas bevond zich in 

evaporitisch matig poreuze gesteenten (anhydriet en haliet). Het betreft twee relatief dunne 

lagen (Zechstein 2 en Zechstein 3). Detail informatie is weergegeven in bijlage 3.  
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Tabel 5.1: Kenmerken boringen/putten gasveld Rossum-Weerselo (ROW) 

 ROW-9 ROW-6A ROW-7A ROW-5 ROW-2 

Eind diepte (m) 2000 2000 1600 1600 1600 

Perforatie 1800-

2400 

1800-

2400 

1200-

1400 

1200-

1400 

1200-

1400 

Druk reservoir vóór 

gaswinning 

150 bar - 150 bar 150 bar 150 bar 

Druk bij aanvang water 

injectie 

11 bar - 12 bar 6 bar 7 bar 

Druk na 5 jaar 

waterinjectie 

17 bar - 30 bar 20 bar 31 bar 

Temperatuur (C) 60 60 50 50 50 

Porositeit %  Max 21 Max 12,7 10-20 10-20 10-20 

Debiet injectie 17 m3/uur  36 m3/uur 25 m3/uur 60 m3/uur 

Opslag cap. reservoir 2,3 milj. 

m3 

- 2,6 milj. 

m3 

16,9 milj. 

m3 

16,5 milj. 

m3 

 

5 .2  Aanwez i g e  i n f r a s t r uc t uu r  

Hieronder zal een kort overzicht gegeven worden van de aanwezige infrastructuur van het 

gasveld te Rossum-Weerselo. 

 

Verticaal leidingwerk 
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Afbeelding 5.2: Informatie verbuizingen ROW 2,5 en 7 (bron : NAM ) 

De bestaande leidingen zijn volgens de Milieu effect rapportage (Herontwikkeling Olieveld 

Schoonebeek , Haskoning Nederland, 2006) geschikt voor het transsport van het zoute water. 

Ten einde corrosie risico’s te voorkomen zijn en worden aan het injectiewater corrosieremmers 

toegevoegd. 

 
Horizontaal leidingwerk 

 
Afbeelding 5.3: Overzicht horizontaal leidingwerk 
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De diverse putten zijn via een leidingstelsel met elkaar verbonden. De verbinding richting het 

gasveld Rossum-Weerselo passeert aan de oostzijde de bebouwde kom van Ootmarsum. Uit het 

recent verschenen rapport water injectie Twente 2018 (zie bijlage 3) blijkt dat de afgelopen 

jaren alleen de installaties  van Rossum Weerselo 2, 3 en 5 zijn gebruikt voor water injectie. 

Naar en tussen deze installaties is recent een Flexible Composite Pipe geïnstalleerd. Hierdoor is 

de levensduur van het verbindende leidingwerk en de bescherming tegen corrosie van de 

installatie verlengd. 

5.2.1 Voortgang injectie 

NAM is voornemens de reservoirs op te vullen tot (maximaal) de initiële druk vóór gaswinning is 

bereikt, (150 bar voor Rossum-Weerselo).  Momenteel wordt het water onder vrij verval in de 

bodem gebracht. Naarmate de druk toeneemt zal dit met injectiepompen plaatsvinden.  

 

In 2015 is de waterinjectie tijdelijk stopgezet. Het vullen van de reservoirs tot de beoogde 

initiële druk zal vermoedelijk nog de nodige tijd (10 tot 20 jaar) in beslag nemen (bron: NAM)  

 

De capaciteit in m3 water van het reservoir ROW-DC lijkt beperkt. Daarnaast is het injecteren op 

deze diepte stopgezet. Hiermee is er geen energiedrager waardoor geothermisch hergebruik niet 

mogelijk is. 

 

Tabel 5.2: Injectiewater(bron: Water injectie Twente, NAM 2018) 

 

 
ROW-ZE heeft een aantal putten waar de waterinjectie nog plaats vindt. De NAM heeft de 

volgende informatie aangeleverd: 

 

 Put ROW-2 heeft in totaal circa 2404 miljoen Nm3 gas geproduceerd. Gecorrigeerd voor 

de initiële reservoirdruk van 150 bar betekent dit een water opslagcapaciteit van circa 

16,5 miljoen m3 water. 
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 Put ROW-4 heeft in totaal ca 734 miljoen Nm3 gas geproduceerd uit het Zechstein 

kalksteen reservoir. Gecorrigeerd voor de initiële (Zechstein kalksteen) reservoirdruk van 

150 barg betekent dit een injectiewater opslag capaciteit van ca 5 miljoen m3 water. 

 

 Put ROW-5 heeft in totaal circa 2,472 miljoen Nm3 gas geproduceerd. Gecorrigeerd 

voor de initiële reservoirdruk van 150 bar betekent dit een water opslag capaciteit van 

circa 16,9 miljoen m3 water. 

 Put ROW-7 heeft in totaal circa 376 miljoen Nm3 gas geproduceerd. Gecorrigeerd voor 

de initiële reservoirdruk van 150 barg betekent dit een water opslagcapaciteit van circa 

2,6 miljoen m3 

5.2.2 Potentie Geothermie 

Dit hoofdstuk is toegespitst op het veld Rossum-Weerselo Zechstein (ROW-ZE). Een 

kleinschalige geothermische toepassing lijkt hier op termijn kansrijk.  

 

Pluspunten 

Het leidingwerk is al aangebracht. Zowel naar de diepte toe als net onder maaiveld tussen de 

verschillende bronnen. De grootste investering en tevens het grootse financiële risico bij 

geothermieprojecten is hier daardoor niet aan de orde.  

Recent is ook het Flexible Composite systeem geïnstalleerd waardoor de levensduur van het 

leidingwerk onderling is verlengd. 

 

Daarnaast geldt specifiek voor ROW-ZE dat de stad Oldenzaal in de directe nabijheid ligt 

waardoor het warmteverlies als gevolg van transport  beperkt is. 

Het reservoir en de afstand tussen de doubletten lijken ook voldoende groot om tientallen jaren 

warmte te garanderen. 

 

Aandachtspunten 

Er zijn wel enkele beperkingen aanwezig. De factor tijd is van belang. De geothermische 

toepassing is gebaat bij een gevuld reservoir met omgevingsvergelijkbare druk (150 bar). Gezien 

het tempo van opvulling tot nu toe en het tijdelijk staken van de infiltratie zal dit nog veel tijd 

(10 tot 20 jaar) in beslag nemen. Pluspunt op dit vlak is dat de NAM in Twente alleen nog in dit 

veld injecteert en de afgelopen jaren het debiet is verhoogd (bron: water injectie Twente NAM 

2018, zie bijlage 2). 

 

De porositeit en bestaande infrastructuur stellen beperkingen aan het rond te pompen debiet. 

Op basis van de huidige inzichten wordt een debiet van 80 m3 per uur mogelijk geacht.  

De temperatuur in dit veld is relatief laag (50 a 60 graden Celsius) vanwege de ondiepe ligging 

en het relatief recent inbrengen van dit water.  

 

Daarnaast dient nog worden nagegaan of de verschillende putten voldoende met elkaar 

corresponderen en wat de lange termijn effecten zijn van het circulerende water op de stabiliteit 

van de anhydriet- en haliethoudende lagen. 

 

Opbrengsten 

Met de genoemde beperkingen lijkt het realistisch dat het veld ROW-ZE jaarlijks 1,7 MW op kan 

brengen. De berekening en de daarbij gehanteerde uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

In hoofdstuk 6  wordt de haalbaarheid nader geduid in vergelijking met een fictieve nieuwe 

geothermische installatie in hetzelfde ondiepe veld. 
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5 . 3  G a s v e l d  T u b b e r g e n  

In dit gasveld is er redenerend vanuit bestaande infrastructuur en waterinjectie een optie voor 

geothermie: een doublet bestaande uit de putten TUB-07 en TUB-10.  

 
Afbeelding 5.4: Dwarsdoorsnede met geothermisch mogelijk  interessante winningsputten 

Tubbergen. 

TUB-ZE 

TUB-10 en TUB-07 injecteerden tot 2015 water in de permeabele Zechstein formatie op diepten 

tussen de 1200 en 1600 meter diepte. Het aanwezig gas bevond zich in evaporitische matig 

poreuze gesteenten (anhydriet en haliet).   

 

TUB-DC 

In de putten TUB-08, TUB-09 en TUB-06 is gas gewonnen uit de poreuze zandsteenlagen uit de 

Limburg formatie. Er zit vermoedelijk geen formatiewater gezien de beperkte druk na winning en 

er wordt geen water geïnjecteerd. Geothermie met behulp van de bestaande infrastructuur 

wordt daardoor hier niet kansrijk geacht.   

Tabel 5.2: Kenmerken boringen/putten TUB-ZE 

Kenmerk TUB-07 TUB-10 

Eind diepte 1542 1600 ? 
Perforatie ? ? 
Druk reservoir vóór gaswinning 211 bar 211 
Druk bij aanvang water injectie 6 6 
Druk na 5 jaar waterinjectie 7 bar 36 bar 
Temperatuur 60 60 
Porositeit %  Max 10 ? 
Debiet injectie 25 m

3
/uur 40 m

3
/uur 

Opslag cap. Reservoir 6,0 mlj. m
3
 6,7 mlj. m

3
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5 .4  Aanwez i g e  i n f r a s t r uc t uu r  

Hieronder zal een kort overzicht gegeven worden van de aanwezige infrastructuur van het 

gasveld Tubbergen (TUB-ZE). 

Verticale leidingen 
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Afbeelding 5.5: Schematische voorstelling putverbuizingen (bron : NAM) 

De diameter van de smalste buis bedraagt 3,5”” (inch) wat circa 8,9 cm is. 

 

De bestaande leidingen zijn volgens de Milieu effect rapportage (Herontwikkeling Olieveld 

Schoonebeek, Haskoning Nederland, 2006) geschikt voor het transsport van het zoute water. 

Ten einde corrosie risico’s te voorkomen zijn aan het injectiewater corrosieremmers toegevoegd. 
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Horizontale leidingen 

 

 
Afbeelding 5.6: Overzicht horizontale leidingen 

De diverse putten zijn via een leidingstelsel met elkaar verbonden. 

De verbinding richting het gasveld Rossum-Weerselo passeert aan de oostzijde de bebouwde 

kom van Ootmarsum. In het rapport water injectie Twente 2018 is aangegeven dat de NAM 

gestopt is met injecteren in dit veld omdat de koolstofstalen watertransportleidingen niet 

beschermd zijn tegen potentiële micro-bacteriële corrosie. 

5.4.1 Voortgang injectie 

In 2015 is de waterinjectie tijdelijk stopgezet. De putten zijn voorzien van een afsluitende plug.   

5.4.2 Potentie Geothermie 

TUB-ZE  
Een kleinschalige geothermische toepassing is wellicht mogelijk. Het injectiedebiet en de 

capaciteit van het veld zijn vermoedelijk wel beperkende factoren. Nam heeft inmiddels de 

injectie van water stopgezet en de putten afgesloten. Daarmee ontbreekt vooralsnog een 

belangrijke basisvoorwaarde (met water gevuld veld op voldoende druk).  
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6  Haa lbaa rhe id  
 

6 . 1  I n l e i d i n g  

In het onderzoeksrapport ‘Grofmazige scan naar geothermie in Noordoost Twente’ (NNTS, 13 

juli 2018) is een methodiek gehanteerd ten einde investeringen en opbrengsten te duiden. 

In dit hoofdstuk worden de .kosten en baten van een geothermisch gebruik van de bestaande 

infrastructuur nader geduid. Hierbij is aangesloten bij de uitgangspunten en berekeningswijze uit 

het NNTS-rapport. De analyse wordt uitgevoerd voor het ondiepe (Zechstein) veld van het 

gasveld Rossum-Weerselo. Uit de analyse (Hoofdstuk 4 en 5) is dit veld als meest kansrijk naar 

voren gekomen. 

 

In de afweging worden tevens ter beeldvorming de (opnieuw indicatieve) kosten en baten 

weergeven van een geothermisch systeem dat nieuw zou moeten worden aangelegd in deze 

ondiepe Zechsteinlagen. Door keuze van materialen wordt verwacht dat het debiet bij een 

dergelijke nieuwe installatie kan worden verhoogd tot 150 m3/uur. Met een delta T (20 graden) 

komt het geothermisch vermogen dan op 3,25 MW.  

6 .2  U i tg aven  

In onderstaande paragraven is een grove inschatting van de kosten weergegeven. 

 

Investeringen en pré-investeringen 

Tabel 6.1: Kostenoverzicht (indicatief naar systematiek NNTS, 2018) 

Onderdeel Klassieke geothermie 
( 150m3/uur) 

Hergebruik bestaande infra 
ROW-ZE (80 m3 /uur) 

Pré-studie 400.000 200.000 
Boorkosten 6.000.000 - 
Leidingwerk en pompen 4.000.000 800.000* 
Geothermische installatie 200.000 200.000 
Overhead 800.000 800.000 
   
Totaal pre en 
investeringskosten 

11.400.000,- 2.000.000,- 

 

 Hier is een bedrag van € 700.000,- opgenomen voor inspectie en reparatie/hercoating 

van de pijpleidingen. 

 
 
Exploitatie en onderhoudskosten  

 

Hier wordt aangesloten bij de formule gehanteerd door NNTS in 2018, welke gebaseerd is op 

het ‘Kostenonderzoek Geothermie SDE+ 2018. 

 

𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒 − 𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟ℎ𝑜𝑢𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛
=   (€59.000 (𝑣𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑂&𝑀 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 +  € 8 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛))
∗  ℎ𝑒𝑡 𝑏𝑟𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 (𝑖𝑛 𝑀𝑊) 
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Tabel 6.2: Exploitatie en onderhoudskosten 

Onderdeel Klassieke 
geothermie 

Hergebruik ROW-ZE 

Exploitatie en 
onderhoudskosten 

€ 192.000,-/jr € 102.000,-/jr 

6 .3  I n k oms t en  

Voor de theoretische onderbouwing wordt verwezen naar het onderzoek van NNTS*. 

De jaarlijkse inkomsten worden berekend aan de hand van de volgende formule: 

 
Inkomsten= Vollasturen x bronvermogen x energieprijs MW/uur 

 

Aannamen 

Vollasturen= 7000 

Energieprijs= € 72 MW / uur 

Tabel 6.3: Jaarlijkse opbrengsten (indicatief) 

Onderdeel Klassiek Hergebruik ROW-ZE 

Inkomsten € 1.600.000,-/jr € 872.000,-/jr 

 

Na bestudering van de rekenmethode gevolgd door NNTS (bron rapport NNTS, 2018) lijkt er 

sprake van een structureel lage berekening van bronvermogen bij de verschillende debieten en 

dieptes. Ook wordt een hoge discontovoet gehanteerd. Aanbevolen wordt dit in overleg met 

NNTS nader te onderzoeken, daar het invloed kan hebben op de in het eindrapport (NNTS, 

2018) weergegeven conclusies en advies.   

6 .4  Conc l u s i e  

Vanuit financieel perspectief is geothermie gebruikmakend van de bestaande infrastructuur in 

het veld Rossum-Weerselo ZE al snel aantrekkelijk vanwege het ontbreken van de grootste 

investering (boorkosten en leidingwerk). 

  



Geothermisch hergebruik van Twentse gasvelden. 

Projectnummer: 20181440/JOOS  30 / 34 

7  Samenvat t i ng  
 
Geofoxx heeft in opdracht van de gemeenten Oldenzaal, Losser, Overdinkel en Tubbergen een 

verkenning verricht naar mogelijkheden van geothermisch hergebruik van de voormalige 

gasvelden en bijbehorende infrastructuur in Twente. 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

Is het kansrijk de uit geproduceerde gasvelden en bijbehorende infrastructuur in Twente te 

benutten als bron van duurzame geothermische energie?  

 

Om deze vraag te beantwoorden zijn alle (zeven) gasvelden in Twente geanalyseerd. 

 

Na een eerste analyse lijken het gasveld Tubbergen en het gasveld Rossum-Weerselo mogelijk 

geschikt voor de combinatie bestaande infrastructuur en geothermie. De andere velden 

beschikken óf niet over geschikte  infrastructuur (Rammelbeek en Deurningen) óf lijken vanwege 

reservoirkarakteristieken zoals poriënvolume, permeabiliteit en compartimentering niet geschikt. 

 

Gas in plaats van water als warmtetransporteur van droge velden wordt gezien de sterk 

afgenomen druk in de reservoirs niet kansrijk geacht. 

 

Bij een gedetailleerde  beschouwing van de velden Tubbergen en Rossum-Weerselo wordt alleen 

het ondiepe veld Rossum-Weerselo (ROW-ZE) als kansrijk bestempeld voor de combinatie 

hergebruik/geothermie. 

 

Pluspunten 

Het leidingwerk is hier al aangebracht. Zowel naar de diepte toe als net onder maaiveld tussen 

de verschillende putten. De grootste investering en tevens het grootse financiële risico bij 

geothermieprojecten is hier daardoor niet aan de orde.  

Recent is ook het Flexible Composite systeem geïnstalleerd waardoor de levensduur van de 

installatie (verbinding tussen de verschillende bronnen aan en net onder maaiveld) is verlengd. 

Daarnaast geldt specifiek voor ROW-ZE dat de stad Oldenzaal in de nabijheid ligt waardoor het 

warmteverlies als gevolg van transport  beperkt is. 

Het reservoir en de afstand tussen de doubletten lijken ook voldoende groot om tientallen jaren 

warmte te garanderen. 

 

Aandachtspunten 

De geothermische toepassing is gebaat bij een gevuld reservoir met omgevingsvergelijkbare 

druk. Gezien het tempo van opvulling zal dit nog veel  tijd (10 tot 20 jaar) in beslag nemen. 

Pluspunt op dit vlak is dat de afgelopen jaren relatief meer water is geïnjecteerd (bron: water 

injectie Twente NAM 2018, bijlage 2). 

Aandachtspunt hierbij vormt ook de afhankelijkheid van de oliewinning in Schoonebeek en het 

daarbij vrij komende water.  

De porositeit en bestaande infrastructuur stellen beperkingen aan het rond te pompen debiet. 

Op basis van de huidige inzichten wordt een debiet van 80 m3 per uur mogelijk geacht.  

De temperatuur in dit veld is relatief laag (50 á 60 graden) vanwege de ondiepe ligging en het 

relatief recent inbrengen van dit water. Ook de beperkte einddruk en de aanwezigheid van gas 

stellen additionele eisen aan de installatie en werken kostenverhogend.  

Daarnaast dient nog worden nagegaan of de verschillende putten voldoende met elkaar 

corresponderen in de ondergrond.  

Aandachtspunt vormt het lange termijn effect van het rondpompen van dit water in de 

“zechstein carbonate” laag.  

 

Opbrengsten en haalbaarheid 

Met de genoemde beperkingen lijkt het realistisch dat het veld ROW-ZE jaarlijks circa 1,7 MW 

op kan brengen.  Wanneer vergelijkbare uitgangspunten worden gehanteerd als in de studie van 
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NNTS (Grofmazige scan naar geothermie in Noordoost Twente, juli 2018) lijkt het tevens 

financieel aantrekkelijk.  

 

Conclusies 

Om uiteenlopende redenen is de combinatie geothermie en hergebruik van 

gaswinningsinfrastructuur in veel Twentse gasvelden niet haalbaar. 

 

Voor het gasveld ROW-ZE (Rossum-Weerselo) lijkt deze combinatie op termijn wel haalbaar. Een 

restrictie vormt de tijd (10 tot 20 jaar) die nodig is om het veld te vullen en de complicerende 

aanwezigheid van gas. Onduidelijk is of de bestaande putten (voldoende) met elkaar in 

verbinding staan. Aanbevolen wordt  de mogelijkheden voor dit veld nader uit te werken in 

combinatie met de warmtevisie van de gemeenten in Noordoost Twente en in samenwerking 

met de Nederlandse Aardolie Maatschappij.  

 

Bronnen: 

- Nederlandse Aardolie Maatschappij, diverse informatie van heren H. Ardesch en M. 

Naus; 

- www.NLOG.nl;  

- NNTS, Grofmazige scan naar geothermie in Noordoost Twente, juli 2018 

- Milieu effect rapportage, Herontwikkeling Olieveld Schoonebeek, Haskoning Nederland, 

2006 

- Energie Beheer Nederland, www.ebn.nl. 

http://www.nlog.nl/
http://www.ebn.nl/
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Bijlage 1: Berekening bronvermogen 



Schatting geothermisch vermogen voor 
waterinjectielocaties in de gasvelden Rossum-
Weerselo (ROW-ZE) en Tubbergen (TUB-ZE) (ca. 
1200-1600 m. diepte) 
Inleiding 
De waterinjectielocaties in de gasvelden in Noordoost Twente zijn onderling verbonden via een 
leidingsstelsel. Productiewater uit Schoonebeek wordt in een 11-tal putten geïnjecteerd in  
leeggeproduceerde gasvelden. Uit gegevens van www.nlog.nl blijkt dat er tot en met juni 2015 water 
geïnjecteerd is in de put ROW-9. Onduidelijk is in welke laag/formatie waterinjectie plaatsvindt. De 
lagen/formaties die eventueel geschikt zouden zijn voor waterinjectie zijn zandsteenlagen in het 
Zechstein (ca. 1200m diepte) en in de Tubbergen formatie (ca 2000m diepte). Ui mondelinge 
informatie van de NAM blijkt dat injectie vooral plaatsvindt in de ondiepe Zechsteinfomatie (1200-
1600 m.)  

In deze bijlage wordt een grove inschatting gemaakt van het (geo)thermisch vermogen dat een 
conceptueel geothermisch doublet zou kunnen behalen, gebruikmakend van bestaande 
waterinjectieputten ter plaatse van de (ondiepe) gasvelden Rossum-Weerselo (ROW-ZE) en 
Tubbergen (TUB-ZE). Hierbij moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt: 

- Er wordt uitgegaan dat waterinjectie op diepten tussen de 1200 en 1600 m.  
- De technische/geologische haalbaarheid wordt buiten beschouwing gelaten.  
- Het uiteindelijk berekende vermogen is aan een zeer grote onnauwkeurigheid onderhevig. Om 

een nauwkeuriger resultaat te behalen is een complexe geologische parameteranalyse nodig die 
alleen uitgevoerd kan worden door specialistische bedrijven/instellingen. 

- Het berekende vermogen is een thermisch vermogen, om het elektrisch vermogen van een 
eventuele geo-elektriciteitscentrale te berekenen zullen specificaties van de warmwater-naar-
elektriciteit-methode meegenomen moeten worden. 

Het geothermisch vermogen zal worden berekend met behulp van de formule uit Gonzalez, 2013:  =  ∗   ∗  ∆ ∗     
P = Geothermisch vermogen 
Q = Debiet geothermie systeem 
Cp = Soortelijke warmte (zout) water 
∆T = Tproductieput - Tinjectieput 

ρ = Dichtheid van (zout) water 

In de volgende paragrafen zal elke parameter apart behandeld worden om een gemotiveerde 
schatting te kunnen maken van de juiste waarde.  

 

http://www.nlog.nl


Debiet 
Het debiet aan (zout) water dat rondgepompt kan worden in een geothermisch doublet o.a. is 
afhankelijk van de permeabiliteit van het zandsteen reservoir. Een goede permeabiliteit maakt grote 
debieten mogelijk. Het debiet aan water dat geproduceerd en geïnjecteerd wordt in een 
geothermisch doublet is te controleren door de pompkracht van de productiepomp en eventuele 
injectiepomp te variëren. Meestal wordt er gezocht naar een ideaal punt, waar de pompkracht van 
de productiepomp laag is en toch een fatsoenlijk debiet aan water rondgepompt wordt. Een hoog 
debiet forceren door de pompkracht te verhogen levert immers rendementsverliezen op, omdat de 
pomp dan een groot vermogen verbruikt. Gezien de debieten zoals deze gerealiseerd zijn tot nu toe, 
het gegeven dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur die primair niet 
gedimensioneerd is op zeer hoge debieten en de beperkte gegevens inzake permeabiliteit wordt 
voor ROW-ZE uitgegaan van een debiet van 80 m3/uur en voor TUB-ZE van 60 m3/uur. 

Deze debieten zullen naar verwachting met een minimale pompkracht gehaald kunnen worden 
gebaseerd op ervaringen met een ander geothermie systeem (Greenwell Westland, Gonzalez, 2013), 
waar de pompen niet maximaal hoeven te draaien.  

Soortelijke warmte en dichtheid 
Het is moeilijk een goede inschatting te maken van de soortelijke warmte en dichtheid van het 
(zoute) water aangezien deze afhankelijk is van parameters als temperatuur, druk en saliniteit. Wel 
hebben de soortelijke warmte en dichtheid een minder grote invloed op het uiteindelijke vermogen 
dan andere parameters. Als waarde voor soortelijke warmte en dichtheid zullen de waarden 
gemeten in een ander geothermisch systeem (GWW, Gonzalez (2013)) gebruikt worden, 
respectievelijk 3641 J/kgK en 1071 kg/m3. 

Delta T 
De temperatuur op de diepte van het gasveld is door NAM gemeten. 

Voor het ondiepe Rossum-Weerselo veld ligt de temperatuur tussen de 50 en 60 graden C. Voor het 
ondiepe Tubbergen veld rond de 65 graden.  Onduidelijk is de exacte diepte van meting. Voor de 
doorrekening is daarom uitgegaan van een temperatuur van 55 graden voor Rossum-Weerselo en 60 
graden voor Tubbergen. 
 
De injectie temperatuur van het water is afhankelijk van de hoeveelheid warmte die afgenomen 
wordt door gebruikers van de aardwarmte. Voor een hoog vermogen is een zo laag mogelijke 
injectietemperatuur wenselijk. Door ervaringen met op geothermie aangesloten kassen  in het 
Westland kan de terug geleverde watertemperatuur genomen worden als 35 °C (Gonzalez, 2013).   

Delta T komt dus neer op: 

Rossum-Weerselo (ZE):  55 – 35 = 20 °C. 

Tubbergen (ZE): 60 – 35= 25°C. 

  



Resultaat 
Rossum-Weerselo ondiep 

Q = 80 m3/uur 
Cp = 3641 J/kgK 
∆T = 20 °C 

ρ = 1071 kg/m3 

Q1 = 80 m3/u à P = 80/3600 * 3641 * 20 * 1071 / 1.000.000 = 1.73 MW  

Tubbergen  ondiep 

Q = 60 m3/uur 
Cp = 3641 J/kgK 
∆T = 25 °C 

ρ = 1071 kg/m3 

Q1 = 60 m3/u à P = 60/3600 * 3641 * 25 * 1071 / 1.000.000 = 1.62 MW  

Referentie: Nieuw aan te leggen systeem op vergelijkbare diepte 

Q = 150 m3/uur 
Cp = 3641 J/kgK 
∆T = 20 °C 

ρ = 1071 kg/m3 

Q1 = 150 m3/u à P =1580/3600 * 3641 * 20 * 1071 / 1.000.000 = 3.25 MW  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Wees voorzichtig met het delen van deze vermogens met anderen. Benadruk dat het om 
een grove inschatting gaat. Voor nauwkeurige resultaten met betrekking tot het vermogen van een 
geothermisch systeem die vereist zijn  voor onder andere vergunningaanvragen zijn complexe 
berekeningen nodig met behulp van geologische/leidingtechnische parameters uitgevoerd door 
specialistische bedrijven/instellingen. 

  



Referenties: 

Subsurface temperature of the onshore Netherlands: new temperature dataset and modelling 
D. Bonté, J.-D. van Wees & J.M. Verweij 
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Larissa Gonzalez, Aardwarmte de duurzaamheid van geothermie, 2013. https://hbo-
kennisbank.nl/en/record/oai:repository.samenmaken.nl:smpid:33226 

Direct heat resource assessment and subsurface information systems for geothermal aquifers; the 
Dutch perspective 
L. Kramers, J.-D. van Wees, M.P.D. Pluymaekers, A. Kronimus & T. Boxem 
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw, 91–4, 637-649,2012 
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Rapportage tbv Wet Milieubeheer vergunning en ontheffing in het kader van het 

Lozingsbesluit 

 

Locatie Wet Milieubeheer MinEZ Ontheffing lozingenbesluit 

provincie 

Vergunning verleend op 

Tubbergen-Mander 1 ET/EM/10021702 2010/0022101 4 februari 2010 

Tubbergen-Mander 2 ET/EM/10021707 2010/0022426 4 februari 2010 

Tubbergen-7 ET/EM/10021638 2010/0022115 4 februari 2010 

Rossum Weerselo 2 ET/EM/10030445 2010/0040943 4 maart 2010 

Rossum Weerselo 3 ET/EM/10030407 2010/0040956 4 maart 2010 

Rossum Weerselo 5 ET/EM/10030416 2010/0040951 4 maart 2010 

Rossum Weerselo 6 ETM/EM/10044412 2010/0054507 24 maart 2010 
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INLEIDING 

Sinds 2011 injecteert NAM water, afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek, in lege gasvelden in 

Twente. In dat jaar hervatte NAM de olieproductie in Schoonebeek, waar sinds medio jaren ’90 geen 

olie meer werd geproduceerd. Voor deze activiteiten zijn diverse vergunningen verleend door 

verschillende overheden. Voor de waterinjectielocaties in Twente zijn specifieke vergunningen 

verleend door de provincie Overijssel en het ministerie van Economische Zaken. In deze vergunningen 

is een voorschrift opgenomen dat NAM drie maanden na afloop van het kalenderjaar een rapportage 

dient op te stellen met daarin de hoeveelheden geïnjecteerd injectiewater, de samenstelling van het 

injectiewater en de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen. Daarnaast worden specifieke 

waterinjectie parameters gerapporteerd (zie Onderdeel 2 van dit rapport). 

Conform de vergunningen voor de waterinjectielocaties wordt de samenstelling van het injectiewater1 

frequent gecontroleerd op basis van monsters die wekelijks (voor beknopte analyse) en maandelijks 

(voor uitgebreide analyse) worden genomen. 

Tevens worden conform de vergunning de hoeveelheden geïnjecteerd water en drukken continue 

gemonitord. Volumes en drukken aan het oppervlak en op reservoirdiepte vallen ruimschoots binnen 

de in de vergunning gestelde limieten. 

Het productiewater bestaat voor het grootste deel uit (formatie)water dat zijn oorsprong kent in het 

diepgelegen olieveld te Schoonebeek. Bij injectie wordt dit weer teruggebracht naar een omgeving 

waar het van nature een vergelijkbare samenstelling heeft: een hoge concentratie aan zouten, 

opgeloste gassen (o.a. CO2) en onder andere met koolwaterstoffen geassocieerde aromaten. Het 

gebruik van mijnbouwhulpstoffen wordt zoveel mogelijk beperkt. In het scheidingsproces van olie en 

water wordt een deel van de mijnbouwhulpstoffen van het water gescheiden. Het productiewater is 

vermengd met water dat in Schoonebeek als zuivere stoom is aangewend om de oliewinning te 

verbeteren. De concentraties van de mijnbouwhulpstoffen in het injectiewater zijn zeer laag (minder 

dan 1 promille, zie de milieueffectrapportage herontwikkeling olieveld Schoonebeek, rapport II, 2006). 

In 2018 zijn voor tolueen, xylenen en koolstofdioxide, die van nature in de ondergrond van 

Schoonebeek voorkomen, incidenteel afwijkingen gemeten in vergelijking met wat van tevoren 

verwacht was. Op basis van de criteria van de Eural (Europese afvalstoffenlijst) en conform CLP-

Verordening (EG) nr. 1272/2008 is het injectiewater geclassificeerd als een ‘niet gevaarlijke afvalstof’. 

 

  

                                                        

1 Het onbehandelde water, dat wordt meegeproduceerd bij de oliewinning wordt productiewater genoemd. Na het 

olie/water scheidingsprocess en behandeling wordt het injectiewater genoemd. 
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ONDERDEEL 1: WATERKWANTITEIT- EN KWALITEIT 

In dit document wordt een . (punt) gebruikt als scheidingsteken voor duizendtallen en een , (komma) 

voor decimalen. 

 

Hoeveelheid injectiewater per reservoir (voorschrift 2.2.1.a+e) 

Tabel 1a: Hoeveelheid injectiewater per put (m3) 

Installatie Injectieput 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rossum Weerselo 2 ROSSUM-WEERSELO- 2 254.802 536.105  173.711  119.530  523.502  496.507 

  ROSSUM-WEERSELO- 7A 231.141 318.478  48.712  29.505  85.148  47.083 

Rossum Weerselo 3 ROSSUM-WEERSELO- 3 10.241 5.499  4.144  0  0  0 

  ROSSUM-WEERSELO- 4 135.107 83.593  67.579  91.989  223.193  323.734 

Rossum Weerselo 5 ROSSUM-WEERSELO- 5 63.247 137.119  94.091  42.047  144.866  196.667 

Rossum Weerselo 6 ROSSUM-WEERSELO- 9 145.158 76.198  38.797  0  0  0 

Tubbergen 7 TUBBERGEN- 7 216.352 0  0  0  0  0 

  TUBBERGEN-10 266.698 355.710  160.775  0  0  0 

Tubbergen Mander 1 TUBBERGEN-MANDER- 1 5.373 315  4.909  0  0  0 

Tubbergen Mander 2 TUBBERGEN-MANDER- 2 1.597 1.322  2.624  0  0  0 

  TUBBERGEN-MANDER- 3C 6.916 29.262  14.164  0  0  0 

Totalen   1.336.631 1.543.601  609.506  283.071  976.709 1.063.991 

 

 

Tabel 1b: Hoeveelheid injectiewater per locatie en vergunde hoeveelheden (m3) 

Installatie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
cumulatief cumulatief 

vergund 
2011-2018 

Rossum Weerselo 2 485.943 854.583 222.423 149.035 608.650 543.590 3.260.065 19.100.000 

Rossum Weerselo 3 145.348 89.092 71.723 91.989 223.193 323.734 1.079.888 7.800.000 

Rossum Weerselo 5 63.247 137.119 94.091 42.047 144.866 196.667 806.272 6.590.000 

Rossum Weerselo 6 145.158 76.198 38.797 0 0 0 470.650 1.610.000 

Tubbergen 7 483.050 355.710 160.775 0 0 0 1.812.283 9.800.000 

Tubbergen Mander 1 5.373 315 4.909 0 0 0 97.686 1.570.000 

Tubbergen Mander 2 8.513 30.584 16.788 0 0 0 152.062 2.200.000 
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Analyseresultaten van geïnjecteerd water (voorschrift 2.2.1.b & c) 

Op de Oliebehandelingsinstallatie (OBI) te Schoonebeek wordt de injectiewaterstroom naar Twente 

representatief bemonsterd. Het monsterpunt op de OBI is weergegeven in bijlage 2.  In de tabellen 2 

t/m 6 zijn de analyseresultaten van de geanalyseerde parameters weergegeven. 

 

Tabel 2: Wekelijkse analyseresultaten (deel 1) 

Datum 
Sulfide, 

S2 
pH Chloride 

Sulfaat, 

SO4 

Kalium, 

K 

Natrium, 

Na 

  (mg/l)   (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

maximale verwachte waarde # 

� 
15@ 4-9 90.000 50 1.000 40.000 

4-1-2018 2 6,2 18.000 <12 137 9.033 

11-1-2018 3 6,2 19.000 <12 167 9.367 

16-1-2018 2,7 6,1 19.000 <12 127 9.567 

23-1-2018 2 6,2 17.000 <12 117 8.767 

30-1-2018 4,7 6,2 18.000 <12 120 8.867 

6-2-2018 2,5 6,35 18.000 <12 145 9.200 

13-2-2018 3,5 6,1 19.000 <12 130 9.500 

22-2-2018 3 6,1 17.000 <12 120 8.500 

27-2-2018 3 6,2 16.500 <12 110 8.400 

8-3-2018 3,7 6,2 15.000 <12 103 7.633 

13-3-2018 6,7 6,3 14.000 <12 100 7.333 

20-3-2018 3 6,3 15.333 <12 98 7.733 

29-3-2018 4,1 6,3 16.000 <12 117 8.233 

5-4-2018 7,7 6,3 16.333 <12 113 8.267 

10-4-2018 8 6,4 15.333 <12 117 7.733 

18-4-2018 7 6,7 14.000 <9,7 110 6.900 

26-4-2018 7 6,3 16.000 <12 120 7.900 

2-5-2018 6 6,2 17.000 <12 120 8.300 

9-5-2018 6 6,1 15.000 <12 110 7.600 

16-5-2018 4 6,2 14.000 <12 110 7.000 

25-5-2018 6 6,1 17.000 <12 110 8.400 

30-5-2018 6 6,2 17.000 <12 110 8.800 

6-6-2018 6 6,1 17.000 <12 110 8.400 

13-6-2018 6 6,2 17.000 <12 130 8.600 

20-6-2018 0,3 6,1 16.000 <12 140 8.300 

27-6-2018 2 6,2 15.000 <12 130 7.600 

4-7-2018 2 6,1 16.000 <12 120 7.900 

11-7-2018 6 6,1 17.000 <12 120 8.600 

18-7-2018 2 6,1 17.000 <12 110 8.700 

25-7-2018 5 6 20.000 <14 120 9.700 
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Datum 
Sulfide, 

S2 
pH Chloride 

Sulfaat, 

SO4 

Kalium, 

K 

Natrium, 

Na 

  (mg/l)   (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

maximale verwachte waarde # 

� 
15@ 4-9 90.000 50 1.000 40.000 

1-8-2018 0,4 6,1 20.000 <14 120 10.000 

8-8-2018 5 6 19.000 <19 130 9.700 

15-8-2018 2 6 19.000 <19 130 9.400 

22-8-2018 4 6,2 17.000 <19 110 8.500 

29-8-2018 6 6,1 18.000 <12 110 9.100 

5-9-2018 4 6,3 18.000 <12 110 9.000 

12-9-2018 6 6,4 18.000 <12 120 9.200 

19-9-2018 3 6,3 18.000 <12 120 8.900 

26-9-2018 8 6,2 17.000 <12 110 8.700 

3-10-2018 10 6,4 16.000 <12 120 8.100 

10-10-2018 4 6,1 17.000 <12 120 8.500 

19-10-2018 5 6,3 17.000 <12 110 8.600 

24-10-2018 6 6,3 17.000 <12 120 8.600 

31-10-2018 4 6,3 17.000 <12 110 8.300 

7-11-2018 8 6,2 15.000 <12 110 7.700 

14-11-2018 8 6,1 16.000 <12 100 7.900 

21-11-2018 5 6,2 15.000 <12 100 7.500 

28-11-2018 4 6,1 15.000 <12 110 7.600 

5-12-2018 6 6,2 15.000 <12 100 7.700 

12-12-2018 7 6 15.000 <12 100 7.600 

19-12-2018 4 6,2 14.000 <9,7 110 7.400 

27-12-2018 5 6,1 19.000 <12 120 9.200 

Het rekenkundige gemiddelde van de meetwaarden op de injectielocaties voor de betreffende week is weergegeven indien 

geen resultaat van de OBI beschikbaar is. 

# :  maximale verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag 

@: De maximale verwachte waarde voor H2S is 15 mg/l. In plaats van H2S zelf wordt de sulfide (S2) concentratie 

 gemeten. De maximale gemeten waarde voor sulfide is 10 mg/l, dit komt overeen met een H2S concentratie van 

 10,6 mg/l. Dit betekent dat in alle gevallen het H2S gehalte lager is dan de maximale verwachte H2S waarde van 15 

 mg/l.   
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Tabel 3: Wekelijkse analyseresultaten (deel 2) 

Datum 
Barium, 

Ba 

Calcium, 

Ca 

Magnesium, 

Mg 

Strontium, 

Sr 

IJzer 

(totaal) 

Bicarbonaat, 

HCO3 

Kooldioxide, 

CO2 

  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

maximale verwachte waarde # 

� 
250 8.000 2.500 2.500 50 1.000 500 

4-1-2018 13 1.500 313 180 10 363 407 

11-1-2018 14 1.533 330 187 10 363 380 

16-1-2018 14 1.600 330 190 10 340 477 

23-1-2018 13 1.433 297 170 10 400 417 

30-1-2018 13 1.467 300 170 10 387 400 

6-2-2018 14 1.550 320 190 10 355 420 

13-2-2018 14 1.550 340 190 10 405 535* 

22-2-2018 12 1.400 295 170 7,5 335 440 

27-2-2018 12 1.400 290 165 5 360 475 

8-3-2018 10 1.300 277 150 5 397 413 

13-3-2018 9,1 1.200 267 140 5 417 377 

20-3-2018 10 1.300 280 150 10 373 457 

29-3-2018 11,7 1.400 300 163 10 410 340 

5-4-2018 12 1.400 300 170 10 390 320 

10-4-2018 11 1.300 280 153 10 397 387 

18-4-2018 9,1 1.200 240 130 5 300 400 

26-4-2018 11 1.400 280 160 5 340 560* 

2-5-2018 12 1.400 290 160 5 300 400 

9-5-2018 10 1.300 280 160 10 250 510* 

16-5-2018 9,1 1.200 240 140 10 360 470 

25-5-2018 12 1.400 290 160 10 320 520* 

30-5-2018 13 1.400 310 170 10 280 470 

6-6-2018 12 1.400 300 160 10 260 430 

13-6-2018 12 1.400 300 170 10 290 470 

20-6-2018 11 1.300 270 160 5 210 440 

27-6-2018 10 1.200 260 150 10 280 460 

4-7-2018 11 1.300 270 150 10 310 520* 

11-7-2018 12 1.400 310 170 10 280 590* 

18-7-2018 12 1.400 310 180 10 300 620* 

25-7-2018 15 1.700 370 210 10 220 580* 

1-8-2018 16 1.700 380 210 10 210 450 

8-8-2018 15 1.600 350 200 10 210 440 

15-8-2018 14 1.600 350 190 10 190 500 

22-8-2018 12 1.400 300 170 5 210 430 

29-8-2018 14 1.500 320 180 10 240 400 
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Datum 
Barium, 

Ba 

Calcium, 

Ca 

Magnesium, 

Mg 

Strontium, 

Sr 

IJzer 

(totaal) 

Bicarbonaat, 

HCO3 

Kooldioxide, 

CO2 

  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

maximale verwachte waarde # 

� 
250 8.000 2.500 2.500 50 1.000 500 

5-9-2018 13 1.400 310 180 10 230 380 

12-9-2018 13 1.400 310 170 10 210 430 

19-9-2018 13 1.500 310 170 10 330 540* 

26-9-2018 12 1.400 290 160 5 270 450 

3-10-2018 12 1.300 270 150 5 280 370 

10-10-2018 12 1.300 280 160 10 260 420 

19-10-2018 12 1.400 300 170 10 290 310 

24-10-2018 12 1.400 290 170 5 370 490 

31-10-2018 11 1.300 280 160 10 340 450 

7-11-2018 9,6 1.200 250 150 5 330 440 

14-11-2018 9,6 1.200 260 150 5 260 420 

21-11-2018 8,7 1.100 260 140 10 290 470 

28-11-2018 9,2 1.200 260 150 5 330 440 

5-12-2018 8,9 1.200 260 150 5 290 480 

12-12-2018 9,1 1.200 260 140 5 280 460 

19-12-2018 10 1.300 270 150 5 270 550* 

27-12-2018 12 1.500 330 180 10 240 500 

Het rekenkundige gemiddelde van de meetwaarden op de injectielocaties voor de betreffende week is weergegeven indien 

geen resultaat van de OBI beschikbaar is. 

# :  maximale verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag 

* :  de gemeten concentratie overschrijdt de maximale verwachte waarde 
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Tabel 4: Maandelijkse analyseresultaten (deel 1) 

Datum Arseen Cadmium Chroom Koper Lood Kwik Nikkel Zink 

  (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) 

maximale verwachte waarde # 

� 
25 250 250 1.000 2.000 5 500 7.500 

19-1-2017 <10 <1 <5 <10 <10 <0,10 <10 <20 

15-2-2017 <10 <1 <5 <10 <10 <0,10 <10 20 

14-3-2017 <10 <1 <5 <10 <10 <0,10 <10 <20 

11-4-2017 <10 <1 <5 <10 <10 <0,10 <10 <20 

10-5-2017 <10 <1 <5 <10 <10 <0,10 <10 <20 

7-6-2017 <10 <1 <5 <10 <10 0,12 <10 <20 

5-7-2017 <10 <1 <5 <10 <10 <0,10 <10 <20 

1-8-2017 11 <1 71 <10 <10 0,15 <10 <20 

26-9-2017 <10 <1 <5 <10 <10 <0,10 <10 <20 

24-10-2017 <10 <1 <5 <10 <10 0,15 <10 <20 

21-11-2017 <10 2,8 <5,0 <10 <10 <0,10 <10 <20 

21-12-2017 <10 <1 <5,0 <10 <10 <0,10 <10 <20 

# :  maximale verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag 
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Tabel 5: Maandelijkse analyseresultaten (deel 2) 

Datum Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen 
Minerale 

olie @ 
MEG DEG TEG 

  (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

maximale verwachte waarde # 

� 
5.000 1.000 500 1.000 100 750 750 750 

11-1-2018 1.090 800 143 407 11,4 <100 <100 <100 

6-2-2018 1.100 835 155 435 16,1 <100 <100 <100 

8-3-2018 1.150 847 173 443 10,6 <100 <100 <100 

5-4-2018 1.133 843 143 423 14 <100 <100 <100 

2-5-2018 1.300 930 170 500 15,4 <100 <100 <100 

6-6-2018 1.400 1.000 <200 520 15,2 <100 <100 <100 

4-7-2018 890 570 <200 440 10,7 <100 <100 <100 

1-8-2018 820 590 110 340 16 <100 <100 <100 

5-9-2018 1.700 1.100* 420 1.620* 14 <100 <100 <100 

3-10-2018 1.400 1.000 200 590 8,9 <100 <100 <100 

7-11-2018 890 590 110 350 14,3 <100 <100 <100 

5-12-2018 780 560 100 330 17,5 <100 <100 <100 

# :  maximale verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag  

* :  de gemeten concentratie overschrijdt de maximale verwachte waarde 

@: ‘oliën en vetten’, maandgemiddelde van wekelijks verrichte analyses 

MEG: Monoethyleen Glycol 

DEG: Diethyleen Glycol 

TEG: Triethyleen Glycol 
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Tabel 6: Maandelijkse analyseresultaten (deel 3) 

Datum O2 Temperatuur @ dissolved solids suspended solids >5µm @ 

  (ppb) (°C) (mg/l) (mg/l) 

maximale verwachte waarde # 

� 
50 50 200.000 100 

11-1-2018 <10 15,7 36.700 22,5 

6-2-2018 <10 16 34.200 24,4 

8-3-2018 <10 15,6 27.367 11,6 

5-4-2018 <10 23,9 30.500 11 

2-5-2018 <10 33,2 33.100 14 

6-6-2018 <10 34,3 33.450 17 

4-7-2018 <10 37,8 32.900 35 

1-8-2018 <10 40 36.800 31,4 

5-9-2018 <10 40,5 33.175 34,5 

3-10-2018 <10 33,2 33.850 27 

7-11-2018 <10 33,3 28.725 27 

5-12-2018 <10 29,5 27.425 20,8 

# :  maximale verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag  

@: maandgemiddelde van wekelijks verrichte analyses/metingen 
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Constateringen ten aanzien van de kwaliteitsmetingen 

 

 

Koolstofdioxide (CO2) 

De gemeten CO2 concentratie was in 2018 regelmatig hoger dan het verwachte maximum van 500 

mg/l. CO2 komt uit het reservoir waar de concentraties hoger zijn dan in het injectiewater. De 

verdeling van CO2 over de water- en gasfase in het productiesysteem is afhankelijk van de CO2-

concentratie in het mee-geproduceerde gas, de temperatuur, de druk, de pH en de verblijftijd in het 

productiesysteem. Als gevolg hiervan zijn de CO2-concentraties in het injectiewater moeilijk te 

voorspellen. Geconcludeerd kan worden dat de maximale verwachte waarde in de oorspronkelijke 

vergunningaanvraag te laag is geweest. Dit is in lijn met de bevindingen van voorgaande jaren. 

 

Tolueen 

Evenals in voorgaande jaren varieert de tolueenconcentratie rond de verwachte maximumwaarde van 

1.000 µg/l. Een enkele maal is deze waarde in beperkte mate overschreden. Tolueen vindt zijn 

oorsprong in de gewonnen olie die voor ongeveer 0,1% uit deze verbinding bestaat.  

De verdeling van tolueen over de water-, gas- en oliefase in het productiesysteem hangt af van de 

tolueenconcentraties, het zoutgehalte, de temperatuur, de druk en de verblijftijd in het systeem en is 

daarmee moeilijk te voorspellen. Geconcludeerd kan worden dat de maximale verwachte waarde voor 

tolueen in de oorspronkelijke vergunningaanvraag te laag is geweest. Ook dit is in lijn met de 

bevindingen van voorgaande jaren. 

 

Xylenen 

In september zijn verhoogde concentraties aan aromaten gemeten in het geïnjecteerde water. Naast 

overschrijding van het verwachte maximum voor tolueen is hetzelfde in deze maand aan de orde voor 

de concentratie aan xylenen. Deze verhoogde concentraties aan aromaten zijn naar verwachting het 

gevolg van het inspecteren van corrosie monitoring apparatuur in de pijpleiding van Schoonebeek 

naar de injectielocaties in september 2018, mogelijkerwijs door verstoring van een statische oliefilm 

in de leiding en op de corrosiecoupons. 
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In 2018 gebruikte hulpstoffen (voorschrift 2.2.1.d) 

Tabel 7: Berekende maximale concentraties aan hulpstoffen in het injectiewater 
 

* : De leverancier heeft de productnamen gewijzigd in de loop van het jaar. Functie en samenstelling zijn niet gewijzigd. 

# : De concentraties van mijnbouwhulpstoffen in het injectiewater worden berekend op basis van  laboratorium 

resultaten en op literatuur gebaseerde aannames voor bepaalde parameters. Er zijn verschillende 

berekeningsmethoden die tot enigszins verschillende uitkomsten leiden. Er is derhalve een mate van onzekerheid in 

de bepaalde concentraties. Hier is gekozen voor partitionering van de actieve component die het H2S bindt, conform 

voorgaande rapportages 2011-2017. 

 

 

 

Functie Product Gebruikte 

hoeveelheid 

(m3) 

Concentratie in  

injectiewater 

(mg/l) 

Verwachte 

maximale 

waarde 

vergunning 

(mg/l) 

Verdeling naar 

de waterfase 

Opmerking 

Biocide 
Bactron UCA495-G 0,54 

2,1 2,4 100% 
Rechtstreeks in de 

waterstroom geïnjecteerd 
XC82448 1,36 

Anti-

corrosievloeistof 

Corton CK941-G / 

CORR10941A * 
59 55 200 100% 

Rechtstreeks in de 

waterstroom geïnjecteerd 

Emulsiebreker 
Emulsotron X-8161 / 

EMBR18161A * 
42 0,04 21 0,1% 

Berekend met 

verdelingscoëfficient 

gebaseerd op 

laboratoriumresultaten 

Waterreiniger CLEARTRON ZB625 Niet gebruikt Niet gebruikt 100 0,1% Niet gebruikt 

Zwavelwaterstof-

binder # 

HSCV11285A 0,50 

109 120 

3,6% 

Berekend met 

verdelingscoëfficient 

gebaseerd op 

laboratoriumresultaten 

Gastreat K157 0,50 1,2% 

Berekend met 

verdelingscoëfficient 

gebaseerd op 

laboratoriumresultaten 

HSCV10229A 752 16% 

Berekend met 

verdelingscoëfficient 

gebaseerd op 

laboratoriumresultaten 

Zuurstofbinder OS19 Niet gebruikt Niet gebruikt 50 100% Niet gebruikt 

Anti-schuimmiddel Defoamer AF340 Niet gebruikt Niet gebruikt 0,13 0,1% 

Berekend met 

verdelingscoëfficient 

gebaseerd op 

laboratoriumresultaten. 

Anti-bariumsulfaat 

aanslagvloeistof 
Gyptron SA3440 Niet gebruikt Niet gebruikt 200 100% Niet gebruikt 
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ONDERDEEL 2: WATERINJECTIE PARAMETERS 

Injectieparameters voor Twente injectieputten en -reservoirs in 2018 

In de onderstaande tabellen worden voor iedere put en reservoir waarin in Twente in de diepe 

ondergrond water wordt geïnjecteerd de essentiële parameters injectiedruk, reservoirdruk2, volume 

en debiet weergegeven. De parameters die zijn gemeten in 2018 worden vergeleken met de 

meetresultaten van voorgaande jaren en met de data zoals deze zijn vastgelegd in het originele 

Waterinjectie Management Plan (kenmerk: EP201308203213) dat is bijgevoegd aan de 

vergunningsaanvraag. In de tabel zijn verduidelijkingen opgenomen zoals voorgesteld in het 

geactualiseerde Waterinjectie Management Plan 2018 (kenmerk: EP201810244166). 

Momenteel vindt waterinjectie alleen plaats in de putten ROW-2, ROW-4, ROW-5 en ROW-7.  Door de 

installatie van de Flexible Composite Pipe in de bestaande waterexportleiding (‘pipe-in-pipe’) is 

waterinjectie in de waterinjectieputten TUM-1, TUM-2 en TUM-3 niet langer mogelijk. Daarnaast vindt 

momenteel geen waterinjectie plaats op de locaties ROW-6 (put ROW-9) en TUB-7 (putten TUB-7 en 

TUB-10), omdat de koolstofstalen watertransportleidingen naar deze locaties niet beschermd zijn 

tegen potentiële microbacteriële corrosie. In put ROW-3 wordt geen water geïnjecteerd vanwege de 

lage injectiviteit. In de genoemde putten is in de injectiebuis een plug geïnstalleerd. Daardoor is de 

toegang tot het injectiereservoir is afgesloten en is een meting van de reservoirdruk niet mogelijk.  

Ten opzichte van het Waterinjectie Management Plan zijn geen afwijkingen geconstateerd. 

                                                        

2 De actuele reservoirdruk wordt ieder jaar onderin de waterinjectieput gemeten met een drukmeter terwijl op dat moment 

niet wordt geïnjecteerd. Op deze manier wordt vastgesteld wat de statische druk is rondom de put. De druk die in de directe 

nabijheid van de put wordt gemeten zal meestal hoger zijn dan de gemiddelde reservoirdruk. Het verschil is afhankelijk van 

de tijd tussen de meting en het stoppen van injectie in samenhang met de snelheid waarmee het water door de formatie 

wordt opgenomen. 
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Bijlage 1 

Overzichtstabel kwaliteit injectiewater Twente 2018. Gemiddelden op basis van de analyses op OBI. 

Parameter Eenheid 
Verwachte maximale 
waarde (vergunning) 

Gemiddelde gemeten waarde 
2018 

pH (eenheden) - 4 – 9 6,2 

Temperatuur °C 50 29 

Total Dissolved Solids mg/l 200.000 32.300 

Total Suspended Solids mg/l 100 23 

Natrium (Na+) mg/l 40.000 8.400 

Magnesium (Mg2+) mg/l 2.500 295 

Barium (Ba2+) mg/l 250 12 

Arseen (As) mg/l 0,025 0,011 

Kwik (Hg) mg/l 0,005 0,00011 

Zwavelwaterstof (H2S)1 mg/l 15 5,01 

IJzer (totaal Fe2+ en Fe3+) mg/l 50 8,3 

Kalium (K+) mg/l 1.000 117 

Strontium (Sr2+) mg/l 2.500 166 

Chloride (Cl-) mg/l 90.000 16.700 

Sulfaat (SO42-) mg/l 50 <12 

Bicarbonaat (HCO3-) mg/l 1.000 310 

Koolstofdioxide (CO2) mg/l 500 430 

Zuurstof (O2) mg/l 0,05 <0,01 

Olie en vetten mg/l 100 14 

Cadmium (Cd) mg/l 0,25 0,0028 

Koper (Cu) mg/l 1 <0,01 

Monoethylene Glycol (MEG) mg/l 750 <100 

Diethylene Glycol (DEG) mg/l 750 <100 

Triethylene Glycol (TEG) mg/l 750 <100 

Ethylbenzeen (C8H10) mg/l 0,5 0,2 

Tolueen (C6H5CH3) mg/l 1 0,7 

Waterreiniger2 mg/l 100 niet gebruikt 

Zuurstofbinder2 mg/l 50 niet gebruikt 

Anti-schuimmiddel2 mg/l 0,13 niet gebruikt 

Chroom (Cr) mg/l 0,25 0,0071 

Benzeen (C6H6) mg/l 5 1,0 

Lood (Pb) mg/l 2 <0,01 

Nikkel (Ni) mg/l 0,5 <0,01 

Zink (Zn) mg/l 7,5 0,02 

pH- regelaar2 mg/l 0,28 niet aanwezig in injectiewater 

Biocide2 mg/l 2,4 2,1 

Anti-aanslagvloeistof2 mg/l 0,24 niet aanwezig in injectiewater 

  Anti-bariumsulfaataanslagvloeistof2 mg/l 200 niet gebruikt 

Calcium (Ca2+) mg/l 8.000 1.400 

Xylenen (C6H4C2H6) mg/l 1 0,43 

Zuurstofbinder2 mg/l 50 niet aanwezig in injectiewater 

Anti-corrosievloeistof2 mg/l 200 55 

Zwavelwaterstofbinder2 mg/l 120 109 

Emulsiebreker2 mg/l 21 0,04 

1 Gemeten sulfide gehalte omgerekend naar H2S. 

2 Mijnbouwhulpstoffen (in blauwe rijen) zijn uitgedrukt in milligram geïnjecteerd per liter injectiewater  
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De tabel geeft een overzicht van alle parameters die gemeten dienen te worden volgens de geldende 

waterinjectievergunningen.  De weergegeven waardes zijn de gemiddelden van de metingen in 2018. 

De stoffen die van natura voorkomen in het Schoonebeker oliereservoir zijn weergegeven in groen. De 

hulpstoffen zijn weergegeven in blauw.  

 



Bijlage 2 –Situering monsterpunt op Schoonebeek Oliebehandelingsinstallatie 
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Geothermisch hergebruik van Twentse gasvelden. 

Projectnummer: 20181440/JOOS   

 

Bijlage 3: Detailinformatie ROW-2 en ROW-7a 
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