
Reactie aan EZK ter voorbereiding van overleg d.d. 27 mei 2020 op artikel op RTV Oost d.d. 20 mei 

2020:  

“NAM Krijgt buizenvretende bacterie niet onder controle en investeert in nieuw materiaal” 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van Kamervragen van Groen Links is in het SO van 6 mei jl. aan de Kamer bericht dat 

de NAM bij putlocaties in Rossum, na inspectie van de bovengrondse leidingen, in 2019 heeft 

geconstateerd dat er corrosie aan de bovengrondse (koolstofstalen) flensverbindingen aanwezig is. 

De NAM heeft een project opgestart om de flensverbindingen van coating te voorzien, maar dat 

bleek niet succesvol.  De NAM voert tot 2021 periodiek inspecties uit en zal onderdelen vervangen 

indien noodzakelijk. In 2021 zullen vrijwel  alle koolstofstalen onderdelen worden vervangen door 

een resistent materiaal (Duplex). De aangekondigde werkzaamheden van de NAM betreffen regulier, 

preventief onderhoud aan de bovengrondse installaties.  

 

Algemene opmerkingen 

In het artikel van RTV Oost wordt het aanbrengen van coating in verband gebracht met de 

ondergrondse putten, terwijl het de behandeling van het oppervlaktesysteem betreft. Hierdoor kan 

er verwarring ontstaan over twee verschillende systemen: leidingen en flenzen aan de oppervlakte 

enerzijds en de putten in de ondergrond anderzijds.  

 

Voorts kunnen mensen op het verkeerde been gezet worden door de term “chemisch vervuild 

afvalwater”. In de putten in Rossum Weerselo wordt productiewater dat in Schoonebeek uit de diepe 

ondergrond is gehaald terug de diepe ondergrond in gebracht. Hieraan worden mijnbouwhulpstoffen 

toegevoegd om corrosie tegen te gaan en de integriteit van de put te garanderen. Als uitkomst van 

een  grondig en onafhankelijk onderzoek is dit milieutechnisch gezien de beste oplossing.  

 

Het is dan ook niet zo dat “bacteriën die leven op sulfaten zich vast vreten in de wand, waardoor de 

wanddikte afneemt”. De aanwezige bacteriën zetten het zwavel in het water om naar H2S dat 

corrosief is voor bepaalde staalsoorten. Als de installaties hierop ontworpen zijn en er wordt gewerkt 

conform het integriteitsmanagementsysteem, is de aanwezigheid van H2S beheersbaar. 

 

Toezicht op veiligheid en integriteit 

NAM is verantwoordelijk is voor de veiligheid en integriteit van haar installaties en daar ziet SodM, 

als onafhankelijk toezichthouder, op toe.  SodM ziet erop toe dat de wettelijk verplichte 

integriteitsmanagementsystemen van de NAM voor de pijpleidingen, de installatie en de putten van 

goede kwaliteit zijn en in praktijk effectief werken. 

 

De werking van deze systemen wordt onder andere gecontroleerd aan de hand van de rapportages 

van NAM waaruit blijkt of er wordt voldaan aan de wettelijke veiligheids- en integriteitseisen. De 

metingen worden veelal uitgevoerd door een onafhankelijke, daartoe gecertificeerde instantie op 

basis van standaardnormen. SodM controleert aan de hand van de door de NAM gerapporteerde 

metingen/parameters of het door de NAM aangegeven veiligheids- en integriteitsniveau 

gegarandeerd wordt. Tevens controleert SodM in het veld of de installaties goed worden 

onderhouden en deze conform de door de NAM aangegeven procedures/werkinstructies worden 

bedreven.  

 

De NAM heeft uit de inspecties en metingen, conform het integriteitsmanagementsysteem, 

geconstateerd dat er corrosie was opgetreden aan de bovengrondse flensverbindingen.  



De NAM heeft vervolgens maatregelen ingezet. Dit betreft zodoende regulier onderhoud en geen 

herstelwerkzaamheden.  

 

Wat betreft de ondergrond, geven de resultaten van de wanddiktemetingen uit 2019 van de putten 

ROW-2, ROW-4 en ROW-5 geen aanleiding tot ongerustheid. De wanddiktemeting van put ROW-7, 

die in december 2019 niet voltooid kon worden, zal in 2020 volgens plan worden herhaald. De put is 

momenteel ingesloten en in juli 2020 worden de metingen opnieuw uitgevoerd. Conform het 

geactualiseerd waterinjectiemanagementplan worden de wanddiktemetingen van de putten jaarlijks 

uitgevoerd. 

 

Op basis van alle gegevens uit het toezicht van SodM zijn de maatregelen die NAM heeft genomen en 

gaat nemen tegen de corrosieproblemen noodzakelijk, maar afdoende om het risico van lekkage op 

korte- en langere termijn voldoende te mitigeren.  

 

Resistentie (nieuwe) materialen 

Alle koolstofstalen bovengrondse leidingen zijn van materialen die bestand zijn tegen bacteriële 

corrosie: GRE (glas vezel en epoxy), kunststof pijp in pijp of een hoogwaardige legering (incolloy 

gecladde leidingen).  

Koolstofstalen materialen in de bovengrondse installaties die nog niet zijn vervangen, zullen aan 

periodieke inspecties onderworpen worden en in 2021 worden vervangen. Onderdelen die eerder 

dan gepland vervangen moeten worden, zullen direct worden vervangen. 

 

Voor waterinjectieputten worden in de industrie reeds verschillende materialen gebruik gemaakt, 

van eenvoudig staal tot hoogwaardige legeringen, coatings van kunststof en glasvezel en van gehele 

kunststof verbuizingen. Materiaalkeuze en onderhoud zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 

zijn ter keuze aan de betreffende onderneming. SodM ziet erop toe dat de integriteit van de putten 

wordt beheerst in overeenstemming met de gebruikte materialen. 

 

De genoemde materialen zijn beter resistent tegen microbiologische corrosie dan koolstofstaal. Deze 

materialen worden niet of in zeer beperkte mate aangetast door H2S als gevolg van bacteriële 

activiteit, waardoor ze minder frequent vervangen hoeven te worden.  

Ook in geval van het gebruik van resistente materialen blijft SodM  erop toezien dat de NAM 

inspecties en metingen zal (laten) uitvoeren conform het integriteitsmanagementsysteem. 

 

Risico van injectiewater naar het milieu 

Olie- en gasputten zijn en worden gebouwd van verbuizingen die koppelingen en schroefdraden 

hebben. De tubing – ofwel binnenbuis – bestaat uit gasdichte koppelingen. De casing - ofwel de 

secundaire buitenste barrière- bestaat uit vloeistofdichte koppelingen. H2S, wat corrosie kan 

veroorzaken zit aan de binnenkant van de tubing met gasdichte koppelingen. Zou er eventueel door 

corrosie een gat ontstaan in de binnenbuis, zorgt de casing (dubbele verbuizing) ervoor dat er geen 

productiewater in het milieu terecht kan komen. Doordat bij het ontstaan van een gat direct het 

drukverschil tussen de buizen verandert,  zal dit  direct worden opgemerkt voordat er productieater 

in het milieu komt. De injectie wordt dan onmiddellijk gestopt en de binnenbuis word vervangen 

voordat de injectie weer kan starten. 

 

Door de combinatie van materiaal selectie van de tubing (staalsoort die geschikt is voor H2S), de 

continue monitoring van de putten en jaarlijkse wanddiktemetingen van de tubing, vervanging van 

de tubing bij maximaal 60% afname van de wanddikte en de productie casing die als secundaire 



barrière functioneert, is de kans op lekkage naar het milieu nihil zolang de druk in de ruimte tussen 

tubing en casing goed in de gaten wordt gehouden. SodM houdt er toezicht op dat dit structureel en 

goed gebeurt. Zodoende is de leeftijd van de put dus niet van belang, wel de wijze waarop de 

integriteit beheerst wordt. 

 

Reactie op lekkage Duitsland 

De oorzaken van het incident in Emlichheim zijn bij SodM bekend. Van de Duitse toezichthouder 

hebben we de volgende informatie ontvangen: 

“De put was in 1955 aangelegd als olie-winningsput, en werd in 2007 omgebouwd tot een water-

injectie put.  De mijnbouwonderneming signaleerde in 2015 een druk afwijking. In 2018 ging men 

over tot het geplande onderhoud. Uit nader onderzoek bleek dat de plastic-coated tubing en de 

productie-casing beide op een aantal plaatsen volledig gecorrodeerd waren. Daardoor kon injectie-

water ongehinderd uit de put naar de ondiepe ondergrond  stromen. Ook de tubing koppelingen 

waren ernstig gecorrodeerd.“ 

Bij het incident in Emlichheim is onvoldoende gecontroleerd of de put veilig functioneert. Er is niet 

goed gemeten of de druk tussen de tubing en de casing veranderde, waardoor de lekkage voor 

langere tijd onopgemerkt is gebleven.  

 

Naar aanleiding van het incident is er uitgebreid contact geweest tussen SodM en de Duitse 

toezichthouder. Hoewel door SodM is geconstateerd dat in Nederland de betreffende metingen goed 

worden uitgevoerd door de industrie, heeft SodM de lessen uit dit incident gedeeld met de 

Nederlandse mijnbouw industrie door middel van een Veiligheids-alert.  


