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Een lekkage in de injectiewaterleiding van het Schoonebeek olie-

veld vorig jaar april, noopte de NAM tot het staken van de oliepro-

ductie. Het bedrijf besloot een flexibele HDPE-buis in de bestaan-

de koolstofstalen buis te leggen voor het transport van injectiewa-

ter. De joint venture aQuaintance werkte deze oplossing technisch 

uit. Dankzij de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen 

werd het project op tijd opgeleverd.

  Jacqueline van Gool

Nadat in april vorig jaar een lekkage in de 

injectiewaterleiding was ontdekt, werd 

de olieproductie uit het Drentse olieveld 

Schoonebeek gestopt. Na onderzoek bleek 

dat het staal van de leiding op meerdere 

plaatsen was aangetast. De boosdoener: 

bacteriën, die zorgden voor corrosie, een 

zogeheten 'microbe induced corrosion'. 

NAM vond de leiding niet meer geschikt 

voor het transport van injectiewater. ‘Scha-

de op deze schaal is in onze leidingen nog 

nooit voorgekomen’, vertelt Gert Versteegt, 

pipeline en project engineer van de NAM. 

‘De meeste schade aan onze leidingen, 

tachtig tot negentig procent, ontstaat door 

toedoen van derden, bijvoorbeeld door 

graafwerkzaamheden van externe par-

tijen. In 2013 hebben we deze leiding nog 

over de hele lengte geïnspecteerd met een 

intelligent-PIG en daarbij werden geen ver-

anderingen in de wanddikte geconstateerd. 

De bacteriën hebben de schade dus in een 

heel korte tijd aangericht.’ 

Het is een geruststellende gedachte dat het 

probleem op zichzelf staat. ‘Deze vorm van 

corrosie blijkt heel specifiek te zijn voor het 

injectiewater afkomstig uit het Schoone-

beekveld in combinatie met het materiaal 

van de buis en komt in andere injectiewa-

terleidingen niet voor.’

Pipe-in-pipe
Omdat het probleem grootschaliger was 

dan het repareren van een enkele lekka- 

ge, moest een andere oplossing worden 

bedacht om de leiding snel weer opera- 

tioneel te krijgen en de olieproductie op 

te starten. Het staken van de olieproductie 

betekende immers een grote inkomsten-

derving voor de NAM. Het leggen van een 

nieuwe leiding zou veel overlast voor de 

omgeving veroorzaken. Bovendien zou het 

vergunningentraject jaren in beslag kunnen 

nemen.

Na de opties te hebben overwogen, koos 

NAM ervoor een ‘pipe-in-pipe’-oplossing 

toe te passen. Over de hele lengte van de 

injectiewaterleiding is een flexibele buis 

door de bestaande stalen pijp getrokken. 

Het consortium aQuaintance (een joint ven-

ture van Engie Services, Tebodin en A.Hak 

Leidingbouw), sinds zo’n vijftien jaar ver-

antwoordelijk voor een deel van de lande-

lijke onshore-projecten van de NAM, werkte 

voor deze oplossing de haalbaarheid en de 

technische toepasbaarheid uit.

Pipe-in-pipe-oplossingen zijn op zich niet 

nieuw. In de offshore worden leidingen wel 

vaker op deze manier gerepareerd. Maar 

de lengte, 45 kilometer, en het feit dat er 

veel bochten in de buis zitten, maakten 

het project wat complexer. Dit gegeven, 

gecombineerd met de wens dat het project 

snel moest worden opgeleverd en zo min 

mogelijk overlast aan omwonenden moest 

geven, maakten dat aQuaintance diverse 

technische innovaties heeft toegepast. 

‘Om te beginnen bij het soort leiding dat is 

gebruikt. Er is gekozen voor een flexibele 

HDPE-buis van het Amerikaanse bedrijf 

Flexsteel. De buis is met koolstofstalen 

strips versterkt en kan drukken tot 150 bar 

aan’, vertelt Ids Bakker, projectmanager bij 

aQuaintance en Tebodin.

Kabel en lier
Doordat er een aantal bochten zit in het 

traject waarover de buis loopt, komen er 

grote krachten op te staan als deze in de 

bestaande leiding wordt gebracht. ‘Om 

overlast zoveel mogelijk te beperken, was 
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Het Schoonebeekveld werd in 1943 ontdekt. In 1947 werd de productie opge-

start en tot 1996 is er olie gewonnen. Vervolgens lag de productie tot 2011 

stil, omdat de olie te stroperig was en niet economisch te winnen. Sinds 2011 

wordt enhanced oil recovery toegepast, zodat er de komende 25 jaar nog olie 

uit het veld kan worden gehaald. Hiertoe wordt superheated droge stoom 

van driehonderd graden Celsius in het veld geïnjecteerd. De olie stroomt beter 

door de hoge temperatuur en de verhoogde druk in het veld. De aardolie gaat 

via ondergrondse pijpleidingen naar de raffinaderij van BP in het Duitse Lin-

gen. Het productiewater gaat als injectiewater via een ondergrondse leiding 

van in totaal bijna zeventig kilometer naar de waterinjectielocaties in Twente, 

waar het in lege aardgasvelden wordt gepompt.
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het voor ons zaak om zo lang mogelijke 

lengtes in één keer in te brengen. Om dit 

te bereiken, hebben we in het voortraject 

veel verschillende ideeën de revue zien 

passeren. We hebben gekeken of het moge-

lijk was om water in de leiding te brengen, 

waardoor de buis drijvend naar binnen kon 

worden gebracht. We hebben onderzocht 

of het gebruik van rollagers of kleine trein-

tjes de juiste oplossing was. Of dat de buis 

eventueel de leiding kon worden ingebla-

zen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de 

flexibele buis er met een kabel en lier in te 

trekken’, aldus Bakker.

Maar de bochten in de buis maakten van het 

project een uitdaging. ‘De wrijvingsgetal-

len waren onbekend en vooral de scherpe 

bochten zorgden voor wat hoofdbrekens. 

Zelfs de Universiteit Twente kon ons geen 

uitsluitsel geven’, zegt Wim Uiterwijk, con-

structiemanager van aQuaintance. ‘Daarop 

hebben we zelf een testopstelling gemaakt, 

waarin we de situatie konden nabootsen. 

We hebben een stalen buis met bochten 

gemaakt, waardoor we dertig meter flexibe-

le buis hebben getrokken. De wrijvingsge-

tallen, voortkomend uit de tests, kwamen 

overeen met de theorie. Daaruit hebben we 

modellen opgesteld en hebben we bepaald 

waar de putten moesten komen.’ 

Op het tracé van 45 kilometer zijn zestig 

putten gemaakt. De leiding is van put naar 

put doorgetrokken. Een bijkomend feit was 

het bochtige traject dat de trekkabel moest 

afleggen. ‘Het risico ontstaat dan dat de 

kabel de bestaande buis doorsnijdt. We 

hebben een kabel gekozen met een slag in 

de lengte van de kabel, die het minste slij-

tage veroorzaakt’, legt Bakker uit.

Koppelstukken
Om een zo lang mogelijke treklengte te krij-

gen, is ook een smeermiddel aangebracht 

dat de glijweerstand vermindert tijdens het 

intrekken. ‘Hiervoor is een nieuwe machine 

ontwikkeld, die tot twee kilometer smeer-

middel kan aanbrengen’, vertelt Bakker. 

Ook de koppelstukken zijn innovatief. ‘De 

leiding wordt geleverd in stukken van 185 

meter en wordt met koppelingen aan elkaar 

gezet, die ook goed bestand moeten zijn 

tegen alle krachten. De koppelingen zijn 

beschermd met een speciaal ontwikkelde 

mantel, het vulmateriaal is polyurethaan 

met een korte uithardingstijd. Hierdoor 

kunnen ze snel worden gemonteerd. Iedere 

leidingsectie is na het intrekken met water 

op 120 bar getest.’

Maximale trekkracht
In Nederland gelden voor dergelijke opera-

ties hoge kwaliteitseisen. ‘Het ontwerp en 

de uitvoeringsmethode moest voldoen aan 

de NEN3650 en API17J-normen. Dat vraagt 

een onderbouwing met berekeningen die 

laten zien hoeveel kracht er op de leiding 

wordt uitgeoefend tijdens het intrekken en 

als de leiding in bedrijf is. De uitvoerings-

methode is uitgebreid getest en we hebben 

voorspellende rekenmodellen ontwikkeld 

voor de optredende krachten. Tijdens de 

uitvoering is de trekkracht continu geregis-

treerd om te voorkomen dat het maximum 

werd bereikt’, legt Bakker uit. 

Het consortium zocht de limieten op van 

wat technisch mogelijk is. ‘Er is niets 

onderschat, we hebben de wrijving zelfs 

overschat. Maar het is beter om hierin een 

beetje conservatief te zijn, dan dat je in het 

veld moet stoppen omdat je de maximale 

trekkracht hebt bereikt. Omdat het intrek-

Op het tracé van 45 kilometer zijn zestig putten gemaakt. De leiding is van put naar put doorgetrokken.
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Bakker: ‘We hebben 

voorspellende reken-

modellen ontwikkeld voor 

de optredende krachten.’
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ken van de buis nieuw voor ons was, moes-

ten we goed voorbereid zijn op unknown 

unknowns’, aldus Versteegt. ‘Dankzij alle 

data uit dit project, zijn onze rekenmodel-

len verbeterd en durven we in de toekomst 

wel langere treklengtes aan’, voegt Bakker 

toe. 

Hoewel het projectteam tijdens de uitvoe-

ring zag dat de treklengte nog niet aan zijn 

maximum zat, was het niet mogelijk deze 

te verlengen. Bakker: ‘Je werkt in serie. 

Als je één put verplaatst, verschuift ook 

de rest van de putten. De plaats van de 

zestig putten lag van tevoren vast. Je hebt 

een afspraak met landeigenaren en andere 

betrokkenen, dat kun je niet zomaar veran-

deren. Doordat de kracht op de buis in de 

bochten een stuk lager was dan we aan-

vankelijk dachten, konden we op een paar 

plekken wel een put overslaan en meteen 

doortrekken tot de volgende put.’

Bijscholing
Tijd was de rode draad in dit project. Vertra-

ging is het project niet opgelopen, zeggen 

de betrokkenen. Versteegt noemt een heel 

concreet voorbeeld van een maatregel die 

tijdswinst heeft opgeleverd. ‘We besloten 

bepaalde mensen bij te scholen, zodat ze 

ook inzetbaar waren op andere werkzaam-

heden binnen een ploeg. Dat zorgde ervoor 

dat de ploegen efficiënter werkten. Als 

zoiets per put een winst van een uur ople-

vert, zorgt dat met zestig putten voor veel 

winst. In zo’n serieel project heeft één opti-

malisatie zestig keer effect.’

Projectteam
Dat het project zo soepel verliep was vol-

gens de drie heren vooral te danken aan 

het team. ‘We hebben er veel energie in 

gestoken om alle neuzen dezelfde kant 

op te laten wijzen en we spraken binnen 

een dag dezelfde taal. Alle partijen wilden 

er een succes van maken. Voor Flexsteel 

was het de eerste keer dat ze zo’n groot 

project voor Shell/NAM deden. Voor ons 

als aQuaintance was het een belangrijk, 

groot project. Hak heeft haar meest ervaren 

(hoofd)uitvoerders ingezet, Tebodin zijn 

meest ervaren pipeline-engineers, de men-

sen van NAM waren heel praktijkgericht. 

En ook Engie, dat zorgde voor de aanslui-

tingen aan het begin en eindpunt, had de 

juiste technici ingezet. Er is heel bewust 

gekozen om bepaalde mensen in te zetten 

in dit project’, aldus Uiterwijk. De samen-

werking met het Amerikaanse team van 

Flexsteel verliep ook buitengewoon soepel. 

‘Dat was toch een onbekend gegeven. Het 

is een partij waarmee we nog nooit hadden 

samengewerkt. Het is moeilijk om vooraf 

een inschatting te maken over hoe dat gaat 

verlopen.’

Juiste man
Hoewel de pipe-in-pipe minimaal twintig 

jaar meekan, is dit voor de NAM geen defi-

nitieve oplossing voor het injectiewater. De 

doorsnede van de injectiewaterleiding is 

gereduceerd van achttien tot acht inch. ‘De 

capaciteit van de leiding is met de pipe-in-

pipe-oplossing ongeveer een kwart van de 

originele leiding.’ De olieproductie zal wel 

lager zijn dan in de afgelopen jaren, maar 

toch niet tot een kwart worden geredu-

ceerd. Wel werd de capacititeit van de oude 

buis al niet volledig benut. ‘We zullen daar-

bij de olieput laten produceren die op dat 

moment het meeste olie levert.’ NAM heeft 

een injectievergunning tot 2021. In die tijd 

onderzoekt de onderneming of er alterna-

tieven zijn voor productiewaterinjectie. ‘We 

moeten sowieso iedere zes en tien jaar 

kijken of de huidige stand van de techniek 

het toestaat om water milieuvriendelijker te 

verwerken.’

Er is momenteel vanuit de regio behoorlijk 

wat tegenstand tegen de waterinjecties. 

Hoewel het protest zich richt tegen de water-

injecties en niet zozeer tegen dit project, 

werd de tegenstand wel gevoeld. ‘We heb-

ben geen vertragingen opgelopen door 

protesten van tegenstanders van de water-

injecties. Ook al werd er vooraf wel gedreigd 

met wegversperringen en dergelijke om het 

werk tegen te houden’, vertelt Uiterwijk. 

Een sterk punt in dit project was het inhu-

ren van personeel en equipment bij lokale 

bedrijven. Het voordeel hiervan was dat zij 

de lokale situatie het beste kennen. NAM 

had daarnaast één gezicht, Marten Lam-

bers, voor het contact met de landeige-

naren en andere lokale stakeholders. Dat 

is iemand die uit deze regio komt en de 

lokale omgeving en sentimenten als geen 

ander kent. Veel lof van de drie heren voor 

hem. ‘Hij heeft ervoor gezorgd dat alle ver-

gunningen op tijd in orde kwamen en dat 

we toegang kregen tot alle percelen waarop 

we moesten werken. Hij spreekt alles af op 

basis van vertrouwen: een man een man, 

een woord een woord. Dat heeft gewerkt. 

Hij was echt de juiste man op de juiste 

plaats.’  ■

Versteegt: ‘In zo’n 

serieel project heeft één 

optimalisatie zestig keer 

effect.’


