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Herontwikkeling van het olieveld Schoonebeek 

In 1996 verdwenen de laatste jaknikkers uit Schoonebeek. Vroeger stonden er 
honderden. Vanaf 1947 hadden zij 40 miljoen m3 olie uit de grond gehaald. Was de olie 
op? Nee, maar het oppompen kostte meer dan het opleverde en daarom stopte de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ermee. De jaknikkers, oliewinputten, 
installaties en pijpleidingen werden opgeruimd, de grond werd schoongemaakt en 
inmiddels grazen er schapen boven de olie. Want die zit nog steeds volop in de grond. 
Nog 120 miljoen m3

, drie keer meer dan er in bijna vijftig jaar naar boven is gehaald . 

Tien jaar later kunnen nieuwe technieken voor een hernieuwde start van de oliewinning in 
Schoonebeek zorgen. Naast geavanceerde technieken maken nieuwe infrastructuur het 
winnen van olie mogelijk weer rendabel. Met de herontwikkeling geeft de NAM uitvoering 
aan het overheidsbeleid dat gericht is op het stimuleren van een doelmatige winning van 
olie en gas. De Nederlandse overheid geeft hiertoe vergunningen uit en de NAM is in het 
bezit van de winningsvergunning 'Schoonebeek'. 

De NAM denkt nog ongeveer zestien tot twintig miljoen m3 olie, omgerekend zo'n 100 
miljoen vaten, uit dit deel van het veld te kunnen winnen. Deze hoeveelheid is bijna de 
he 1ft van de Nederlandse oliereserve. 

De NAM wil de olie op een duurzame manier gaan winnen en heeft daarom diverse 
onderzoeken verricht naar de beste wijze waarop olie gewonnen kan worden met respect 
voor omgeving en milieu. Ais gevolg van wet- en regelgeving is de NAM verplicht voor 
deze plannen een milieueffectrapport (MER) te maken. In dit milieueffectrapport heeft de 
NAM de effecten van de voorgenomen plannen voor de omgeving, de natuur en het 
milieu weergegeven. Niet meegewogen in het milieueffectrapport, maar wei van belang 
zijn de investeringen die gepaard gaan met de herontwikkeling van het olieveld. Deze 
leiden tot een aanzienlijke economische impuls op regionaal en lokaal niveau. 

De belangrijkste conclusies van het milieueffectrapport zijn in dit document samengevat 
en worden beschreven aan de hand van de volgende vragen: 
1. Wat is het olieveld Schoonebeek? 
2. Welke plannen heeft de NAM? 
3. Wat betekenen deze plannen voor het landschap van Schoonebeek? 
4. Wat merkt de omgeving ervan? 
5. Gebeurt het op een veilige manier? 
6. Welke aspecten zijn nog meer onderzocht? 
7. Wat moet nog onderzocht worden? 
8. Hoe nu verder? 

Samenvatting 3 



JA"'~ _:;;;:_ - ',/ 

- ~~ ; 

fit ----
/of1 , ... ,,'" ...... t' 

MWDA 

Figuur3 Ligging olleveld Schoonenbeek 

Samenvatting 

Milieueffectrapportage 

Herontwikkeling olieveld Schoonebeek 

-.'( ! 
~ ~:CJ.rvee" j 

I' 
Skm 1\ -

1 
I 
f 

4 



Milieueffectrapportage 

Herontwikkeling olieveld Schoonebeek 

1 Wat is olieveld Schoonebeek? 
De NAM heeft al decennialang olie gewonnen in Schoonebeek. Ooit begonnen in 1947 
en geeindigd in 1996, toen het niet langer rendabel bleek. Het olieveld Schoonebeek ligt 
in de meest zuidoostelijke hoek van Orenthe. Het veld houdt zich niet aan rijksgrenzen en 
loopt door naar de Ouitse olievelden Emlichheim en ROhlertwist. Het ligt in Nederland op 
(of eigenlijk onder) het grondgebied van twee gemeenten: Emmen en Coevorden. 

Het olieveld Schoonebeek is in omvang een van de grootste op land in West-Europa. De 
herontwikkeling richt zich in eerste instantie op het westelijk deel van het olieveld, dat ten 
zuidwesten van het dorp Schoonebeek ligt. Oit deel van het olieveld, het zogenoemde 
SGOA- (solution gas drive area), ligt op een diepte van 670 tot 900 meter en 
onderscheidt zich van de rest van het olieveld door het ontbreken van een ondergelegen 
waterlaag. Oit maakt winning gemakkelijker. 
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2 Welke plannen heeft de NAM? 
De nieuwe plannen zijn gericht op het winnen van een deel van de resterende olie in het 
olieveld Schoonebeek. De olie komt voor in diepe zandsteenlagen en kan niet eenvoudig 
omhoog gepompt worden, omdat het taai en stroperig is. Daarom wil de NAM onder lage 
druk stoom in de ondergrond injecteren, zodat de olie vloeibaarder wordt en vervolgens 
makkelijker omhoog te pompen is. Een andere belangrijke ontwikkeling is de mogelijkheid 
om schuin en horizontaal te boren. In het verleden werd gewerkt met verticale 
olieproductieputten. Door de nieuwe techniek wordt een zeer groot oppervlak van het 
oliereservoir bereikt met een minimum aantal bovengrondse locaties. 

Om de olie uit de grond te krijgen is een complex geheel aan instaliaties, leidingen en 
winlocaties vereist. Aliereerst is stoom nodig. Deze wordt opgewekt in een warmtekracht
centrale (WKC). Het water dat hiervoor nodig is, zogeheten ultrapuur (zeer zuiver) water, 
wordt geleverd door een waterfabriek. Deze waterfabriek wordt naast de rioolwater
zuiveringsinstaliatie (RWZI) in Emmen gebouwd, zodat het gezuiverde rioolwater efficient 
hergebruikt wordt. Na behandeling wordt het benodigde water via een ondergrondse 
pijpleiding naar de WKC gevoerd. 

De hete stoom uit de WKC wordt vervolgens door leidingen naar het olieveld 
getransporteerd en ge·injecteerd in de oliehoudende laag. Op negentien plekken 
verspreid in het veld worden winlocaties aangelegd. Hier gaat de hete stoom de grond in 
en wordt een mengsel van olie en water weer omhoog gepompt door pompen van 
ongeveer vijftien meter hoog . 

Het opgepompte olie-watermengsel wordt door leidingen afgevoerd naar een 
oliebehandelingsinstallatie (OBI). Hier wordt de olie gescheiden van het water. Naast het 
opgepompte olie-watermengsel komt ook gas vrij, dat hergebruikt wordt in de WKC. De 
OBI wordt samen met de WKC aangelegd op een terrein : de voorkeur gaat uit naar het 
bestaande NAM Emplacement aan de Beekweg in Schoonebeek. De huidige bebouwing 
op dit terrein wordt grotendeels gesloopt, waarna de nieuwe instaliaties worden gebouwd. 

Bij de afweging tussen aanleg van leidingen bovengronds of ondergronds is de 
stoomleiding bepalend. De stoom heeft een temperatuur van circa 310°C, met als gevolg 
dat de stoomleiding grote temperatuurverschillen ondergaat. De temperatuurverschillen 
leiden tot expansiekrachten, waarbij het leidingmateriaal de ruimte nodig heeft om uit te 
zetten. Hierbij moet worden gedacht aan circa 40 cm per 100 m leiding. Het is niet goed 
mogelijk deze expansiekrachten ondergronds op te vangen. 

Gezien de hoge temperaturen is voor de stoomleiding specifiek isolatiemateriaal nodig. 
Dit isolatiemateriaal kan geen waterdichte bescherming bieden. Bij de aanleg van de 
stoomleiding is het daarom van belang dat deze niet onder water komt te staan. 

De bovenstaande overwegingen hebben er toe geleid dat de NAM voornemens is de 
stoomleiding, en in het verlengde daarvan de gehele leidingstraat met leidingen van en 
naar de winlocaties, bovengronds aan te leggen. 

De ruwe olie wordt na behandeling in de OBI afgevoerd voor verwerking in de raffinaderij 
in Lingen (Duitsland). Er gaan dus geen treinen met ruwe olie naar Pernis rijden , zoals in 
het verleden . In Lingen wordt vergelijkbare olie verwerkt uit het Duitse dee I van het 
olieveld. De olie-afvoerleiding wordt ondergronds aangelegd (zie ook het kader 
Afstemming met Duitsland). 
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Milieueffectrapportage 

Herontwikkeling olieveld Schoonebeek 

Het productiewater dat vrijkomt bij de OBI bevat nog veel zouten en kan niet worden 
hergebruikt of op het oppervlaktewater worden geloosd. De NAM wil het water daarom 
afvoeren via een grotendeels bestaande ondergrondse pijpleiding naar een aantal lege 
gasvelden in Twente. Er zullen in Overijssel geen nieuwe locaties en leidingen worden 
aangelegd. 

De NAM verwacht dat de olie gedurende een periode van 25 jaar gewonnen kan worden . 
Na beeindiging van de olieproductie worden aile ondergrondse en bovengrondse 
leidingen en installaties opgeruimd. 

De voorgenomen plannen en technieken zijn uitvoerig onderzocht op allerlei aspecten . In 
het milieueffectrapport worden naast de voorgenomen activiteit ook mogelijke varianten 
op deze voorgenomen activiteit beschreven. AI bij het ontwerp is rekening gehouden met 
milieueffecten. Diverse gebieden die waardevol zijn uit oogpunt van ecologie, water, 
archeologie of landschap zijn uitgesloten van de situering van winlocaties en installaties. 
Voor zover dit mogelijk was althans, want de plek van het oliereservoir en de technische 
randvoorwaarden bepalen hoofdzakelijk de locatieposities 
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3 Wat betekenen deze plannen voor het 
landschap van Schoonebeek? 
V~~r de omgeving van Schoonebeek is een landschapsvisie opgesteld. Hierin wordt 
beschreven hoe leidingen en locaties zo goed mogelijk kunnen worden ingepast in de 
omgeving. 

Belangrijkste conclusie is dat er sprake is van een langdurig, maar tijdelijk gebruik 
(minimaal twintig jaar) van het landschap. In die tijd zijn de installaties als het ware 'gast' 
in het gebied. Het technisch-industriele karakter gaat een belangrijk onderdeel vormen 
van de identiteit van het landschap. Daarom en gezien het open karakter van het 
landschapis het het voornemen om de installaties niet in het landschap proberen te 
verstoppen . Na beeindiging van de olieproductie worden aile ondergrondse en 
bovengrondse leidingen en installaties opgeruimd. 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met ligging, orientatie, kleur en vorm. Zo is er voor 
gekozen de winlocaties zoveel mogelijk in noord-zuidrichting te plaatsen, parallel aan het 
patroon van weilanden en sloten. Ook de leidingen volgen de lijnelementen in het 
landschap zoals wegen en sloten. 

Een deel van de winlocaties is gepland in het beekdal van het Schoonebeekerdiep. Hier 
worden bij voorkeur geen nieuwe activiteiten gestart, om zodoende ruimte te geven aan 
het water. Het is echter niet haalbaar gebleken de winlocaties op een andere plek buiten 
het beekdal aan te leggen, vandaar dat er toch een aantal locaties in het beekdal wordt 
ontwikkeld. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de plannen voor de herinrichting 
van het Schoonebeekerdiep. 

In de omgeving van Schoonebeek bevindt zich een aantal bijzonder waardevolle plekken, 
waaronder de natuurgebieden Bargerveen, Oosteindsche Veen en Katshaarschans, en 
de oude nederzettingen Padhuis en Westerse Bos (cultuurhistorisch waardevol gebied). 
Bij het ontwerp is met deze waardevolle locaties rekening gehouden. 
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4 Wat merkt de omgeving ervan? 
Aile mogelijke geluidsbronnen in het project zijn ge'identificeerd en zo goed mogelijk 
gekwantificeerd. Deze bronnen zijn tezamen met omgevingsfactoren in een model 
gebracht, waarmee geluidsberekeningen zijn uitgevoerd. De uitkomsten van deze 
berekeningen laten zien dat de geluidsbelasting op woningen beneden het maximaal 
toelaatbaar niveau blijft. Om dit te bereiken zijn bij een aantal winlocaties, de WKC en 
OBI en de waterinjectielocaties in Twente geluidsbeperkende maatregelen getroffen. 
Denk hierbij aan het plaatsen van geluidsschermen en omkasting van pompen. V~~r de 
overige onderdelen blijkt het geluidsniveau dermate laag dat geen geluidsbeperkende 
maatregelen nodig zijn. 

De aanlegfase leidt tot extra verkeersbewegingen, waarbij het terrein van de WKC/OBI 
als centraal logistiek punt voor mens en materieel dient. Tijdens de productiefase zijn de 
extra verkeersstromen beperkt tot de normale onderhoudswerkzaamheden. Een toename 
van verkeer in de aanlegfase brengt een veiligheidsrisico met zich mee. Daarnaast zal 
ook met belanghebbenden een verkeersplan opgesteld worden. 
De winlocaties moeten ontsloten worden en dit leidt tot een aantal nieuwe toegangs
wegen. Deze kunnen ook gebruikt worden voor een betere agrarische ontsluiting. Het 
merendeel hiervan heeft een positief effect op de verkeerssituatie, een en ander 
afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Schoonebeekerdiep. 

Effecten op de ecologie kunnen in de aanlegfase optreden door vergraving en 
verstoring. Bij de aanleg wordt rekening gehouden met het broedseizoen. Daarnaast 
vindt vergraving niet plaats in de natuurgebieden. In de gebruiksfase kan hinder optreden 
voor de fauna door barrierewerking van de leidingenstraat (dieren kunnen er moeilijker 
langs). Om dit zoveel mogelijk te beperken worden de leidingen op enkele decimeters 
boven het maaiveld aangebracht. Ten aanzien van geluid wordt voldaan aan de wettelijke 
normen. Daarnaast is veldwerk uitgevoerd om soorten te inventariseren. Dit heeft geleid 
tot een actueel beeld van de ecologie, zodat effecten zo realistisch mogelijk ingeschat 
zijn. 
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5 Gebeurt het op een veilige manier? 
Voor aile relevante onderdelen zijn berekeningen op het gebied van externe veiligheid 
uitgevoerd. Met beperkte aanpassingen blijkt het mogelijk te zijn te voldoen aan de 
wettelijke vereisten . De bovengrondse leidingen (stoom, olie-watermengsel en gas) 
tussen de oliewinlocaties en de WKC/OBI liggen bijvoorbeeld op voldoende afstand van 
(beperkt) kwetsbare objecten, zoals woningen. Dit geldt ook voor de WKC en OBI. 

Het grootste risico met betrekking tot de ondergrondse olieafvoerleiding zijn gevolgen 
voor het milieu in geval van een eventuele breuk of lekkage. Deze risico's zijn beperkt 
aangezien de snel stollende olie goed op te ruimen is. Daarnaast zijn de maatregelen 
beschreven in geval van calamiteiten, zoals lekkage bij leidingen of brand in installaties. 
Door het ontwerp en de wijze van opereren van de installaties wordt het risico op een 
brand geminimaliseerd. Daarnaast worden diverse voorzieningen getroffen die bij een 
calamiteit ingezet kunnen worden . 

Bij de ondergrondse activiteiten (het injecteren van stoom, het produceren van olie en het 
injecteren van productiewater) kan beweging in de ondergrond ontstaan. Het risico van 
lichte aardbevingen als gevolg van oliewinning wordt als zeer beperkt gezien, omdat de 
druk vrijwel gelijk blijft doordat gelijktijdig stoominjectie plaatsvindt. Om het risico van 
beweging bij waterinjectie zo gering mogelijk te maken is ervoor gekozen waterinjectie in 
de Twentevelden toe te passen en niet in de dichterbij gelegen Zuidoost-Drenthevelden. 
In Twente is het risico op lichte aardbevingen historisch gezien namelijk lager dan in het 
Roswinkelveld in Zuidoost-Drenthe. 
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6 Welke aspecten zijn nog meer 
onderzocht? 
Diverse activiteiten vinden in de grond plaats. Dit heeft mogelijk effecten op de 
samenstelling van de bodem en op eventuele archeologische waarden. V~~r 

archeologie is vooral de aanlegfase van belang, aangezien dan gebieden met mogelijke 
bodemvondsten doorgraven kunnen worden. De verwachting omtrent bodemvondsten is 
over het gehele gebied laag, met uitzondering van een deel van de waterafvoerleiding bij 
Coevorden waar goede kans bestaat op het voorkomen van Middeleeuwse resten . De 
waterafvoerleiding wordt hier deels aangelegd ter vervanging van een bestaande leiding, 
zodat de effecten wellicht beperkt blijven. De archeologische informatie is gebaseerd op 
beschikbare kaarten . Voordat begonnen zal worden met de aanleg van de locaties en de 
leidingen zal zonodig nog aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd worden . 

Bij de herontwikkeling zal waar nodig bodemverontreiniging worden gesaneerd. Dit is 
bijvoorbeeld aan de orde voor het terrein van de WKC en OBI (het NAM Emplacement). 

Water speelt een belangrijke rol in het proces. V~~r de productie van stoom wordt 
gebruik gemaakt van gezuiverd rioolwater, dat anders in de Verlengde Hoogeveensche 
Vaart zal worden geloosd. Het restproduct na zuivering tot ultrapuur water komt wei in de 
vaart terecht. Netto komt er minder water in de Verlengde Hoogeveensche Vaart, zodat 
het bij extreme droogte nodig kan zijn om extra water in te laten via het IJsselmeer. Bij 
eventuele tijdelijke verlagingen van de grondwaterstand is rekening gehouden met 
hydrologisch gevoelige gebieden zoals het Bargerveen. 

De voorkeur gaat uit naar injectie van al het productiewater in Twente. Ais waterinjectie 
niet mogelijk is, of aileen na zuivering, zal dit leiden tot hogere kosten en milieubelasting, 
maar niet tot aantoonbare beperking van risico's. De watereffecten zijn verder uitgewerkt 
in een waterparagraaf, die ter beoordeling aan het waterschap is voorgelegd voor het 
uitvoeren van de watertoets en het geven van een wateradvies. 

Ook de aspecten lucht en afval zijn onderzocht. V~~r luchtkwaliteit is getoetst aan de 
normen voor emissies. Hierbij voldoet de WKC aan de Europese richtlijnen . De 
verwerking van afvalstoffen zal tijdens de duur van het gehele project plaatsvinden via de 
NAM-standaard, die aangepast is aan de nieuwste technieken. 

Doelstelling van het project tens lotte, is olie te winnen als bron van energie. Het winnen 
van olie kost echter ook energie. Hiervoor is een energie-en-massa-balans gemaakt. Het 
gas voor de gasturbines in de WKC is de belangrijkste input-bron. Daarnaast levert de 
WKC ook elektriciteit op. En de OBI levert natuurlijk de energie waar het om draait, olie. 
Diverse onderdelen in het project zullen energie aan elkaar leveren, om zo optimaal 
gebruik te maken van de energiestromen. 

Tijdens de gehele duur van het project zal ruimschoots meer energie geproduceerd 
worden dan nodig is voor het project. Dit betekent een positieve energiebalans. Deze 
balans zal negatief be"fnvloed worden indien het productiewater niet kan worden 
ge"fnjecteerd, maar moet worden verwerkt en gezuiverd. De energie die met zuivering 
gemoeid is, bedraagt een veelvoud van de kosten van volledige injectie. 
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Milieueffectrapportage 

Herontwikkeling olieveld Schoonebeek 

7 Wat moet nog onderzocht worden? 
Bij het opstellen van een milieueffectrapport is altijd sprake van onzekerheden. Het kan 
voorkomen dat er nog weinig bekend is over de relatie tussen een bepaalde ingreep en 
het daardoor veroorzaakte effect. Of er zijn niet voldoende gegevens beschikbaar om 
betrouwbare voorspellingen te kunnen doen. Deze zogeheten leemten in kennis kunnen 
gevolgen hebben voor de besluitvorming . 

Over het oliereservoir is vanuit het verleden veel informatie beschikbaar. V~~r de 
toepassing van nieuwe technieken is er echter andere informatie nodig. Bij horizontale 
boringen is bijvoorbeeld de juiste ligging van breukzones en de onderkant van de 
formatie in de aardbodem van groot belang. Daarom heeft de NAM aanvullend seismisch 
onderzoek uitgevoerd, met als mogelijk gevolg een verschuiving van de ligging van de 
winlocaties . Om dit op voorhand zoveel mogelijk te ondervangen, zijn in het plan drie 
reservelocaties opgenomen. 

De verschillende installaties, zoals de WKC, de OBI en de waterfabriek, zijn dusdanig 
ontworpen dat kan worden ingespeeld op de praktijk. Zo kan bijvoorbeeld de hoeveelheid 
te injecteren stoom worden bijgesteld als dat nodig is. En dit heeft weer gevolgen voor de 
hoeveelheid te produceren ultrapuur water die de waterfabriek moet leveren. Om ervoor 
te zorgen dat de effecten niet teveel afwijken van datgene dat wordt verwacht, zal een 
monitoringsprogramma worden opgezet. Indien daaruit blijkt dat de effecten de gestelde 
randvoorwaarden overschrijden, zullen maatregelen moeten worden getroffen. 

Tenslotte kan er in de aanlegfase letterlijk nieuwe informatie naar boven komen. Zo zijn 
lokaal niet aile bodemverontreinigingen bekend en moet de praktijk uitwijzen of er 
daadwerkelijk archeologische vondsten worden gedaan . 

Leemten in kennis en informatie zijn een belangrijke reden voor het opzetten van een 
evaluatieprogramma. Evaluatie heeft tot functie te leren, corrigeren en communiceren. Zo 
kan worden vastgesteld of voorspelde effecten overeenkomen met gemeten effecten en 
kan er desgewenst worden bijgesteld. 
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8 Hoe nu verder? 

Milieueffectrapportage 

Herontwikkeling olieveld Schoonebeek 

Het milieueffectrapport is in het voorjaar van 2006 ingediend bij de provincies Drenthe en 
Overijssel en het ministerie van Economische Zaken. Gedeputeerde Staten van de 
provincie Drenthe hebben de rol van coordinerend bevoegd gezag op zich genomen. Ais 
het rapport door het bevoegd gezag getoetst is aan de richtlijnen en wordt aanvaard, 
wordt het ter inzage gelegd. ledereen kan dan zijn mening over het onderzoek naar voren 
brengen . 

Vervolgens toetst de Commissie MER het rapport op volledigheid en juistheid. Ook de bij 
de inspraak naar voren gekomen opmerkingen en adviezen van adviseurs worden bij 
deze toetsing betrokken. Hierna begint het proces van aile vergunningsaanvragen. 

Overige procedures en vergunningen 

Voordat het olieveld Schoonebeek weer in gebruik kan worden genomen moeten er 
behalve een MER-procedure ook andere wettelijke procedures worden gevolgd, besluiten 
worden genomen en vergunningen worden aangevraagd. Zo zijn er onder meer 
kapvergunningen, milieuvergunningen, aanlegvergunningen, bouwvergunningen en 
lozingsvergunningen nodig. Het milieueffectrapport is mede opgesteld voor 
besluitvorming over deze vergunningen en voor de noodzakelijke wijzigingen en 
vrijsteliingen van diverse bestemmingsplannen. 

De eerste vergunningsaanvragen worden eind 2006 ingediend. Ais alles volgens 
planning verloopt, zal de aanleg van locaties en instaliaties plaatsvinden van 2007 tot en 
met 2009, waarna eind 2009 de winning van olie kan starten. Het is de bedoeling dat 
gedurende een periode van circa 25 jaar olie wordt gewonnen. 
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