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Geachte , 
 
In uw email bericht van 18 mei jl. geeft u aan dat TNO aanvullende vragen heeft over het 
winningsplan HAL m.b.t. het feit dat de positie van de seismiek zoals gebruikt door HAL een 
laterale verschuiving laat zien ten opzichte van de door TNO gebruikte seismiek. 
Indien naast onze uitleg op volgende pagina’s nog aanvullende informatie gewenst is 
vernemen wij dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 



 

 
  



 

Reactie van HydrecoGeomec: 
 
De seismische interpretatie voor HAL is uitgevoerd door Panterra op een in 2008 
gereproceste versie van het L3NAM1985R volume. Dit  L3NAM1985R volume was onderdeel 
van een grotere “merge” van seismische volumes die in 2018 door IF Technologie is 
samengesteld (zie bijlage). Indien gewenst kan het de “merge” .sgy met TNO-AGE gedeeld 
worden.  Zowel Panterra als IF Technology hebben gecontroleerd of er in  het  L3NAM1985R 
volume en de “merge” een verschuiving van de data heeft plaatsgevonden. Zowel Panterra 
als IF Technology hebben bevestigd dat er geen sprake is van een verschuiving van het 
gebruikte seismische volume. Beide partijen hebben ook gekeken naar een vergelijk tussen 
het L3NAM1985R volume en  het (waarschijnlijk door TNO-AGE gerefereerde) R3256b 
volume. 
HydrecoGeomec heeft er destijds in haar afwegingen bewust voor gekozen het via NAM 
ontvangen R3256b volume niet als uitgangspunt te nemen in haar afwegingen dit  vanwege 
de geconstateerde “smear”, hetgeen onderstaand nog eens wordt bevestigd. 
 
Onderstaand de reacties van Panterra en IF Technologie. 
 
Reactie van Panterra: 
 
We hebben naar aanleiding van de opmerking van TNO-AGE over de positie van breuken, 
put en seismiek nog eens goed gekeken naar de seismische coördinaten van de geladen 
seismiek. Wij hebben hierin geen fout kunnen ontdekken. Het gebruikte 
coördinatensysteem is RD-New (EPSG: 28992), waarin we survey L3NAM1985R hebben 
geladen. Dit is te zien samen met header in bijgevoegd Figuur 1. 
We hebben wel geconstateerd dat er een klein verschil lijkt te zijn met de door ons gebruikte 
3D survey L3NAM1985R (gereprocessed door de NAM in 2008 en een merge van IF 
Technology) en de survey R3256b (ook een NAM reprocessing). De laatste is niet door ons 
gebruikt omdat deze processing naar ons inzien te veel gericht is op auto-picking en 
daardoor veel “smear” geeft, vooral bij de wat diepere reflectoren. Hierdoor zijn breuk 
locaties moeilijker te interpreteren.   



 

 Figuur 1 

 

 
 
 



 

 
Reactie van IF Technology: 
 
IF Technology heeft gekeken naar het L3NAM1985R Repro_2008 volume en de “merge” en 
kan geen verschil ontdekken. IF Technology heeft ook gekeken naar de R3256b dataset en 
ziet een verschil tussen de L31985R Repro_2008 en de R3256b dataset. Dit is weergegeven 
in Figuur 2, waarbij 2 breuken zijn ingetekend op het L31985R Repro_2008 volume, welke 
vervolgens zijn gevisualiseerd op het R3256b volume. Op het R3256b volume lijken de 
breuken allebei meer naar links (westen) te liggen t.o.v. het L3NAM1985R Repro_2008 
volume. Waarschijnlijk veroorzaakt een combinatie van verschil in processing tussen de 
volumes en filtering in het R3256b volume het verschil. 
 

 
 Figuur 2, L31985R Repro_2008 volume 



 

 
 Figuur 2, R3256b volume 
  
  
  
 
 
  
  



 

Bijlage: Info L3NAM_merged_cube  
 
All available datasets have been compared to assess their quality. It was concluded that the 
quality of the different datasets is highly variable. In order to have a seismic coverage of the 
highest quality available in the study area a preferred order of the seismic datasets has been 
made. This preferred order is presented in Figure 3-4. 

  
Figure 3-4  |  Preferred order of seismic datasets based on quality. 
 
The L3NAM1985 repro 2008 has the highest overall quality. Exception is the north-western 
part of the dataset (around Binckhorst area) where the data is very noisy and very difficult to 
interpret. The Den Haag Rotterdam R2828 dataset is largely of good quality as well. It shows 
some processing artefacts, especially around the pop-up structures, but is of good enough 
quality for interpretation. The L3NAM1985 repro 2008 and the R2823 datasets cover the 
larger part of the study area and are the main interpretation datasets.  
 
The other 5 datasets are of significantly lower quality and can’t be used for a detailed 
interpretation. These datasets have been used to cover the areas outside the L3NAM1985R 
repro 2008 and R2823 seismic coverage in the study area. 
 
The L3NAM1985 repro 2008 dataset was the first dataset loaded in the software OpendTect. 
All subsequent datasets have been loaded with this dataset as a reference. Inline and 
crossline numbers were adapted to fit with the L3NAM1985 repro 2008 dataset.  
 
 




