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Samenvatting
Achtergrond
AkzoNobel wint sinds 1919 zout in Twente, eerst in Boekelo en vanaf 1936 in Hengelo. Het
zout uit Twente voorziet in verschillende maatschappelijke behoeften, onder anderen als
tafelzout (JOZO), zout voor waterontharding (Broxo), likstenen voor koeien (KNZ),
wegenzout en als grondstof voor PVC, PUR en andere kunststoffen.
Per jaar wint AkzoNobel in Hengelo 2,5 miljoen ton zout door middel van oplosmijnbouw.
Dit houdt in dat de in de Twentse ondergrond aanwezige zoutlaag aangeboord wordt door
middel van geboorde gaten (boorgaten of putten) in de ondergrond. Via deze putten wordt
water geïnjecteerd, waarmee het zout in de ondergrond wordt opgelost. Het zoute water
wordt teruggevoerd naar de fabriek en aldaar verdampt, zodat weer vast zout ontstaat.
Door de oplossing ontstaan in de ondergrond rond de putten holle ruimtes die gevuld zijn
met zout water, de zogenaamde holruimten of cavernes. Een gemiddelde holruimte levert
in zijn hele levensduur ruim 400.000 ton zout. Gemiddeld heeft AkzoNobel elk jaar circa
zes nieuwe boorputten nodig om de capaciteit op peil te houden.
Bereik van het Winningsplan
Dit winningsplan betreft de ontwikkeling van vijf holruimten ten behoeve van zoutwinning.
Hiertoe worden 5 boorgaten aangelegd langs de Ganzebosweg in Boekelo, gemeente
Enschede. Deze 5 boorgaten zullen naar verwachting in bedrijf zijn van 2017/2018 tot
2030-2035.
Het winningsplan Ganzebos fase 2 is een vervolg op winningsplan Ganzebos fase 1,
waarin de ontwikkeling van 16 holruimten in het gebied tussen Boekelo en Beckum is
beschreven.
Het winningsplan beschrijft de mijnbouwkundige aspecten van de winning (geologie,
winningstechniek, bodembeweging). De effecten op de omgeving worden getoetst via een
vergunningsprocedure in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
(WABO) en via een melding per aan te leggen boorgat in het kader van het Besluit
Algemene Regels Milieu Mijnbouw (BARMM).
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO, de Technische commissie bodembeweging
(Tcbb), de Mijnraad en de betrokken regionale en lokale overheden brengen advies uit over
het winningsplan alvorens de minister instemming kan verlenen. Tijdens de winning
fungeert Staatstoezicht op de Mijnen als onafhankelijke toezichthouder op de correcte
uitvoering van het winningsplan.
Veiligheid, bodembeweging en planmatig beheer
De cavernes worden ontwikkeld volgens de bij Staatstoezicht op de Mijnen bekende “Good
Salt Mining Practice”. Dit houdt een pakket maatregelen in waarbij verzakkingen niet
kunnen ontstaan en de bodemdaling als gevolg van de zoutwinning beperkt blijft tot
maximaal 0,5 millimeter per jaar. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: 1) gebruik van
diesel om het dak van de caverne tegen oplossing te beschermen, 2) monitoring van de
diesel en van de ontwikkeling van de caverne en 3) vaste hoogte en breedtematen van de
caverne. Hiermee voldoet AkzoNobel middels dit winningsplan aan de wettelijke eis voor
planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen.
De enige bodemdaling die bij deze cavernes ontstaat, wordt veroorzaakt door kruip van
zout. Dit is het langzaam onder druk vervormen van het zout rond de caverne. Deze
bodemdaling bedraagt voor het wingebied Ganzebos circa 0,24 millimeter per jaar. Dit is
vrijwel niet meetbaar en leidt niet tot schade. Op basis van een risicoanalyse in dit
winningsplan wordt geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat door de winning van
steenzout door oplosmijnbouw bodemtrillingen kunnen ontstaan. Omdat als gevolg van de
geplande zoutwinning geen merkbare bodemtrillingen worden voorzien, is er ook geen
schadelijk gevolg van bodemtrillingen te verwachten. Hiermee voldoet AkzoNobel middels
dit winningsplan aan de wettelijke eisen dat mens en milieu geen schade ondervinden als
direct gevolg van de winning of van door de winning veroorzaakte bodembeweging en dat
de veiligheid van omwonenden gewaarborgd is.
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1 Inleiding
1.1

Inleiding op zoutwinning

Geschiedenis
Het zout in Twente is ruim 200 miljoen jaar geleden afgezet door de verdamping van
zeewater. Dit deel van Nederland was tot dan toe binnenzee. In de bodem onder Hengelo
en omgeving bevindt zich op circa 450 meter diepte een
50 meter dikke laag steenzout. Genoeg voor vele
honderden jaren zoutwinning. De geschiedenis van de
zoutwinning voert terug tot 1887. In die tijd werd er op het
Landgoed Twickel een put geboord om goed en voldoende
drinkwater te krijgen. Op 800 meter diepte trof men een
bron aan maar dit water bleek zout te zijn.
In het begin van de 20e eeuw werden vervolgens
proefboringen gedaan, waarbij men onder andere in 1911
Röt-zout in Boekelo aanboorde. Röt is de naam van een
geologisch tijdperk, zie Figuur 1 Overzicht geologische
tijdperken en formaties in de Nederlandse ondergrond. In
1911 werd een concessie aangevraagd voor de exploitatie
van zout in Buurse. Uiteindelijk aanvaarde de Tweede
Kamer in 1918 de deelname van de staat in de N.V.
Nederlandse Zoutindustrie, waarna op 13 juli 1918 de Koninklijke Nederlandse
Zoutindustrie N.V. (KNZ) een feit was. In augustus van dat jaar werd te Boekelo begonnen
met de bouw van de eerste zoutfabriek. Een jaar later, in augustus 1919 werd de
zoutfabriek in bedrijf gesteld.
Met de opening van het Twente-Rijnkanaal in 1933 waren
er voldoende economische redenen om een nieuwe
fabriek aan de Boortorenweg te Hengelo te bouwen. Op
20 oktober 1933 werd ook de concessie voor het gebied
‘Twente-Rijn’, gelegen in de driehoek Hengelo, Boekelo en
Enschede verkregen. In 1936 komt het eerste zout uit de
Hengelose fabriek. De zoutproductie in Boekelo is
uiteindelijk in 1952 gestopt.
Waarom wordt zout gewonnen?
Zout is onmisbaar in ons
dagelijks bestaan. Zout is
namelijk een basisgrondstof voor
de productie van chloor. En dit
vormt weer de basis voor vele
andere producten als PVC,
medicijnen, gewasbeschermingsmiddelen, bouwmaterialen, textiel en aluminium. Daarnaast wordt zout
gebruikt voor directe consumptie en binnen de voedselverwerkende industrie als
smaakversterker en voor de houdbaarheid. Ook voor agrarische toepassingen in
bijvoorbeeld likstenen en binnen de farmaceutische industrie (infuus) is zout onmisbaar.
Tenslotte wordt zout gebruikt voor waterontharding en als wegenzout voor de bestrijding
van gladheid.
7
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1.2

Contekst en doel van het winningsplan

Dit winningsplan beschrijft in detail de geplande zoutwinning door middel van
oplosmijnbouw voor vijf nieuwe putten in het winningsgebied Ganzebos volgens eisen die
in de Mijnbouwwetgeving gesteld worden.
Volgens de mijnbouwwet (Mbw, artikel 5) mag een mijnbouwonderneming alleen een
delfstof uit de ondergrond winnen in het kader van een winningsvergunning (vroeger
concessie geheten). Conform de Mijnbouwwet (Mbw) moet bij de winning van delfstoffen
binnen een winningsvergunning sprake zijn van planmatig beheer van de ondergrond. Ook
mag geen schade ontstaan aan het milieu, geen schade als gevolg van bodembeweging en
mag de veiligheid niet in gevaar worden gebracht. Het doel van een winningsplan is om te
beschrijven en te onderbouwen hoe een mijnbouwonderneming binnen deze kaders een
delfstof gaat winnen uit de ondergrond.
Conform de Mijnbouwwet (Mbw, artikel 34) moet voor ieder voorkomen in een
vergunningsgebied een door de Minister van Economische Zaken goed te keuren
winningsplan ingediend worden. In het Mijnbouwbesluit (Mbb, artikelen 24 en 25) is
aangegeven welke informatie het winningsplan moet bevatten. Het winningsplan betreft
een plan, gebaseerd op de huidige kennis van de ondergrond en de winningstechniek.
Mochten er bij het boren of het winnen van het zout zaken anders lopen dan in dit plan
beschreven staat, dan zal Staatstoezicht op de Mijnen worden geïnformeerd. Dat kan
leiden tot een actualisatie- of wijzigingsprocedure.
Dit winningsplan beschrijft de winning van zout uit vijf nieuwe boorgaten gelegen aan de
Ganzebosweg te Boekelo in het winningsgebied Ganzebos. Voor deze geplande vijf
boorgaten is al een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling ingediend bij het Ministerie van
Economische Zaken. Dit is een notitie waarin de omgevingseffecten van het aanleggen en
inrichten van de vijf boorgaten worden beschreven. In deze notitie wordt onderbouwd dat
de omgevingseffecten niet van dien aard zijn dat het opstellen van een milieueffectrapport
noodzakelijk is. Het Ministerie van Economische Zaken toetst deze notitie aan de zorgplicht
zoals omschreven in artikel 33 van de Mijnbouwwet. Voor de leidingen ten behoeve van
transport van pekel en water van en naar de putten is in 2016 al een aanlegvergunning
verleend in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de ligging van het zout in ondergrond beschreven. In hoofdstuk 3
wordt de plaats van de winning beschreven en in hoofdstuk 4 het ontwerp van de putten.
Hoofdstuk 5 beschrijft de verdere voorziene ontwikkeling van de winning in de komende
jaren. Hoofdstuk 6 is gewijd aan de bodemdaling en de kans op bodemtrillingen als gevolg
van de winning. Hoofdstuk 7 behandelt de overige milieueffecten. Hoofdstuk 8 bevat een
verklarende woordenlijst en hoofdstuk 9 de in het winningsplan genoemde referenties.
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2 Ondergrond
2.1

Geologie

2.1.1 Structuur van de zoutlaag
Volgens artikel 25, lid a van het mijnbouwbesluit dient een beschrijving gegeven te worden
van de structuur van de zoutlaag waaruit gewonnen wordt en van de ligging van de
zoutlaag ten opzichte van de andere aardlagen met bijbehorende geologische, geofysische
en rheomorfologische studies en de daarbij gehanteerde onzekerheidsanalyses.

Figuur 1 Overzicht geologische tijdperken en formaties in de Nederlandse ondergrond

9
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Figuur 2 Geologie van het Trias in Nederland

De winning van zout in Twente vindt plaats in de Rötformatie, deel van het Midden-Trias
(zie Figuur 1 Overzicht geologische tijdperken en formaties in de Nederlandse ondergrond
en Figuur 2 Geologie van het Trias in Nederland). Het onderste deel van de Rötformatie is
de Hoofd Röt Evaporiet (indampingsgesteente). Dit bestaat uit vier zoutlagen, door
AkzoNobel Zout A tot en met D genoemd, waarvan zout A de onderste en de dikste laag
(25-35 meter) is. De zoutlagen worden van elkaar gescheiden door lagen schalie,
anhydriet-houdende kleisteen of anhydriet (droog gipsgesteente). De winning zal
grotendeels plaatsvinden uit zout A. Zout A bevindt zich in de geplande putten naar
verwachting tussen 500 en 550 meter onder het maaiveld.
In het vergunningsgebied komen enkele stijl staande breuken in de ondergrond voor. Het
winningsgebied Ganzebos wordt door zo’n breuk begrensd aan de noordzijde. De lagen
hellen in Ganzebos naar het zuiden, waardoor het zout steeds dieper komt te liggen in
zuidelijke richting (zie Figuur 3 Structuur van de zoutlaag in het gebied Ganzebos, waarin
de lichtgrijze laag het Zout A betreft).
Een door ingenieursbureau MWH uitgevoerd geologisch onderzoek [1] geeft een
gedetailleerd beeld van de geologie van het gebied. Meer informatie over de regionale
structuur en de ligging van de zoutformatie is beschikbaar in [2, 3, 4]. De eigenschappen
van het Rötzout en het dekterrein worden in [5, 6, 7] gedetailleerd beschreven. De
genoemde waarden komen overeen met wat op grond van de lithologie verwacht kan
worden en in de literatuur gevonden wordt.
10
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Figuur 3 Structuur van de zoutlaag in het gebied Ganzebos

In [1] is eveneens een analyse van de datadichtheid en de afstand tot het dichstbijzijnde
datapunt opgenomen voor de Basis Main Röt Evaporite, Top Main Röt Evaporite en Base
Tertiary. In [2] zijn onzekerheidsanalyses voor de ligging van Top zout C opgenomen.

2.1.2 Ligging en verwachte hoeveelheid aanwezige delfstoffen
Volgens artikel 35, lid 1 a van de mijnbouwwet dient een beschrijving gegeven te worden
van de verwachte hoeveelheid aanwezige delfstoffen en de ligging daarvan.

Figuur 4 Ligging van de zoutlaag

De zoutlaag in Ganzebos ligt ten zuiden van een inactieve breukzone in de ondergrond,
Boekelo breukzone (zie Figuur 4 Ligging van de zoutlaag). De eerdere zoutwinningsputten
van AkzoNobel liggen ten noorden van deze breukzone. Op de kaart in Figuur 4 Ligging
van de zoutlaag is te zien dat de zoutlaag helt richting het zuidwesten. In het boogde
wingebied ten oosten van Beckum ligt de basis van de zoutlaag op 500-550 meter diepte.
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Er bestaat een verband tussen de extractiegraad – de hoeveelheid zout die gewonnen
wordt als percentage van de hoeveelheid zout die aanwezig is - en het optreden van
bodemdaling aan het maaiveld [8].
Uitgangspunt voor het ontwerp van een nieuw winningsgebied in het Rötzout in Twente dat
de cumulatieve bodemdaling per 100 jaar niet groter dan 50 mm mag zijn (waarmee zij,
met een bodemdalingsnelheid van minder dan 0,5 millimeter per jaar, nagenoeg
verwaarloosbaar is). Een voorwaarde hiervoor is dat de extractiegraad lager is dan de op
gesteentemechanische gronden maximaal toelaatbare extractiegraad van 18 % [8]. De
uiteindelijke extractiegraad voor het boorveld Ganzebos na ontwerp bedraagt 13 %. De
daadwerkelijk verwachte bodemdaling zal dus lager uitpakken dan 50 millimeter na 100
jaar winning. Voor meer informatie zie hoofdstuk 6.

2.1.3 Verwachte hoeveelheid pekel en samenstelling zout
Volgens artikel 25, lid b van het mijnbouwbesluit dient een opgaaf van de verwachte
hoeveelheid te winnen pekel en zout en de samenstelling van het te winnen zout gegeven
te worden.
Op het moment bedraagt de zoutproductie in Hengelo, afhankelijk van de vraag, tussen 2,4
en 2,9 miljoen ton/jaar. Dit komt overeen met een totale productie van ca. 8,1 - 9,8 miljoen
m3 ruwe pekel/jaar of ca. 960 – 1.160 m 3/h.
De pekelproductie per holruimte bedraagt, afhankelijk van de ontwikkelingsfase, 15 - 40
m3/h. Dit komt overeen met een productie van 75 – 200 m 3/h ruwe pekel voor de geplande
vijf putten samen.
Bij een gemiddelde productie van 20 m 3/h bedraagt de zoutproductie ruim 50 kton per
holruimte per jaar of maximaal 250 kton per jaar voor het gehele boorveld Ganzebos fase
2.
De mineralogische samenstelling van het zout varieert tussen de zoutlagen A, B, C en D.
Zout A is het zuiverst met 99,5 % haliet. Zout B bevat tot 98 % haliet, zout C tot 90 % haliet.
Zout D is onzuiver en wordt niet gewonnen. Alle zoutlagen bevatten, in verschillende
hoeveelheden, bijmengingen van de mineralen anhydriet, polyhaliet, glauberiet en illiet
(klei).
De gemiddelde samenstelling van de ruwe pekel is in tabel 1 opgenomen.
NaCl
g/l
Kalium
mg/l
Calcium
mg/l
Magnesium
mg/l
Sulfaat
mg/l
Tabel 1 – gemiddelde samenstelling ruwe pekel

311,6
43
1.440
46
3.586
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2.2

Gesteentemechanica

2.2.1 Opgave van de gesteentemechanische berekeningen
tijdens de winning
Volgens artikel 25, lid d van het mijnbouwbesluit dient een opgaaf van de
gesteentemechanische berekeningen van de stabiliteit van de holruimte tijdens en na de
winning gegeven te worden.
De gesteentemechanische grondslag voor de ontwikkeling van holruimten is in [9, 10] te
vinden. De resultaten van deze studies – toelaatbare afmetingen van holruimten, afstanden
tussen rijen van holruimten en tussen holruimten onderling in een rij - worden gebruikt als
randvoorwaarden voor het ontwerp van het boorveld.
Binnen genoemde randvoorwaarden is de ontwikkeling van holruimten mogelijk zonder
nadelige gevolgen voor de stabiliteit en integriteit op lange termijn. Door zorgvuldige
planning, door de toegepaste winningmethode en door de bedrijfsvoering wordt
gegarandeerd dat een zich ontwikkelende holruimte binnen de toegelaten
“gesteentemechanische omhullende” blijft.
Eventuele afwijkingen worden vroegtijdig, dat wil zeggen voordat zij tot ongewenste
gevolgen kunnen leiden, gesignaleerd en gecorrigeerd. Dit wordt gedaan door na vaste
hoeveelheden geproduceerde tonnen met sonarappartatuur een controlemeting van de
ontwikkeling van de holruimte uit te voeren. Tevens wordt de samenstelling van de pekel
gecontroleerd. Hieraan is ook af te lezen in welke zoutlaag de winning plaatsvindt.
In hoofdstuk 5 worden de hier voor geldende regels – de GSMP-richtlijnen – nader
toegelicht.

2.2.2 Opgave van de gesteentemechanische berekeningen na de
winning
Volgens artikel 25, lid d van het mijnbouwbesluit dient een opgaaf van de
gesteentemechanische berekeningen van de stabiliteit van de holruimte tijdens en na de
winning gegeven te worden.
Het ‘Solution Mining Research Institute’ (SMRI), U.S.A. (http://www.solutionmining.org)
heeft in haar ‘Cavern Sealing & Abandonment Program 1996 – 2002’1 uitgebreid aandacht
aan het gedrag van holruimten na afloop van de winning besteed.
Na afsluiting van de put die toegang geeft tot een holruimte met een plug of cementkolom
stijgt de druk tot het niveau dat pekel in de omringende zoutformatie kan binnendringen.
Wanneer dat gebeurt, stijgt de druk in de holruimte niet verder en ontstaat een
evenwichtstoestand waarbij de druktoename in de holruimte gecompenseerd wordt door de
hoeveelheid pekel die in het zoutgesteente binnendringt.
Na afsluiting van een holruimte, duurt het geruime tijd duurt voordat de genoemde druk
bereikt wordt. Hoe ondieper een holruimte is gelegen en hoe geringer de hoogte van een
holruimte is, hoe langer deze periode duurt. Omdat in Hengelo de holruimten relatief
beperkt in hoogte zijn en zich relatief ondiep in de ondergrond bevinden, betekent dit dat,
1

Summary Report Cavern Sealing and Abandonment Program 1996 – 2002, by Joe L.
Ratigan, The Solution Mining Research Institute, Research Report No. 2002-3-SMRI,
February 2003 (niet opgenomen).
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gedurende ten minste 100 jaar, de met pekel gevulde holruimten niet van vorm of plaats
veranderen en dat de lange termijn stabiliteit en integriteit van de holruimten gedurende
deze periode niet in het geding zijn. Bovendien is de resulterende bodemdaling aan het
maaiveld in dezelfde periode kleiner dan 50 millimeter. In hoofdstuk 5 wordt hierop nader
ingegaan.
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3 Plaats van winning
3.1

Productieproces

Volgens artikel 24, lid c van het mijnbouwbesluit dient een beschrijving van de wijze van de
winning gegeven te worden.

Figuur 5 Schematische weergave van de winning van zout door oplosmijnbouw

AkzoNobel wint in Hengelo en Enschede zout uit het zogenaamde Röt-zoutgesteente. De
zoutlaag bevindt zich als een platte laag van circa 60 meter dikte op zo’n 300 en 600 meter
diepte in de ondergrond van Twente. Het zout wordt gewonnen door oplosmijnbouw, zie
Figuur 5 Schematische weergave van de winning van zout door oplosmijnbouw. Nadat het
boorgat op juiste diepte is gemaakt en er voor de pekelproduktie benodigde verbuizing is
ingebouwd en gemonteerd, wordt deze aangesloten op het water- en pekel leidingnet.
Hierbij wordt via boorgaten water in de zoutlaag gepompt, waardoor het zout oplost. Het
zoute water, pekel, wordt naar de fabriek gepompt en onder vacuüm ingedampt tot
zogenaamd vacuümzout. Het water wordt weer hergebruikt om zout op te lossen.
Door dit oplossingproces ontstaan holruimten in de ondergrond, de zogenaamde cavernes.
De vorm van de holruimte wordt vastgelegd door middel van een sonarmeting. Aan de
hand van de sonarmeting wordt vastgesteld of de ontwikkeling van de holruimte goed
verloopt. Tijdens de productiefase ligt er een heel dunne oliefilm op de pekel in de
holruimte. Op deze manier kan het uitlogen gestuurd worden. Dit zorgt ervoor dat de
bovenkant van de holruimte stabiel blijft.
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Figuur 6 Schematisch overzicht van het productieproces

Nadat het zout door oplossingsmijnbouw gewonnen is, wordt de ruwe pekel vanuit het
boorterrein via een ondergronds leidingnetwerk naar het Zoutproductiebedrijf in Hengelo
getransporteerd en verder verwerkt, zie Figuur 6 Schematisch overzicht van het
productieproces.
Op het fabrieksterrein wordt de ruwe pekel wordt eerst gezuiverd. Dit gebeurt in de
pekelzuivering. Hier worden calcium- en magneziumzouten uit de ruwe pekel verwijderd.
De onoplosbare stoffen die uit de pekel zijn gescheiden worden teruggevoerd naar oude
holruimten. Hiermee worden de holruimten, die bij de zoutwinning zijn ontstaan,
(gedeeltelijk) weer opgevuld. De heldere en gezuiverde pekel, voedeingspekel genaamd, is
nu geschikt voor de productie van zout.
Na de pekelzuivering gaat het proces verder in de indampinstallatie. Deze installatie zorgt
ervoor dat het water onder vacuüm uit de pekel verdampt, waardoor het zout
uitkristalliseert. De waterdamp uit de indampinstallatie wordt na condensatie als
proceswater in één van de processen toegepast of opnieuw als oploswater in de putten
gebruikt. Deze geavanceerde methode garandeert een efficiënt gebruik van energie en de
productie van zeer zuiver zout, het zogenaamde vacuümzout.
Het uitgekristalliseerde zout uit de indampinstallatie wordt als een brij uit de indampers
afgetapt. De zoutbrij wordt in centrifuges ontdaan van de laatste vloeistof. Hierdoor blijft er
ongedroogd zout over, ook wel industriezout genoemd. Na het centrifugeren wordt een deel
van het zout opgeslagen in een grote houten silo. Vanuit de silo wordt het industriezout
voornamelijk per schip verzonden, maar er worden ook vrachtwagen verladen. Op de
afdeling Drogen en Zeven wordt de rest van de zoutbrij, na centrifugeren, gedroogd en
16
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gezeefd van grof tot heel fijn zout. Dit zout wordt in het Zoutverwerkingsbedrijf Salt
Specialties gebruikt voor de productie van allerlei zoutspecialiteiten.
Het Zoutverwerkingsbedrijf Salt Specialties produceert en verkoopt zoutproducten voor een
breed scala aan toepassingen, zowel voor industrieel gebruik als direct voor de
eindgebruiker. Zo produceert Zout Specialties zout voor de voedingsmiddelenindustrie,
voor agrarische toepassingen, voor waterontharding, maar ook voor bij de consument op
tafel (Jozo en Nezo).
Het indampen van de pekel en het uitvoeren van de diverse chemische processen kosten
veel energie. Voor de energievoorziening maakt AkzoNobel gebruik van eigen
aardgasgestookte ketels. Onder hoge druk wordt stoom geproduceerd. Daarnaast wordt
stoom betrokken van het naburig gelegen Afval- en Energiebedrijf Twence. Hiervoor is een
2,5 kilometer lange stoomleiding tussen de bedrijven aangelegd. Dit levert een forse
energiebesparing en CO2-reductie op.

3.2

Productielocatie

Volgens artikel 24, lid d van het mijnbouwbesluit dient een beschrijving van het
mijnbouwwerk en de ligging ervan gegeven te worden.

Figuur 7 Winningsvergunningen van AkzoNobel in Twente

De geplande winning zal plaatsvinden in winningsvergunning Twenthe-Rijn Oude Maten
(zie Figuur 7 Winningsvergunningen van AkzoNobel in Twente).
De holruimten worden ten zuiden van het bestaande boorterrein ontwikkeld. In Figuur 8
Boorgaten en leidingen in Ganzebos zijn de boorgaten en leidingen weergegeven. Dit
winningsplan betreft de boorgaten 542-546. Tijdens de gebruiksfase wordt de
productielocatie afgeschermd door een zogenaamd zouthuisje (zie Figuur 9 Typische
productielocatie tijdens gebruiksfase).
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De exacte locatie van de boorgaten kan nog enigszins aangepast worden aan de
omstandigheden ter plaatse. Na afloop van de werkzaamheden worden de coördinaten van
de boorgaten bepaald en aan het Staatstoezicht op de Mijnen gerapporteerd.

Figuur 8 Boorgaten en leidingen in Ganzebos

Figuur 9 Typische productielocatie tijdens gebruiksfase
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4 Boorgaten
4.1

Algemene omschrijving van een put

Boorgatkop (wellhead)
met afsluiters en druk- en
stromingsmeters

Putkelder

Zandbuis (conductor)
Isoleert grondwaterhoudende
lagen van het boorproces

Laatst gecementeerde buis
(Last cemented casing – LCC)
Isoleert het gesteente van het
boorgat.

Productieverbuizing

Figuur 10 Schematische weergave van een zoutwinningsput

Binnen in het zouthuisje bevindt zich de boorgatkop (wellhead) en de putkelder van een
zoutproductieput. De rest van de put bevindt zich ondergronds. Voor een schematische
weergave zie Figuur 10 Schematische weergave van een zoutwinningsput.
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4.2

Overzicht boorgaten

Volgens artikel 24, lid e van het mijnbouwbesluit dient een opgaaf van het aantal boorgaten
dat bij de winning gebruikt wordt gegeven te worden.
Volgens artikel 24, lid f van het mijnbouwbesluit dient een opgaaf van de volgorde en het
tijdsbestek van het maken van de boorgaten gegeven te worden.
Jaarlijks worden 4 - 8 boorgaten aangelegd om de productiecapaciteit op peil te houden.
Voorliggend winningsplan betreft 5 boorgaten.

Putgegevens

Coördinaten

Kadastraal

Bestuurlijk

Tijdstip

Gemeente

Periode

Boorveld

Putcode

X

Y

Gemeente

Sectie

GZB_f2

TWR-542

249879,90

469459,00

Lonneker

AK

689

Enschede

Oktober 2017

GZB_f2

TWR-543

249765,90

469554,80

Lonneker

AK

751

Enschede

September 2017

GZB_f2

TWR-544

249614,40

469557,90

Lonneker

AK

670

Enschede

December 2017

GZB_f2

TWR-545

249470,00

469641,50

Lonneker

AK

664

Enschede

Januari 2018

GZB_f2

TWR-546

249297,90

469751,00

Lonneker

AK

656

Enschede

Februari 2018

Nummer

Tabel 2 – Opgave putgegevens
Een overzicht van de putten is in tabel 2 opgenomen, inclusief volgorde en tijdsbestek van
aanleg van de boorgaten. Naar verwachting zullen de putten in de laatste maanden van
2017 en de eerste maanden van 2018 aangelegd worden. De genoemde data hebben een
indicatief karakter, afwijkingen tot enige maanden zijn mogelijk.
De volgorde en het tijdsbestek van het maken van de boorgaten zal in het jaarlijks in te
dienen werkplan en in het per boorgat in te dienen werkprogramma in detail worden
aangegeven.

4.3

Schematische voorstelling putverbuizingen

Volgens artikel 24, lid g van het mijnbouwbesluit dient een opgaaf van de ligging, lengte en
diameter van de buizenseries in de boorgaten gegeven te worden.
Voor de putten wordt een standaard buizenserie gebruikt volgens specificaties van het
American Petroleum Institute (API), zie Figuur 11 Schematische voorstelling
putverbuizingen en afhanging. De buizenserie bestaat uit:
•
Een zandbuis – diameter 16 duim (inch) tot beneden de geohydrologische basis
•
Een gecementeerde productiecasing – diameter 9⅝ duim tot in de zoutlaag
•
Productiebuizen
- buitenbuis diameter 7 duim met Blanket Control System (BCS)
- binnenbuis diameter 3½ duim of 4½ duim
Bij afwijkingen van bovengenoemde standaard wordt het boorprogramma aangepast en
wordt het Staatstoezicht op de Mijnen geïnformeerd.
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Figuur 11 Schematische voorstelling putverbuizingen en afhanging
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5 Ontwikkelingsvooruitzichten
5.1

Aanvangstijdstip en duur van de winning

Volgens artikel 35, lid 1 b van de mijnbouwwet dienen voor elk voorkomen het
aanvangstijdstip en de duur van de winning gegeven te worden.
De winning van steenzout door middel van oplosmijnbouw in het boorterrein Hengelo vindt
plaats sinds 1933. De jaarlijkse investeringen in de winning hebben een marginaal karakter.
Dit betekent dat in principe alleen investeringen gedaan worden om putten, die aan het
eind van hun levensduur zijn, te vervangen.
Bij de putten in dit winningsplan zal de productie starten in 2018. Naar verwachting zullen
deze putten gemiddeld circa 10 jaar in productie zijn.

5.2

Winning en daarmee verband houdende activiteiten

Volgens artikel 35, lid 1 c van de mijnbouwwet en artikel 24, lid c van het mijnbouwbesluit
dient een beschrijving van de wijze van winning en de daarmee verbandhoudende
activiteiten gegeven te worden.
De winning van pekel vindt plaats door het inpompen van water in de put en het
gecontroleerd oplossen van het aanwezige zout. De geproduceerde ruwe pekel wordt door
het ingepompte water verdrongen.
Door het oplossen van het zout ontstaat een met pekel gevulde holruimte. Bij de
ontwikkeling van een holruimte worden verschillende fasen onderscheiden. In de eerste
fase wordt met behulp van de mijnbouwhulpstof (de ‘oliespiegel’) de sump (“undercut”)
gemaakt. In daaropvolgende fasen wordt, door het stapsgewijze optrekken van het niveau
van de mijnbouwhulpstof en van de schoendieptes van de productiebuizen, de holruimte
ontwikkeld totdat de maximaal toelaatbare afmetingen (hoogte, diameter) van de holruimte
bereikt zijn. De volledige ontwikkeling van een holruimte duurt naar verwachting 10 jaar.
Onder bepaalde omstandigheden - vooral bij het begin van de ontwikkeling van de
holruimte - kan het noodzakelijk zijn gedurende een beperkte periode – ca. 1 jaar ‘naverzadiging’ toe te passen. Daarbij wordt geproduceerde onverzadigde pekel in al
bestaande holruimten geleid om naverzadigd te worden. Hiervoor en door de diepteligging
van de holruimten is een boosterpompstation (pompstation Ganzebos – Oost) gebouwd.
Bovendien wordt een extra (derde) parallelle veldleiding aangelegd voor deze nog niet aan
zout verzadigde pekelstroom.
De maximaal toelaatbare afmetingen van holruimten zijn vastgelegd op grond van
gesteentemechanische criteria. Hetzelfde geldt voor de onderlinge afstand tussen
holruimten. De winning van pekel zal voornamelijk plaatsvinden in de steenzoutlaag A en
slechts beperkt in lagen B en C. In zoutlaag C wordt een veiligheidsdak van zout boven de
holruimte intact gelaten dat als ondoorlaatbare barrière tussen de met pekel gevulde
holruimte en de kleisteenlagen direct boven de zoutformatie dient.
In 2004 zijn in overleg met Staatstoezicht op de Mijnen in het boorterrein Hengelo nieuwe
voorschriften voor de winning van pekel en de ontwikkeling van holruimten ingevoerd. Deze
regels worden de ‘Good Salt Mining Practice Guidelines’ (GSMP-richtlijnen) genoemd en
zijn na invoering ook geaccepteerd door de gemeenten Enschede en Hengelo en de
provincie Overijssel in het kader van de Stuurgroep Bodemdaling door Zoutwinning Twente
(2008). Zij maken ook deel uit van de Hengelo Uitloogtechniekt (HUT) [11].
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Door toepassing van deze richtlijnen voldoen de planning en ontwikkeling van holruimten
en de winning van pekel aan de criteria voor planmatig beheer en het voorkomen van
schade (zorgplicht).
De GSMP-richtlijnen houden het volgende in:
•

De diameter van de holruimten en de dikte van de pijlers tussen rijen van holruimten en
tussen holruimten in een rij worden vastgelegd op basis van gesteentemechanische
criteria [9,10]. De maximale diameter van de holruimte bedraagt 120 meter.

•

Voor de ontwikkeling van een holruimte wordt één put gebruikt. Dit vergroot de
zekerheid dat de holruimte zich op de gewenste wijze ontwikkelt en maakt een
optimale benutting van de ontsloten zoutreserve mogelijk. Bovendien wordt het
ruimtebeslag aan het maaiveld beperkt en is er meer flexibiliteit bij de inpassing van de
holruimten in het landschap.

•

De maximaal toelaatbare hoogte van een holruimte wordt zodanig gekozen dat deze
inherent veilig is. Dit betekent dat, wanneer een holruimte, ondanks alle voorzorgen en
tegen de verwachting in, op termijn toch zou migreren richting het maaiveld, er alleen
beperkte komvormige bodemdaling optreedt en er geen trog of sinkhole aan het
maaiveld kan ontstaan.

•

Ter controle van de ontwikkeling van de hoogte van de holruimte wordt een
mijnbouwhulpstof, z.g. blanket olie (dieselolie), met een z.g. ‘harde oliespiegel’
toegepast. Dit betekent dat de positie van de oliespiegel (het grensvlak blanket olie –
ruwe pekel) permanent gemeten wordt met behulp van een elektrisch ‘blanket control
system’ (BCS). Daardoor kan de hoogte van een zich ontwikkelende holruimte
nauwkeurig gecontroleerd en gestuurd worden.

•

De planning en ontwikkeling van holruimten vindt in overleg met alle belanghebbenden
plaats. Als belanghebbenden zijn – naast de toezichthouder, het Staatstoezicht op de
Mijnen - onder meer te noemen de provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen,
de gemeenten Enschede en Hengelo, de eigenaren (en gebruikers) van de percelen
waarop boorgaten en veldleidingen aangelegd worden, de beheerders van
(ondergrondse) infrastructuur etc.

•

Voor het boorveld Ganzebos is een prognose van de toekomstige bodemdaling
opgesteld door het ingenieursbureau Respec Engineering (USA) [11, 12]. Het rapport
geeft prognoses van de toekomstige bewegingen aan het maaiveld als gevolg van de
zoutwinning (bodemdaling, snelheid van bodemdaling in mm/jaar, horizontale rek/druk
en helling (tilt)). De resultaten worden in de vorm van kaarten in een rapport
gepresenteerd.

•

De gevolgen van de opgestelde prognose worden beoordeeld door ingenieursbureau
RoyalHaskoningDHV. In hun rapport wordt ingegaan op de invloed van de voorspelde
bodembewegingen op infrastructuur, waterhuishouding en gebouwen [14].

Deze (conservatieve) benadering leidt bij het ontwerpen van een nieuw wingebied tot de
volgende uitgangspunten voor de positie van de boorgaten:
1. De afstand van de geprojecteerde boorgaten tot (de onzekerheid van de grens
van) de breukzone bedraagt 180 meter.
2. De afstand van de geprojecteerde boorgaten tot de grens van de
winningsvergunning bedraagt 94 meter.
3. De minimale afstand tussen boorgaten van verschillende rijen van holruimten
bedraagt 188 meter.
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4. Bij wisselende strekking van rijen van holruimten zijn deze door pijlers van 240
meter van elkaar gescheiden.
5. De minimale afstand tussen boorgaten in een rij bedraagt 145 meter.
6. De minimale afstand tot de gevel van woningen bedraagt 60 meter.
7. De maximaal toelaatbare cumulatieve bodemdaling bedraagt 50 millimeter per 100
jaar. Dit betekent dat de extractiegraad ≤ 18 % moet zijn [8]; in de praktijk is dit
altijd het geval als bovengenoemde criteria in acht worden genomen.
8. De minimale inherent veilige hoogte moet 25 meter bedragen.
Met de laaghelling wordt rekening gehouden door toepassing van het volgende criterium:
wanneer twee isolijnen met een diepte-interval van 25 m [1, appendix IX] minder dan 120
meter (diameter van de gesteentemechanische omhullende van de holruimte) van elkaar
liggen, wordt er geen holruimte ontwikkeld. Bovendien wordt bij wel geprojecteerde
holruimten een extra 15 % op de mijnbouwkundige reserve in mindering gebracht.
Met de in Ganzebos aanwezige laaghelling (tot maximaal 12º) zal naar verwachting de
ontwikkeling van de basis van de holruimte normaal verlopen. Bij de ontwikkeling van de
holruimte in het bovenste deel van zout A en mogelijk zout B en C worden eventueel de
hoogte en/of de diameter van de te ontwikkelen holruimte aangepast om met de positie van
de steenbanken tussen zout A en B en tussen zout B en C rekening te kunnen houden.
Controle op de gewenste ontwikkeling vindt plaats door het opstellen van massabalansen,
het uitvoeren van drukmetingen, de chemische analyse van de ruwe pekel, het meten van
de oliespiegel en het regelmatig uitvoeren van boorgat- en sonarmetingen. Een uitvoerige
beschrijving van de winning van ruwe pekel en de uitloging van holruimten is in [11]
opgenomen.

5.3

Hoeveelheid jaarlijks te winnen delfstoffen

Volgens artikel 35, lid 1 d van de mijnbouwwet dient een opgaaf van de hoeveelheden
jaarlijks te winnen delfstoffen gegeven te worden.
De hoeveel jaarlijks te winnen delfstoffen wordt bepaald door de vraag uit de markt en de
capaciteit van de zoutfabriek. Op het moment bedraagt de capaciteit 2,4 tot 2,9 miljoen ton
zout per jaar.
3
Boorveld Ganzebos (fase 2) zal bij volledige ontwikkeling naar verwachting 110 – 135 m /h
ruwe pekel produceren; dit komt overeen met 275 – 335 kton vacuümzout per jaar.

5.4

Ligging en vorm van de holruimten tijdens en na de winning

Volgens artikel 25, lid c van het mijnbouwbesluit dient een beschrijving van de ligging en de
vorm van de holruimte tijdens en na de winning gegeven te worden.
Ligging en vorm van de holruimten worden bepaald door de geologie, de
gesteentemechanische randvoorwaarden, de toegepaste winningmethode, de beperking
van de bodemdaling en door de bestaande topografie en belemmeringen aan het maaiveld.
Zie Figuur 12 Schematisch overzicht ligging huidige holruimten en geplande boorgaten
voor een overzicht van de huidige situatie. De geplande boorgaten zijn als zwarte
driehoeken weergegeven.
Analyse, rapportage en visualisatie vindt plaats met behulp van technische beheersoftware.
Kaarten met de basisgegevens van holruimtemetingen worden regelmatig geactualiseerd
en binnen de daarvoor geldende termijnen toegezonden aan de toezichthouder.
24

Winningsvergunning Twenthe-Rijn Oude Maten

Figuur 12 Schematisch overzicht ligging huidige holruimten en geplande boorgaten

5.5

Opgaaf van de geïnjecteerde hoeveelheid stoffen

Volgens artikel 25, lid e van het mijnbouwbesluit dient een opgaaf van de hoeveelheden
stoffen die jaarlijks bij de winning worden geïnjecteerd gegeven te worden.
Om het zout op te lossen wordt per jaar circa 8.800.000 m³ water geïnjecteerd in het
gehele boorterrein.
Zoals beschreven in paragraaf 5.2 wordt bij de ontwikkeling van de holruimte ook een
mijnbouwhulpstof gebruikt. Hiervoor wordt dieselolie gebruikt dat boven op de ruwe pekel
‘drijft’, de z.g. blanket olie. De blanketolie mengt zich niet met water of pekel en lost
evenmin zout op. Hierdoor wordt het dak van de holruimte afgeschermd en wordt oplossing
van het steenzout in verticale richting verhinderd. Tevens wordt de oplossing van het
steenzout in horizontale richting bevorderd. Per put wordt, afhankelijk van de
ontwikkelingsfase, tussen 100 en 150 m 3 blanketolie gebruikt. Bij 5 - 8 nieuwe boorgaten
per jaar bedraagt de maximaal geïnjecteerde hoeveelheid blanketolie 500 - 1200 m 3 per
jaar. Tussen de verschillende ontwikkelingsfasen en na beëindiging van de productie wordt
de blanketolie voor zover mogelijk uit de put verwijderd.
Na beëindiging van de productie worden mogelijk reststoffen uit de fabriek en de
pekelzuivering in de holruimten gebracht; daarbij wordt pekel uit de holruimten verdrongen
en in de fabriek tot vacuümzout verwerkt. Deze mogelijkheid is in de bestaande
inrichtingsvergunning voorzien. Wanneer een holruimte voor retourstroomberging in
gebruik genomen gaat worden, wordt dit aan het Staatstoezicht op de Mijnen gemeld.
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5.6

Buitengebruikstelling na beëindiging van de winning

Volgens de artikelen 25, lid f van het Mijnbouwbesluit dient een beschrijving gegeven te
worden van de wijze waarop de holruimte na beëindiging van de winning buiten gebruik
wordt gesteld.
Nadat een holruimte de maximaal toelaatbare afmetingen heeft bereikt wordt de winning
beëindigd. Wanneer de pekel door een retourstroom is verdrongen of wanneer besloten is
dat de holruimte niet voor een retourstroom gebruikt zal worden, wordt een eindmeting
(sonar) uitgevoerd; daarmee wordt de eindsituatie vastgelegd. Vervolgens wordt de blanket
olie zoveel mogelijk verwijderd en worden de productieverbuizingen uitgebouwd. In
voorkomende gevallen worden ook de veldleidingen voor water en ruwe pekel verwijderd.
Na het geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen van het mijnbouwwerk zal binnen de
daarvoor geldende termijn een sluitingsplan worden ingediend. Dit plan zal minimaal de in
artikel 40 van het mijnbouwbesluit genoemde beschrijvingen bevatten. Bovendien zullen
berekeningen worden bijgevoegd die op de in paragraaf 2.2.2 genoemde onderzoeken
gebaseerd zijn en die de stabiliteit en integriteit van de holruimten op lange termijn
aantonen.
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6 Bodembeweging
6.1

Bodembeweging en maatregelen ter voorkoming van schade

Volgens artikel 35, lid 1 f van de mijnbouwwet dient een beschrijving gegeven te worden
van de bodembeweging ten gevolge van de winning en van de maatregelen ter voorkoming
van schade door bodembeweging.
De bodembeweging in het boorterrein Ganzebos is uitsluitend het gevolg van kruip van het
steenzout. Daardoor treedt (zeer geringe) volumeconvergentie van holruimten op (0,008%
per jaar). Aan het maaiveld uit zich dat in zeer beperkte (vrijwel niet meetbare)
bodemdaling. De bodemdaling heeft de vorm van een kom, een punt met de relatief
sterkste daling in het midden en een steeds geringere daling richting de rand van het
gebied, op enkele kilometers afstand van het midden.
De relatie tussen de bodemdalingsnelheid in mm/jaar en de extractiegraad (%) en tussen
de cumulatieve bodemdaling na 100 jaar in mm en de extractiegraad (%) wordt in [8]
beschreven. Een belangrijk uitgangspunt voorafgaand aan het ontwerp van het boorveld
Ganzebos is dat de grootst mogelijke cumulatieve bodemdaling 100 jaar na aanvang van
de winning minder dan 5 centimeter zal bedragen; in dat geval zal de maximale
bodemdalingsnelheid minder dan 0,5 millimeter per jaar bedragen.
Ingenieursbureau Respec Engineering heeft een prognose van de toekomstige
bodemdaling opgesteld [12]. De prognoses worden in de vorm van kaarten met isolijnen
(lijnen van gelijke daling of scheefstelling) gepresenteerd.
De maximale bodemdalingssnelheid in het gebied Ganzebos (fase 1, 2 en 3 samen)
bedraagt circa 0,24 millimeter per jaar, de cumulatieve bodemdaling 100 jaar na aanvang
van de winning is met circa 24 millimeter beduidend geringer dan het gehanteerde
uitgangspunt van 50 millimeter. De berekende te verwachten bodemdaling ligt hiermee in
de orde van grootte van de natuurlijke bodemdaling en is in de praktijk vrijwel niet
meetbaar.

6.2

Verloop van de verwachte mate van bodemdaling in de tijd

Volgens artikel 24, lid n van het mijnbouwbesluit dient een overzicht van het verloop van de
verwachte mate van bodemdaling in de tijd gegeven te worden.
De verwachte bodemdaling in de tijd voor Ganzebos fase 1-3 wordt beschreven in [12]. De
bodemdaling zal naar verwachting circa 0,24 millimeter per jaar bedragen.

6.3

Kaart van de verwachte uiteindelijke bodemdaling

Volgens artikel 24, lid m van het mijnbouwbesluit dient een kaart met daarop de contouren
van de verwachte uiteindelijke mate van bodemdaling gegeven te worden.
De verwachte bodemdaling wordt beschreven in [12]. Deze verwachting resulteert in een
cumulatieve bodemdaling na 100 jaar van maximaal circa 24 millimeter in het centrum van
de dalingskom. Voor de kaart zie Figuur 13 Voorspelde bodemdaling in millimeters voor
Ganzebos fase 1-3 samen, 100 jaar na aanvang winning.
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Figuur 13 Voorspelde bodemdaling in millimeters voor Ganzebos fase 1-3 samen, 100 jaar na
aanvang winning

6.4

Onzekerheid over de verwachte mate van bodemdaling

Volgens artikel 24, lid o van het mijnbouwbesluit dient een opgaaf van de onzekerheid over
de verwachte mate van bodemdaling, als bedoeld in de hoofdstukken 4.1.2 en 4.1.3,
gegeven te worden.
De prognose van de bodemdaling is mede gebaseerd op een analyse van reeksen van
gemeten differenties over lange tijd boven het bestaande boorterrein [15].
De resultaten zijn besproken met en beoordeeld door specialisten van onder meer het
Staatstoezicht op de Mijnen, Respec Engineering (USA) en de Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe (Hannover). Op grond daarvan wordt de prognose als
betrouwbaar beschouwd.

6.5

Risicoanalyse bodemtrillingen als gevolg van de winning

Volgens artikel 35, lid 1 g van de mijnbouwwet dient een beschrijving gegeven te worden
van de risico’s voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit
daarvan met een risicobeoordeling.
Volgens artikel 24, lid p van het mijnbouwbesluit dient een risicoanalyse over
bodemtrillingen als gevolg van de winning gemaakt te worden.
AkzoNobel heeft voor de risicoanalyse over bodemtrillingen als gevolg van de winning
gebruik gemaakt van de bow tie (vlinderdas) methode, zie Figuur 14 Bow tie risicoanalyse
van het risico op bodemtrillingen als gevolg van zoutwinning.
28

Winningsvergunning Twenthe-Rijn Oude Maten

Figuur 14 Bow tie risicoanalyse van het risico op bodemtrillingen als gevolg van zoutwinning

In het midden van de vlinderdas staat de ongewenste gebeurtenis (rode cirkel), in dit geval
een bodemtrilling, met daarboven de directe oorzaak ervan (geel-zwarte rechthoek), het
ontstaan van drukverschillen in de ondergrond. Aan de linkerkant staan mogelijke oorzaken
(blauwe rechthoek), en de zaken die mogelijk eraan bijdragen dat de ongewenste
gebeurtenis kan plaatsvinden (gele rechthoek). Tussen oorzaken en het daadwerkelijk
optreden van een bodemtrilling zitten barrières die het moeilijk of onmogelijk maken dat de
bodemtrilling optreedt, en als deze optreedt de sterkte ervan beperken (groene schijven in
Figuur 14 Bow tie risicoanalyse van het risico op bodemtrillingen als gevolg van
zoutwinning).
Aan de rechterkant staan normaal gesproken de te verwachten negatieve effecten van in
dit geval bodemtrilling en de maatregelen om deze effecten te beperken. Omdat er in het
geval van bodemtrilling door zoutwinning geen merkbare effecten te verwachten zijn, is de
rechterkant in Figuur 14 Bow tie risicoanalyse van het risico op bodemtrillingen als gevolg
van zoutwinning niet weergegeven (niet relevant).
Het instorten van het dak van een caverne (mogelijke oorzaak van bodemtrilling) wordt
voorkomen door een veiligheidsdak in de zoutformatie intact te laten, met hulp van de
blanket olie. De energie die vrijkomt als een brok gesteente uit het dak van de holruimte
losraakt en op de bodem van een holruimte valt, is onvergelijkbaar veel kleiner dan de
energie die vrijkomt bij een beweging langs een breukvlak.
De drukverschillen door zoutwinning kunnen niet te ver oplopen, omdat de winning relatief
ondiep plaatsvindt en de holruimten relatief plat zijn. Daarnaast kan zout onder druk
geleidelijk vervormen. In het boorterrein Hengelo neemt het volume van elke holruimte
hierdoor met gemiddeld 0,008% per jaar af [13,15]. Hierdoor kunnen in de nabijheid van
een zoutcaverne geen grote drukverschillen in de ondergrond ontstaan.
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In de ondergrond aanwezige breuken kunnen bodemtrilling mede mogelijk maken doordat
de breukvlakken kunnen zorgen voor grotere drukverschillen in de ondergrond en omdat
beweging om de drukverschillen weer te verkleinen langs breukvlakken plaats vindt. In het
boorterrein Ganzebos wordt een afstand van 180 meter aangehouden tussen de holruimten
en de grens van de breukzone met inachtneming van de onzekerheid over de exacte plaats
van de breukzone. Daarnaast komen in de zoutlaag zelf vrijwel geen breuken voor omdat
beweging in de aardkorst wordt opgevangen door de al eerder genoemde zoutkruip.
Naast bovenstaande risicoanalyse laat informatie van de website van het KNMI
(http://www.knmi.nl) zien dat gedurende de periode van metingen geen meetbare
bodemtrillingen in het gehele boorterrein Hengelo zijn opgetreden.
Geconcludeerd wordt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat door de winning van steenzout
door oplosmijnbouw bodemtrillingen geïnduceerd worden. Omdat als gevolg van de
geplande zoutwinning geen merkbare bodemtrillingen worden voorzien, is er ook geen
schadelijk gevolg van bodemtrillingen te verwachten.

6.6

Beschrijving mogelijke omvang en verwachte aard van de gevolgen van
bodembeweging

Volgens artikel 24, lid q van het mijnbouwbesluit dient een beschrijving van de mogelijke
omvang en de verwachte aard van de schade door bodembeweging gegeven te worden.
Royal HaskoningDHV heeft op basis van het rapport van Respec Engineering [12] in een
rapport [14] de invloed van de bodembeweging door zoutwinning op gebouwen en
infrastructuur (ondergrondse kabels en leidingen, riolering, wegen en waterhuishouding)
beschreven. Deze waarden zijn vervolgens vergeleken met uit de literatuur bekende
schadecriteria.
Geconcludeerd wordt dat er geen schade aan gebouwen wordt verwacht als gevolg van de
bodemdaling door de voorgenomen zoutwinning. Ook aan de infrastructuur is geen schade
te verwachten. Dit betekent dat de in dit plan beschreven voorgenomen zoutwinning geen
risico vormt voor woningen en voor de veiligheid van omwonenden.

6.7

Maatregelen om bodembeweging te voorkomen of te beperken

Volgens artikel 24, lid r van het mijnbouwbesluit dient een beschrijving van de maatregelen
die genomen worden om bodembeweging te voorkomen of te beperken gegeven te
worden.
Als gevolg van de toegepaste winningmethode zal aan het maaiveld boven holruimten
uitsluitend zeer beperkte en in de praktijk vrijwel niet meetbare bodembeweging optreden.
Deze beweging is het gevolg van zoutkruip. Door de ondiepe ligging van de zoutformatie
en de daarmee verbonden lage gesteentetemperatuur is deze kruip zeer gering [13].
Een belangrijk instrument bij het voorkomen of beperken van de bodembeweging is de
beperking van de extractiegraad [9].
Na het geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen van het mijnbouwwerk en het afsluiten
van de boorgaten, wordt de bodembeweging verder verminderd door de drukopbouw in de
holruimte (zie 2.2.2).
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6.8

Maatregelen om gevolgen van bodembeweging te voorkomen of te
beperken

Volgens artikel 24, lid s van het mijnbouwbesluit dient een beschrijving van de maatregelen
die genomen worden om schade door bodembeweging te voorkomen of te beperken
gegeven te worden.
Maatregelen om schade door bodembeweging te voorkomen of beperken zijn niet aan de
orde, omdat er geen schade te verwachten is (zie paragraaf 6.6).
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7 Overige omgevingsaspecten
7.1

Wat merken omwonenden en landeigenaren van de zoutwinning?

Aanleg van boorgaten en leidingen
Nadat alles met de landeigenaar is afgesproken
wordt begonnen met het heien van de eerste
conductor (1e buis). Daarna wordt met behulp
van platen en schotten een tijdelijke, met
hekken afgezette, verharding aangelegd
waarbinnen de mijnwet geldt en waar de
benodigde installatie wordt opgebouwd.
Bijvoorbeeld een mobiele boorinstallatie.
Tijdens de werkelijke boorfase wordt in een 3ploegendienst gewerkt. Overlast zal zoveel
mogelijk voorkomen worden. De werkelijke
boorfase duurt normaal gesproken twee à drie weken. De totale werkzaamheden zullen
vier tot vijf weken in beslag nemen.
Als er zich een woning bevindt binnen een straal van 100 meter van het boorgat, zullen, in
overleg met de bewoner, geluidsbeperkende maatregelen genomen worden.
Als er een gebouw binnen een straal van 100 meter van het boorgat staat, wordt, voordat
gestart wordt met het heien van de eerste conductor, een bouwtechnisch onderzoek
uitgevoerd.
Om een boorgat in productie te nemen moeten er minimaal twee leidingen naar het boorgat
liggen. Eén om water aan te voeren en een tweede om pekel af te voeren. In veel gevallen
zal er nog een derde leiding bijkomen, die dan bestemt is voor naverzadiging. Dit is nodig
omdat in de eerste fase van productie uit een put (1 jaar) alleen onverzadigde pekel
geproduceerd wordt. Na het afronden van een boorgat wordt tijdens de productiefase een
boorhuisje geplaatst.
Wat gebeurt er na de aanleg, tijdens de zoutwinning?
Tijdens de productiefase vindt periodiek onderhoud aan de put plaats met behulp van een
boormast. Hierbij worden de productieverbuizingen op andere dieptes afgehangen. Het
eerste onderhoud vindt plaats na ruim één jaar productie
Het Pijpleidingen Management Systeem geeft aan hoe en wanneer er geïnspecteerd moet
worden. Dit vormt de basis voor het inspectieprogramma waarin aangegeven wordt wat er
geïnspecteerd moet worden. Een put die produceert, wordt minimaal twee keer per week
bezocht voor inspectie. Daarnaast zal er, wanneer nodig, blanket olie worden aangevoerd
of afgevoerd door middel van een trekker met een speciale tank of een tankauto. Het
leidinggedeelte wordt visueel minimaal twee keer per jaar geïnspecteerd. Het kan ook zijn
dat er leidingen opgegraven worden voor inspectie.
Wat is de impact op de omgeving en hoe wordt deze zoveel mogelijk beperkt?
De boorgaten en leidingen worden zo goed mogelijk landschappelijk ingepast. De groene
zouthuisjes die de boorgaten beschermen zijn daar de belichaming van. AkzoNobel
probeert boorgaten en leidingen aan de randen van percelen en langs wegen te plannen
om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Huiskavels en natuurgebieden worden zoveel
mogelijk ontzien.
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7.2

Bodem- en grondwaterverontreiniging

Bodem- en grondwaterverontreinging wordt voorkomen door de installatie van
bodembeschermende voorzieningen tijdens werkzaamheden aan de putten. Daarnaast
wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting van de bodem- en
grondwaterkwaliteit uitgevoerd. Tijdens de winning wordt de bodem- en grondwaterkwaliteit
periodiek gemonitord. Na definitief buiten gebruik stellen van de putten wordt een
eindmeting uitgevoerd.

7.3

Oppervlaktewaterverontreiniging

In de omgeving van de geplande winning is beperkt oppervlaktewater aanwezig. Dezelfde
beschermingsmaatregelen zijn van toepassing als bij bodem en grondwater. Ook wordt het
oppervlaktewater op verschillende punten in het wingebied gemonitord.

7.4

Luchtverontreiniging

Per boorgat wordt in het kader van de aanmeldingsnotitie mer-beoordeling een berekening
gemaakt van de emissies ten tijde van de boorwerkzaamheden [16]. Deze zijn beperkt en
van tijdelijke aard. Voor verdere details wordt naar de aanmeldingsnotitie mer-beoordeling
verwezen. Tijdens productie vindt ter plaatse van de putten geen emissie naar de lucht
plaats.

7.5

Externe veiligheid

Ten aanzien van veiligheid en volksgezondheid zijn de risico’s verwaarloosbaar. Op de
boorlocatie wordt niet met brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen gewerkt.
Op het vlak van externe veiligheid is het risico op vrijkomen van koolwaterstoffen tijdens het
boren van belang. Onderzoek ten behoeve van een gepland boorgat in de nabijheid van de
onderhavige vijf boorgaten heeft aangetoond dat er geen risico bestaat op uitstroom van
koolwaterstoffen. Dit laatste geldt ook specifiek voor het gebied Ganzebos, waarin de
geplande diepboringen worden uitgevoerd.

7.6

Natuur

In het kader van het aanvragen van de WABO-milieuvergunning voor de aanleg van
veldleidingen in het boorveld Ganzebos (verleend 8 augustus 2013 onder kenmerk
DGETM-EM / 13137853) is een natuurtoets uitgevoerd. Hierin zijn ook de boorgaten TWR542 tot en met TWR-546 meegenomen, inclusief de bijbehorende leidingen. Het
winningsgebied en daarmee de locatie van de diepboringen is niet gelegen in een
beschermd natuurgebied, beschermd natuurmonument, wetland, nationaal park of
nationaal landschap. Verder wordt verwezen naar de aanmeldingsnotitie MER-beoordeling
voor meer details [16].
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8 Verklarende woordenlijst
Woord

Omschrijving

Bodembeweging
Bodemdaling

Bodemdaling en bodemtrilling
Het dalen van de bodem als gevolg van natuurlijke processen of menselijk
handelen
Het trillen van de bodem als gevolg van drukvereffening langs een
breukvlak in de ondergrond. Dit kan het gevolg zijn van natuurlijke
processen of menselijk handelen
Een plaats waar in de ondergrond wordt geboord
Gesteenten, mineralen en natuurlijke energiebronnen uit de ondergrond die
kunnen worden aangewend tot nut van de mensheid en die economisch
voordelig kunnen worden gewonnen
Aardkunde, wetenschap die de Aarde, haar geschiedenis en de processen
die haar vormen en gevormd hebben, bestudeert
Wetenschap die zich bezighoudt met de stabiliteit en beweging van
gesteenten als deze belast worden
Een door oplosmijnbouw ontstane holle ruimte in een natuurlijk
zoutvoorkomen, gevuld met pekel
Hengelo Uitloogtechniek – een door AkzoNobel ontwikkelde en bij
Staatstoezicht op de Mijnen bekende methode om in het Röt-zout op
veilige en planmatige manier zout te winnen door middel van
oplosmijnbouw
Milieueffectrapportage
Het systematisch onttrekken van stoffen (delfstoffen, mineralen) aan de
bodem voor bijzonder gebruik of verwerking, met een speciaal daarvoor
ingerichte voorziening of infrastructuur.
Wetgeving bestaande uit de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit en de
Mijnbouwregeling. Het wettelijk kader waarmee de mijnbouw in Nederland
gereguleerd is.
Bevoegd gezag voor mijnbouw in Nederland

Bodemtrilling

Boorgat
Delfstof

Geologie
Gesteentemechanica
Holruimte (caverne)
HUT

MER
Mijnbouw

Mijnbouwwetgeving

Ministerie van
Economische Zaken
Naverzadiging

Oplosmijnbouw

Pekel
Put
Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM)
Vacuümzout

WABO

Winningsplan

Winningsvergunning

Zout

Het pompen van pekel uit een kleine holruimte met een beperkte
concentratie opgelost zout in een grotere holruimte om nog extra zout op te
lossen tot de vereiste concentratie zout is bereikt
Mijnbouw waarbij via putten water in de ondergrond wordt gebracht om een
daar aanwezige delfstof in opgeloste vorm via (dezelfde of andere) putten
uit de ondergrond te winnen
Vloeistof bestaande uit water en opgelost zout
Een boorgat dat na aanleg, inrichting en afwerking in gebruik genomen is
voor bijvoorbeeld zoutwinning
Toezichthouder voor mijnbouwactiviteiten in Nederland.
Zout geproduceerd uit het onder vacuüm indampen van pekel. Dit wordt
onderscheiden van steenzout (machinaal uit een steenzoutlaag gewonnen
zout) en zeezout (zout gewonnen uit het indampen van zeewater)
Wet Algemeen Besluit Omgevingsrecht – wettelijk kader waarbinnen de
milieuaspecten van het aanleggen en bedrijven van een mijnbouwwerk
geregeld zijn
Document waarin een mijnbouwonderneming een geplande winning
omschrijft en onderbouwd dat de winning voldoet aan de in de wet gestelde
eisen. Het winningsplan behoeft de instemming van de minister van EZ.
Vergunning waarbij een aan een mijnbouwonderneming het recht wordt
toegekend binnen een begrensd gebied een delfstof te winnen gedurende
een vastgestelde tijd (vroeger concessie).
Natriumchloride (NaCl)
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