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1. Inleiding		
Om delfstoffen te winnen wordt een keten aan infrastructuur van putten, mijnbouwwerken, 
mijnbouwinstallaties en pijpleidingen aangelegd. Het puttenarsenaal is een belangrijke en kritische 
component binnen de infrastructuur van de delfstofwinningsroute. 
 
In 2017 heeft SodM een inspectieproject uitgevoerd naar de technische staat, oftewel de 
integriteit, van alle putten (een kleine 1600 in aantal) die gebruikt worden in de sectoren van olie- 
en gaswinning, geothermie, zoutwinning en bij de ondergrondse opslag van stoffen. De integriteit 
van een put omvat de mate waarin een put met of zonder gebreken adequaat kan functioneren 
zonder dat er schadelijke lekkage van putvloeistoffen naar de omgeving kan optreden die een 
risico voor mens en milieu kan vormen.  
De borging van de integriteit van een put is een wettelijke verplichting en dient daarom te voldoen 
aan fysieke veiligheidseisen. Vanwege de omvang van het hele Nederlandse puttenarsenaal, 
gelegen op land en in zee, is gekozen om in dit project de putten op het vaste land (onshore) te 
inspecteren omdat deze zich dichterbij de leefomgeving van de mens bevinden.  

2. Doel	
Het doel van dit inspectieproject is inzicht én overzicht te genereren in de technische staat van 
putten op land in Nederland, de verschillen per sector en in de wijze van omgaan met gebreken. 
Enerzijds kan dit inzicht de bedrijven helpen om focus aan te brengen in het technische beheer 
van hun putten om daarmee de integriteit te verbeteren. Anderzijds zal dit inzicht SodM helpen om 
het toezicht verder te focussen op de meest voorkomende gebreken en daarmee op de grootste 
risico’s per sector. SodM maakt deze rapportage openbaar op haar website.  
 

3. Putten	

3.1	Puttenpopulatie	in	Nederland	op	land	
Allereerst een totaaloverzicht van de populatie aan putten dat aan de inspectie is onderworpen. 
Figuur 1 toont de verdeling van 1572 putten per sector op land die ‘in gebruik’ zijn, op 1 
september 2017. 

 
Figuur 1 – Verdeling per sector van 1572 putten op land ‘in gebruik’ (1 september 2017) 

 
De term ‘in gebruik’ is de Mijnbouwwettelijke status van putten die functioneel aangewend worden 
voor de winning van delfstoffen. Ze kunnen producerend of injecterend zijn, ze kunnen in 
onderhoud of in reparatie zijn of ze kunnen ingesloten zijn. De onderzochte putten in dit project 
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zijn dus niet die putten die na hun gebruiksduur permanent zijn afgesloten en afgedicht voor geen 
verder gebruik (buiten gebruik gesteld). Het aantal putten in gebruik maar ook hun status 
verandert regelmatig. Zo wijzigt het operationele karakter van de put, de winning raakt uitgeput, 
nieuwe putten worden geboord en oude putten worden permanent afgesloten en afgedicht. 
Wijzigingen in status en populatie traden zelfs op tijdens de uitvoering van dit project. De 
momentopname van deze inspectie kent in absolute zin hierdoor een kleine marge aan fluctuaties 
in status en populatie. 

3.2	Opbouw	van	een	put	
Om delfstoffen te kunnen winnen of op te slaan wordt een verbinding gemaakt tussen de 
bovengrond en het reservoir in de diepe ondergrond. Deze verbinding wordt in de grond geboord. 
Tijdens de boring wordt het gat ‘verbuisd’ door stalen bekledingsbuizen (casings) in het boorgat 
vast te cementeren. De casing voorkomt dat het boorgat instort. Naarmate de boring dieper komt 
wordt de casingreeks steeds langer en hun diameter steeds kleiner. Na het bereiken van de 
einddiepte wordt de laatste verbuizing gecementeerd en wordt de put ondergronds en 
bovengronds afgewerkt.  
Het boorproces en verbuizen van het boorgat is voor elke sector hetzelfde. Daarentegen is de 
afwerking van de put verschillend per sector. Een belangrijk kenmerk van een put is zijn 
ondergrondse en bovengrondse afwerking, ofwel de putconfiguratie. Zo heeft elke sector een eigen 
typische putconfiguratie. De putconfiguratie wordt specifiek gemaakt voor de winning of opslag 
van het type delfstof. De putten worden ondergronds uitgevoerd met elementen zoals een 
productiebuis (tubing) en ondergrondse veiligheidsafsluiters. Bovengronds worden ze uitgevoerd 
met een putmond die voorzien is van een stelsel van veiligheidskleppen. Ter illustratie toont figuur 
2 een typische configuratie van een gasput met de diverse elementen. 
 

 
Figuur 2 – Voorbeeld configuratie gasput 
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3.3	Putintegriteit	en	barrières	
De integriteit van een put omvat het geheel van technische, operationele en organisatorische 
maatregelen om het risico op (schadelijke) lekkage buiten de put te voorkomen. Het is dus zaak 
om defecten en gebreken aan elementen in de putconfiguratie te voorkomen dan wel te 
beheersen.  
 
Een falend element in de putconfiguratie hoeft echter nog niet te leiden tot het falen van de gehele 
putintegriteit. Pas als een serie van elementen in de put zouden falen kan er een lekpad vanuit de 
put naar buiten ontstaan. Deze elementen kunnen daarmee gezien worden als ‘barrières’. Een 
barrière fungeert als beschermende schil tegen lekkage. Zo kent een put een of meerdere 
barrières, bijvoorbeeld ondergronds een tweede of derde buis om de eerste buis met 
putvloeistoffen. Mocht ondergronds de eerste buis gaan lekken dan vormt de volgende buis 
daaromheen een bescherming tegen verdere lekkage. Een defect of gebrek in de laatste barrière 
leidt niet noodzakelijkerwijs tot een lekkage: als de eerste barrière intact is, lekt er geen vloeistof 
naar de tweede. De uitvoering van de barrières kunnen per put verschillen afhankelijk van de 
delfstofsector. Putbarrières zijn niet altijd gemakkelijk toegankelijk voor inspectie of monitoring. 
Hierdoor zijn er indicatoren nodig om de integriteitstatus van een put te kunnen bepalen.  

4. Wettelijk	kader	putintegriteit	
Het stelsel van de Mijnbouwwet geeft geen voorschrijvend kader welke indicatoren (technische en 
operationele) de bedrijven moeten toepassen alsmede hoe dit te interpreteren en op welke wijze 
te corrigeren. Wel dienen de bedrijven voor de beheersing van de externe veiligheid en het 
uitvoeren van een zo goed mogelijk arbobeleid een veiligheids- en gezondheidszorgsysteem te 
voeren. Met deze organisatorische maatregelen dienen veiligheidskritische aspecten, zoals de 
putintegriteit, geborgd te worden. 
 
Artikel 2.42e. Arbobesluit 
Lid 1: Voor het uitvoeren van een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid, bedoeld in 
artikel 3 van de wet, is een veiligheids- en gezondheidszorgsysteem aanwezig. Dit systeem omvat 
het geheel van beleid, organisatie, planning, uitvoering, monitoring, evaluatie, doorlichting en 
verbetering, dat wordt gehanteerd voor de beheersing van de veiligheid en de gezondheid. 
 
Noot: Artikel 37, lid 2, van het Mijnbouwbesluit schakelt de verplichting van het zorgsysteem 
samen met de beheersing van de externe veiligheid (omgeving) door te verlangen dat de 
uitvoerder er zorg voor draagt dat het zorgsysteem mede betrekking heeft op de veiligheid van de 
omgeving. 
 
De borging van de integriteit is wel op een doelstellende wijze geregeld in de Mijnbouwwetgeving. 
Afdeling 5.3. van het Mijnbouwbesluit dat gaat over “Boorgaten” verwacht daartoe: 
 
Artikel 67 Mijnbouwbesluit 
Lid 1: Bij het aanleggen, uitbreiden, wijzigen, gebruiken, testen, repareren en buiten gebruik 
stellen van een boorgat alsmede het stimuleren van een voorkomen via een boorgat worden 
maatregelen genomen ter voorkoming van schade. 
 
Artikel 68 Mijnbouwbesluit 
De activiteiten, bedoeld in artikel 67, eerste lid, worden slechts verricht indien de desbetreffende 
stoffen uit de ondergrondse formaties onder controle worden gehouden. 
 
Artikel 71 Mijnbouwbesluit 
Een boorgat wordt niet eerder voor winning van delfstoffen of opslag van stoffen in gebruik 
genomen dan nadat het daartoe deugdelijk is ingericht en afgewerkt, alsmede ter afsluiting van 
deugdelijke beveiligingen is voorzien. 
 
Er bestaan voorschrijvende bepalingen in afdeling 8.4. van de Mijnbouwregeling over de inrichting 
van putten. Echter, deze bepalingen geven geen regels om de integriteitstatus van een put te 



7 

 

kunnen bepalen. Wel is er een verplichting in de Mijnbouwregeling opgenomen over het monitoren 
van drukveranderingen in de ringvormige tussenruimten van casings onderling en tussen de tubing 
(productiebuis) en de casing. Bij afwijkingen in drukpatronen dient men maatregelen te nemen: 
 
Artikel 8.4.4. Mijnbouwregeling 
 
Lid 1:  Bij producerende, injecterende en ingesloten putten worden de drukken in de 
tubing/casing annulus en in de eerste casing/casing annulus gecontroleerd. De geconstateerde 
afwijkingen in het in de eerste volzin bedoelde drukpatroon worden geregistreerd. Bij een onder 
oppervlaktewater afgewerkte put is de tweede volzin niet van toepassing op het controleren en 
registeren van de druk in de annulaire ruimte van de productie verbuizingsserie, die in verbinding 
staat met de ondergrond en waarbij de annulaire ruimte is afgedicht bij de afhangconstructie.  
 
Lid 2: Ten aanzien van annulaire drukken wordt op zo kort mogelijke termijn een diagnose 
gesteld van de oorzaak van die druk.  
 
Lid 3: Indien afwijkingen in annulaire drukken ontstaan als bedoeld in het eerste lid, wordt de 
inspecteur-generaal der mijnen schriftelijk ingelicht onder het overleggen van een actieprogramma 
voor het in te stellen onderzoek en eventueel te nemen maatregelen. In urgente gevallen wordt 
onmiddellijk telefonisch melding van die afwijkingen gedaan.  
 
Vanwege de afwezigheid van regels over de uitvoering van de borging van putintegriteit bestaat er 
ruimte voor bedrijven in het gebruik van industrie standaarden of bedrijfseigen standaarden die in 
het zorgsysteem behoren te staan. De bedrijven gebruiken daarom in het zorgsysteem veelal ‘Well 
Integrity Management System’ (WIMS). Het WIMS vormt daarmee een kapstok om een adequaat 
veiligheidsniveau te bereiken. 
 
Het uiteindelijke doel van al deze bepalingen, verplichtingen en normen is om de integriteit van 
putten op een zodanig niveau te hebben zodat gebreken in of aan een put niet direct kunnen 
leiden tot schade aan mens en milieu. Artikel 1b van het Mijnbouwbesluit definieert schade als 
aantasting van een aantal belangen die in de Mijnbouwwet (artikel 49, tweede en derde lid) zijn 
genoemd (relevant op land): 
een gebruik van ondergrond of planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen, aardwarmte, 
andere natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met het oog op de winning van drinkwater, 
of mogelijkheden tot het opslaan van stoffen; 
de bescherming van de veiligheid voor omwonenden; 
de bescherming van het milieu; en 
het voorkomen van schade aan gebouwen en infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan. 
 
Als er bij een falende putintegriteit een bepaalde mate van lekkage optreedt naar de omgeving van 
zo’n put dan kán dat een risico voor mens en milieu inhouden. Of die lekkage naar de omgeving 
daadwerkelijk aan de benoemde belangen schade zal aanrichten is het nodig om betreffende 
emissiehoeveelheden te toetsen op aanvaardbaarheid. Er zijn echter geen harde grenswaarden in 
nationale regelgeving opgenomen over toelaatbare emissiehoeveelheden van voorkomende stoffen 
uit putten naar de omgeving.  
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5. Toetsingskader	voor	putintegriteit	in	dit	inspectieproject	
Gegeven de afwezigheid van indicatoren in wetgeving om de integriteitstatus van een put te 
kunnen bepalen heeft SodM zelf een toetsingskader opgezet. Hiertoe is voor elke sector een 
schematische checklist opgesteld van alle plaatsen waar gebreken kunnen optreden. Zo wordt een 
eenduidig beeld verkregen. 
 
Op hoofdlijnen dient er een identificatie, categorisatie en rangschikking plaats te vinden van 
defecten en gebreken in of aan putten (via faalmodellen) per sector (olie, gas, opslag, geothermie 
en zout). Het startpunt werd gevonden in het generieke faalmodel voor een gasput uit de 
internationale ISO norm over putintegriteit: ISO/TS 16530-2:2013(E), ‘Well integrity — Part 2: 
Well integrity for the operational phase’. Deze norm geeft in annex G een voorbeeld van de 
mogelijke optredende gebreken en daarmee lekpaden in een gasput, zie figuur 3. 
 
 

 
 

Figuur 3 ‐ Generiek faalmodel voor een gasput uit ISO/TS 16530‐2:2013(E) 

 
 
Vanuit dit concept in de ISO norm is het idee geboren om putten te toetsen tegen elk van deze 
mogelijk voorkomende gebreken. Aangezien de Nederlandse puttenpopulatie niet alleen bestaat uit 
putten voor de gaswinning, maar ook voor de oliewinning, ondergrondse opslag, geothermie en 
zout waren er ook voor deze sectoren faalmodellen nodig. Hiertoe heeft SodM het concept 
faalmodel vanuit de ISO overgenomen, verbijzonderd en naar eigen expertise de faalmodellen 
voor elke sector opgezet. De figuren 4 tot en met 7 geven de illustraties weer van deze typische 
putconfiguraties. 
Het faalmodel voor gasputten bevat 26 mogelijke gebreken die in het faalmodel zijn aangeduid. 
Om voor de putten in de andere sectoren dezelfde duiding te behouden zijn de gebreken vanuit de 
gasputten geprojecteerd op de faalmodellen voor de andere sectoren om daarmee eenheid in 
duiding te behouden. Wel kunnen een aantal gebreken niet voorkomen die andere faalmodellen 
omdat sommige putcomponenten daarin vanuit hun typische configuratie niet voorkomen. 
(aangeduid met de schaduwtekst in de figuren 4, 6 en 7). 
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Een verdere duiding in de faalmodellen van de figuren 4 tot en met 7 is het onderscheid in niveau 
van falende barrières van de 26 mogelijke gebreken. Een barrière in een put is een combinatie van 
een of meerdere kritische putcomponenten (zoals een verbuizing, de cementatie, een afsluiter, 
etc.) die een beschermlaag tegen lekkage van in of uit de put vormt. Zo zijn in deze figuren de 
eerste falende barrières aangeduid met een blauwe nummering en de laatst falende barrière 
aangeduid met een rode nummering. Mocht er een lekpad bestaan in van een eerste falende 
barrière naar de laatst falende barrière (‘last line of defence’ - rode nummering) dan kan er een 
bepaalde mate van lekkage optreden naar de omgeving van zo’n put. Zo’n lekkage kan een risico 
voor mens en/of milieu inhouden. Of deze lekkage daadwerkelijk optreedt en daarmee schade voor 
mens en/of milieu veroorzaakt hangt af van zekere combinaties van gebreken in de verschillende 
barrières (staan ze met elkaar in serie geschakeld), het lekkagedebiet en de schadelijkheid van de 
lekkende stof. 

5.1	Faalmodel	per	sector	en	de	kenmerkende	putbarrières	
De uitvoering van de barrières kunnen afhankelijk van de delfstofsector behoorlijk verschillen. 
Hieronder volgen de voorname kenmerken per sector die zijn afgeleid uit de faalmodellen die 
SodM heeft bepaald: 
 
Olie  

 
Het faalmodel van een olieput kenmerkt zich 
door een enkele barrière (enkele casing t.o.v. 
het gesteente) diep in de put, meerdere 
barrières ondieper in de put (meerdere casings 
om elkaar heen) en meerdere barrières aan de 
putmond in de vorm van afsluiters.  
 
De druk in het oliereservoir zijn beneden-
hydrostatisch waardoor de olie niet uit zichzelf 
omhoog komt. De olie kan alleen via 
kunstmatige opvoermethoden (longstroke 
pumping, vroeger met ‘ja-knikkers’) worden 
geproduceerd. De winning van de olie genereert 
daardoor weinig druk op de put.  
 
De olie komt in de casing omhoog tot de plunjer 
van de pomp, en vanaf hier verder door de 
tubing. 
 
Er is 1 bedrijf die alle 39 olieputten beheert en 
tevens het gros van alle gasputten op land 
beheert. 
 
 

 

Figuur 4 – faalmodel olieput  
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Gas  
 
 

Het faalmodel van een gasput kenmerkt zich 
door meerdere barrières door de hele put 
heen (meerdere casings om elkaar heen) en 
meerdere barrières aan de putmond in de 
vorm van afsluiters.  
 
De druk in het gasreservoir is boven-
hydrostatisch waardoor het gas uit zichzelf 
omhoog komt.  
 
In gasputten bevindt zich een tubing 
(productiebuis) waardoor het gas stroomt. De 
ringvormige ruimte (annulus) tussen de 
casing en de tubing is onderin de put 
afgedicht met een zogenaamde packer. 
Hierdoor komt er geen gas tegen de casing. 
Alleen als er een defect is aan de tubing of 
packer kan gas in de annulus komen. De 
casing fungeert dan als tweede barrière tegen 
het gas. De meerdere casings om elkaar heen 
verzorgen verdere barrières.  
 
Er zijn 5 bedrijven die verantwoordelijk zijn 
voor het totaal van de 986 gasputten gelegen 
op land. 

 

Figuur 5 – faalmodel gasput  

 
De configuratie van een beperkt aantal putten voor de injectie van restproductiewater, injectie van 
stoom voor oliewinning en voor observatiedoeleinden is gelijk aan de configuratie van een gasput. 
Hierdoor is deze verzameling putten in dit inspectieproject toegevoegd aan de populatie gasputten. 
 
 
Opslag 
 
De configuratie van putten voor de opslag van stoffen zoals aardgas, stikstof maar ook dieselolie 
voor strategische reservedoeleinden is gelijk aan de configuratie van een gasput.   
Er bestaan 56 opslagputten voor gas (aardgas en stikstof) en 6 opslagputten voor dieselolie. De 
verantwoordelijkheid voor het beheer van deze opslagputten ligt bij 5 bedrijven. 
 
Ondanks de gelijkwaardige putconfiguratie voor gas en opslag zijn deze 62 opslagputten niet 
toegevoegd aan de populatie gasputten. Dit komt door de sectorbenadering in het toezicht van 
SodM. Ondergrondse opslagen vallen bovendien onder een aanvullend wettelijk regiem van het 
Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Opslag wordt door SodM gezien als een specifieke sector 
vanwege de voorziene toekomstige groei in de richting naar de ondergrondse opslag van CO2 en 
waterstof. 
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Geothermie  
 

Het faalmodel van een geothermieput 
kenmerkt zich bijna geheel door een enkele 
barrière (enkele casing t.o.v. het gesteente) in 
de put. Het functionele ontwerp van 
geothermieputten is gericht op een 
telescopische benadering van de casings. De 
casings worden afgehangen in de voorgaande 
casing en lopen daardoor niet naar de 
oppervlakte. De putmond aan de oppervlakte is 
wel voorzien van meerdere afsluiters. 
 
De druk in het warmwaterreservoir zijn 
beneden-hydrostatisch waardoor het 
geothermisch water niet uit zichzelf omhoog 
komt. Het water kan alleen via kunstmatige 
opvoermethoden (met een elektrische pomp in 
de productieput) worden gewonnen. De 
winning van het water genereert daardoor 
weinig druk op de put.  
 
Geothermiewinning vindt plaats via twee 
putten. In dit doublet dient de ene put voor 
productie (met pomp) en de andere voor 
injectie van het afgekoelde water, nadat de 
warmte aan de oppervlakte is onttrokken aan 
het water. 

Figuur 6 – faalmodel geothermieput 
Er zijn 14 bedrijven met in totaal 33 putten. 

Zout 
Het faalmodel van een zoutput heeft bijna 
dezelfde kenmerken als een geothermieput: de 
enkele barrière in de put.  
 
De winning van het zout vindt plaats via 
oplossing. Door de put wordt zoet water 
geïnjecteerd in een zoutlaag. Het zoete water 
lost het steenzout op waardoor pekel ontstaat. 
Dit pekel wordt opgepompt en aan de 
oppervlakte in de fabriek ingedampt tot zout. 
De pomp die dit alles in gang zet bevindt zich 
aan de oppervlakte en niet in de put zelf.  
In figuur 7 is te zien dat er 2 tubings in een 
zoutput zijn afgehangen. Zo ontstaan er 2 
ringvormige ruimten (annuli). Door de eerste 
ringvormige ruimte wordt het zoete water 
(lichtblauwe kleur) in de zoutcaverne gebracht. 
De pekel (oranje kleur) wordt door de binnenste 
tubing omhoog gebracht. In de tweede 
annulaire ruimte bevindt zich een statische  
dieseloliekolom (geel gekleurd) die er voor zorgt  
dat het zout in het dakgesteente niet oplost. 
 
Er zijn 3 bedrijven die 452 zoutputten beheren. 
 

Figuur 7 – faalmodel zoutput 
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5.2	Werkwijze	inspectieproject	
SodM heeft voor elke sector een schematische checklist opgesteld van alle plaatsen waar gebreken 
kunnen optreden. Op deze wijze wordt een eenduidig beeld verkregen voor elk bedrijf die actief is 
in een bepaalde sector. De faalmodellen in de figuren 4 tot en met 7 vormen de basis van deze 
checklist per sector.  
 
SodM heeft vervolgens elk bedrijf gevraagd om per put de aanwezige gebreken aan de hand van 
de checklist aan te geven. Na de response hierop hebben SodM inspecteurs de bedrijven bezocht 
om de verkregen gegevens in deze momentopname te valideren. Er kon hierbij geen fysieke 
inspectie in de putten zelf plaats vinden omdat het niet visueel waar te nemen is hoe het onder de 
grond gesteld is. De bedrijven voeren zelf wel ondergrondse metingen in de put uit en worden 
putdrukken aan de putmond gemonitord. Daar waar gebreken werden geïdentificeerd, is de mate 
van ernst met de bedrijven besproken en wat men eraan gedaan heeft of aan gaat doen ter 
correctie. Na de validatieronde zijn alle gegevens geanalyseerd tot een totaalbeeld. 
 
De belangrijke kern van het project richt zich op de juistheid van de verkregen data over 
aanwezige gebreken in de populatie aan putten. De inspecties leverden niet alleen een masterset 
aan data op, ze leverden tevens observaties op over het spectrum van putintegriteit die zijn 
verwoord als bevindingen in inspectiebrieven aan de onderhavige bedrijven. Het gehele 
inspectieproject vond plaats van april tot en met december 2017.  

6. Resultaten	
In dit onderdeel worden de bevindingen per sector grafisch weergegeven in de vorm van de 
hoeveelheid aan gebreken aan de eerste barrière en laatste barrière in putten. Tevens wordt per 
sector grafisch via een horizontale staafgrafiek aangegeven welke gebreken binnen deze 
putconfiguratie (relatief vaak) voorkomen. Tot slot wordt voor iedere sector nog een kwalitatieve 
duiding van de putintegriteit gegeven. 

6.1	Olie	
Voor de olieputten valt na analyse van de data en via figuur 8 te concluderen dat ze allen volledig 
intact zijn en nergens gebreken kennen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat: 

a. er periodiek onderhoud wordt gepleegd en prompte correctie van defecten, 
b. deze putten recentelijk (< 10 jaar) en volgens de laatste technieken zijn aangelegd, 
c. reservoirdrukken zijn beneden-hydrostatisch waardoor deze putten via kunstmatige 

opvoermethoden worden geproduceerd en daardoor weinig druk op de put genereren, en 
d. de olie niet corrosief is voor de stalen casings en de andere stalen putelementen. 

 
Figuur 8 ‐ Hoeveelheid gebreken in het faalmodel voor de sector olie 
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Verdere observaties: 
 De typische putconfiguratie voor olieputten biedt een beperkt aantal dubbele barrières 

tegen ongewenste uitstroming naar de omgeving van de put. Het gros van de barrières 
zijn enkelvoudig en daarmee kritisch waardoor deze ‘last lines of defence’ een adequate 
integriteitsborging behoeven. 

 De aanwezigheid van een zorgsysteem voorziet in deze integriteitsborging van de 
putintegriteit (Well Integrity Management Systeem= WIMS) en is in deze sector zeer goed 
verzorgd. Het betreft hier slechts 1 bedrijf die alle olieputten op land beheert.  

 Het bedrijf heeft toegewijde ingenieursposities die verantwoordelijk zijn voor het beheer 
van putintegriteit. 

 
 

6.2	Gas		
Uit de figuren 9 en 10 voor de putten in sector gas valt na analyse op te maken dat: 
 

a. Bij de gassector een aantal putten gebreken heeft.  
b. Uit figuur 10 valt op te maken dat van alle geïdentificeerde gebreken voor dit type 

putconfiguratie de navolgende gebreken aan barrières/ putcomponenten relatief veelvuldig 
voorkomen. Dit zijn: 
 in de eerste barrière: Tubing Leak below SSSV (i/o); en 
 in de laatste barrière: Xmas Tree Valve Leak.  

Het relatieve aandeel van gebreken is voor Tubing Leak below SSSV (i/o) zo’n 18% en 
voor Xmas Tree Valve Leak zo’n 21% van het totaal aantal gebreken. 

c. Tijdens de validatie van de gebreken bij de verantwoordelijke bedrijven blijkt dat men het 
risico op een ongecontroleerde uitstroom vanuit de put en schade nihil acht, omdat: 
 de gebreken worden beheerst door een tweede barrière; en/of  
 gebreken in een laatste barrière worden beheerst door voorgaande barrières die intact 

zijn; 
 de gebreken worden beheerst door maatregelen, die zijn vastgelegd in het bedrijfseigen 

Well Integrity management Systeem (WIMS); en 
 beheersing van gebreken in het WIMS worden naar ernst behandeld via een diversiteit aan 

voorgeschreven beheersmaatregelen tot aan insluiten, veilig stellen en reparatie. 

 
Figuur 9 ‐ Hoeveelheid gebreken in het faalmodel voor de sector gas. 

Noot:   Een put kan in de eerste barrière of laatste barrière meerdere gebreken hebben, vandaar dat het totaal van de 

taartpunten (1012) het totaal aantal gasputten (986) overschrijdt. Er zijn 26 gasputten met meerdere gebreken. 
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Figuur 10 – Gebreken uitgesplitst per putcomponent en per barrière in het faalmodel voor de sector gas 

 

 

d. Er zijn 26 putten (2,6%) binnen de sector gas die twee of meer gebreken per put hebben. 
Deze blijken na analyse geen groter risico te vormen, omdat het gebreken betreffen die elkaar 
niet beïnvloeden en daardoor geen lekpad buiten de put creëren.  Er is tevens geverifieerd of 
het bedrijfseigen WIMS van de mijnonderneming deze putten afdoende beheerst. 

e. Bij 23 putten sijpelt gas volgens het lekpad “External leak Or Seep Outside Conductor” in zeer 
kleine en vaak onmeetbare hoeveelheden langs de eerste verbuizing uit de ondergrond naar 
de atmosfeer. Dit is waar te nemen door kleine gasbelletjes die opstijgen in de met 
(regen)water gevulde putkelder. 
Uit analyses van dit gas blijkt dat in 10 van de gevallen het biogeen gas (moerasgas) betreft, 
dat ontstaat door verhoging van de temperatuur van de ondergrond door productie en injectie 
(b.v. stoominjectie), waardoor vergisting van organische stoffen in de ondiepe ondergrond 
plaats vindt. Hier gaat het dus niet om een lekkende put. 
 
Bij 13 putten betreft het een kleine lekkage van reservoirgas uit relatief ondiepe maar niet 
commerciële gasreservoirlagen. Deze lekkages worden meestal veroorzaakt door onvolledig 
uitgevoerde cementaties van de verbuizing in het verleden. De lekkages zijn klein tot zeer 
klein te noemen. Zo hebben enkele van deze putten een lekkage van slechts 1 gasbelletje per 
minuut, een andere put lekt zo’n 3 tot 4 liter aardgas per dag naar de atmosfeer. Meerdere 
van dit soort putten werden definitief buiten gebruik gesteld waarbij het lekpad werd gedicht. 
Er bestaat 1 put die maximaal 115 liter per dag aan aardgas uitstoot naar de atmosfeer. Deze 
put heeft van SodM wel de bijzondere aandacht gekregen. Het bedrijf die deze put beheert 
heeft aan SodM aangetoond dat de beheersmaatregelen zodanig zijn dat er geen gevaar voor 
mens en milieu bestaat. Gasconcentraties kunnen niet leiden tot explosieve mengsels op de 
locatie en ook niet tot aantoonbare hoeveelheden gas op leefniveau boven de 
achtergrondconcentraties direct buiten de locatie. De aardgasuitstoot is zeer gering te noemen 
ten opzichte van de natuurlijke methaanemissies uit de bodem en methaanemissies 
veroorzaakt door de landbouw. Tot slot is aangetoond dat er geen significante risico’s bestaan 
voor de menselijke gezondheid of ecologie door blootstelling van gas via bodem of grondwater.  
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Verdere observaties: 
 De typische putconfiguratie voor gasputten biedt, zoals eerder gekenmerkt, meerdere 

barrières door de hele put heen (meerdere casings om elkaar heen) en meerdere barrières 
aan de putmond. Dit maakt het ontwerp van deze putten zeer rigide.  

 De aanwezigheid van een zorgsysteem dat voorziet in de borging van de putintegriteit 
(Well Integrity Management Systeem= WIMS) is in dit domein redelijk tot zeer goed 
verzorgt.   

 De bedrijven hebben veelal toegewijde ingenieursposities die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer van putintegriteit. 

 

6.3	Ondergrondse	opslag		
Zoals eerder gemeld is de configuratie van putten voor de opslag van stoffen zoals aardgas, 
stikstof maar ook dieselolie voor strategische reservedoeleinden gelijk aan de configuratie van een 
gasput. Toch vindt hier een separate analyse plaats vanwege de sectorbenadering in het toezicht 
van SodM. Uit de figuren 11 en 12 valt na analyse, van de putten die dienst doen in de 
ondergrondse opslag van stoffen, het volgende op te merken: 
 
a. Putten voor de ondergrondse opslag van stoffen vertonen een aantal gebreken.  
b. Uit figuur 12 valt op te maken dat van alle geïdentificeerde gebreken voor dit type 

putconfiguratie de navolgende gebreken aan barrières/ putcomponenten relatief veelvuldig 
voorkomen. Dit zijn net zoals bij de sector gas: 
 in de eerste barrière: Tubing Leak below SSSV (i/o); en 
 in de laatste barrière: Xmas Tree Valve Leak.  
Het relatieve aandeel van gebreken is voor Tubing Leak below SSSV (i/o) zo’n 48% en voor 
Xmas Tree Valve Leak zo’n 24%, samen zo’n 72% van het totaal aantal gebreken. Dit zijn de 
barrières die het meest gevoelig zijn voor een defect. Daarmee is dit inzicht voor SodM een 
belangrijk aandachtspunt in het toezicht op de integriteit van putten in deze sector.  

 
Figuur 11 ‐ Hoeveelheid gebreken in het faalmodel voor de sector ondergrondse opslag 

Noot:   Een put kan in de eerste barrière of laatste barrière meerdere gebreken hebben, vandaar dat het totaal van de 

taartpunten (63) het totaal aantal opslagputten (62) overschrijdt. Er is 1 opslagput met meerdere gebreken. 

 
 
 
c. Tijdens de validatie van de gebreken bij de verantwoordelijke bedrijven blijkt dat men ook in 

deze sector het risico op een ongecontroleerde uitstroom vanuit de put en schade nihil acht, 
omdat: 
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 de gebreken worden beheerst door een tweede barrière; en/of  
 een gebrek in een laatste barrière, terwijl de voorgaande barrières intact zijn; 
 de gebreken worden beheerst door maatregelen, die zijn vastgelegd in het bedrijfseigen 

Well Integrity management Systeem (WIMS). Zodra operationele limieten worden 
overschreden zullen de putten volgens de processen uit het WIMS van de 
mijnonderneming worden veiliggesteld; 

 beheersing van gebreken in het WIMS worden naar ernst behandeld via een diversiteit aan 
voorgeschreven beheersmaatregelen tot aan insluiten, veilig stellen en reparatie; 

 er zijn combinaties van gebreken die leiden tot een lekpad vanuit de put naar de 
omgeving. 

 

 
Figuur 12– Gebreken uitgesplitst per putcomponent en per barrière in het faalmodel voor de sector opslag 

 
Verdere observaties: 

 De typische putconfiguratie van putten voor ondergrondse opslag biedt, net zoals in de 
sector gas, meerdere barrières door de hele put heen (meerdere casings om elkaar heen) 
en meerdere barrières aan de putmond. Dit maakt het ontwerp van deze putten zeer 
rigide.  

 De aanwezigheid van een zorgsysteem dat voorziet in de borging van de putintegriteit 
(Well Integrity Management Systeem= WIMS) is in dit domein uitstekend verzorgd.   

 Alle mijnondernemingen binnen dit domein hebben toegewijde ingenieursposities die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van putintegriteit. 

 De ondergrondse opslag van stoffen geschiedt in Nederland door mijnondernemingen die 
de putintegriteit op een hoog niveau leggen. Dit wordt niet alleen gedreven door het 
strategisch belang maar ook door wettelijk BRZO regiem. De putten ten behoeve van de 
ondergrondse gasopslagen worden gekenmerkt door volautomatische beheerssystemen. 

 Tubing Leak below SSSV (i/o), dat zo’n 48% van alle gebreken omvat, ontstaan door zeer 
kleine diffuse emissies naar de A-annulus (de ringvormige ruimte tussen tubing en 
binnenste casing). Dit wordt veroorzaakt door defecten in tubing koppelingen dan wel zgn. 
‘anchor seals’.   
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6.4	Geothermie		
 
Uit de figuren 13 en 14 valt na analyse op te maken dat de 3 geregistreerde gebreken allen 
aanwezig zijn in de productieverbuizing. Het blijkt hier steeds te gaan om een defect van de 
productie casing in de productieput (en niet de injectieput van een geothermisch puttendoublet). 
Dit maakt dat productieputten kennelijk gevoeliger zijn voor dit gebrek. Deze 3 putten zijn uit 
eigen beweging van de verantwoordelijke geothermiebedrijven stilgelegd waardoor er geen 
lekkage buiten de put kan ontstaan. De putten waren ten tijde van het inspectieproject in 
afwachting op reparatie. 

 
Figuur 13 ‐ Hoeveelheid gebreken in het faalmodel voor de sector geothermie 

 

 
Figuur 14 – Gebreken uitgesplitst per putcomponent en per barrière in het faalmodel voor de sector geothermie 
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Verdere observaties: 
 De typische putconfiguratie voor geothermieputten zijn telescopisch van aard waardoor  

alle barrières enkelvoudig zijn en daarmee kritisch, waardoor deze ‘last lines of defence’  
een adequate integriteitsborging behoeven. Het valt aan te bevelen om dubbele 
verbuizingen naar de oppervlakte ‘surface’ toe te passen voor die geologische lagen waar 
zonal isolation gewenst is (aanwezigheid van koolwaterstoffen dan wel grondwater dan wel 
hoger dan hydrostatische poriën drukken). Hiermee wordt niet alleen een annulaire 
drukmonitoring mogelijk maar ontstaan tevens ter hoogte van deze geologische lagen 
tweevoudige barrières. 

 Als het gaat over het voorkomen van schade is het meest kritische gedeelte in een 
geothermie put ter voorkoming van schade de eerste 250 meter. Dit is de zone waar de  
geo-hydrologische basis (grondwaterzone) zich bevindt. Veel geothermieputten hebben de 
annulaire ruimte tussen de conductor casing en de eerste casing afgesloten met dien 
verstande dat de conductor casing in veel gevallen zelfs niet meer zichtbaar is. Hierdoor is 
het onmogelijk te constateren of er eventueel lekkage optreedt van de eerste casing over 
de conductor casing naar de grondwaterzone. Hierdoor kan schade ontstaan aan de 
zoetwater houdende aardlagen. Het toezicht op de ontwerp fase wordt nu aangescherpt, 
om dit gevaar te voorkomen.  

 De nulmeting voor putintegriteit, in de vorm van wanddiktemetingen van putverbuizingen, 
zijn bij de 1e generatie  geothermieputten niet uitgevoerd. Hierdoor kan gedurende het 
gebruik van de put niet onomstotelijk vastgesteld worden in hoeverre er afname van 
wanddikte aan de orde is door erosie en corrosie.  

 De sector geothermie heeft voor wanddiktemetingen van putverbuizingen een ‘Best 
Practise’ gevonden in de toepassing van Caliper- en Eletromagnetical logmetingen.  

 Er zijn veelal inferieure materialen toegepast in de 1e generatie geothermieputten die 
hebben geleid tot het falen van verbuizingen en cementaties. In diverse gevallen was de 
installatie van een ‘scab liner’ (soort van ‘stalen pleisterbuis’ tegen de binnenwand nodig 
om dit te herstellen en in een enkel geval was een put onbruikbaar geworden en 
afgeschreven. 

 Er ontstaan steeds meer inzichten over het beheersen van ondergrondse en bovengrondse 
corrosie die bij de 1e generatie geothermieputten veel plaats vond. Door de toepassing van 
anti-corrosie maatregelen, zoals de injectie van anti corrosie middelen in de productie 
putten, het monitoren van de corrosie snelheid en het gebruik van kwalitatief betere 
materialen wordt de corrosie aantoonbaar verminderd. Echter het is nog te vroeg om te 
concluderen dat corrosie nu volledig wordt beheerst, want een structurele en 
systematische aanpak in de sector ontbreekt. Gericht toezicht op de integriteit van de 
putten is nog steeds noodzakelijk.  

 Het zorgsysteem voorziet bij de meeste geothermieondernemingen niet in de borging van 
de putintegriteit (Well Integrity Management Systeem=WIMS). SodM heeft de onderhavige 
geothermieondernemingen verplicht om hier in te voorzien. 

 Aan het WIMS behoort een goed functionerend onderhoud management systeem te zijn 
gekoppeld. Deze ontbreekt nog steeds bij de meeste geothermieondernemingen. De 
belangen organisatie voor de geothermie sector DAGO heeft zich tot doel gesteld binnen 
korte termijn met een WIMS  voor de geothermie te komen, die door alle leden 
geïmplementeerd kan worden.  

 

6.5	Zout	
Uit de figuren 15 en 16 valt na analyse op te maken dat van alle geïdentificeerde gebreken in 
zoutputten de navolgende barrières/ putcomponenten relatief veelvuldig voorkomen. Dit betreft 
steeds in de laatste barrière, specifiek: 

 Intermediate Casings Leak (i/o)  
 Leak Casing Shoe vs. an Outer Annulus (i/o) 
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Het relatieve aandeel van beide gebreken tezamen is zo’n 58% van het totaal aantal gebreken. 

 
Figuur 15 ‐ Hoeveelheid gebreken in het faalmodel voor de sector zout 

 

 
Figuur 16 – Gebreken uitgesplitst per putcomponent en per barrière in het faalmodel voor de sector zout 

 

Verdere observaties: 
 Veel zoutputten, bv. in Twente, kenmerken zich, net zoals geothermieputten, te zijn 

uitgevoerd met slechts een enkele barrière enveloppe, wat deze putten vatbaar maakt 
voor lekkages naar de omgeving als deze barrière doorbroken wordt. In het recente 
verleden is dit door SodM bij één van de zoutproducenten door nalatigheid geconstateerd 
en deze is mede hierdoor in 2016 onder verscherpt toezicht door SodM geplaatst.  
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 De toepassing van diesel of andere milieubedreigende stoffen in de annulus ter 
bescherming van een cavernedak is gezien de enkelvoudige barrière van verbuizing 
risicovol bij falen van die enkelvoudige verbuizing.  

 Het zorgsysteem voorziet bij de meeste geothermieondernemingen niet in de borging van 
de putintegriteit (Well Integrity Management Systeem=WIMS). SodM heeft de onderhavige 
bedrijven verplicht om hier in te voorzien. 

7. Conclusies		
 
De resultaten voor iedere sector zijn in de navolgende tabel samengebracht: 
Sector Populatie 

Putten 
Gebreken 
1e barrière 

Gebreken  
laatste barrière 

Gefaalde barrièrecombi’s 
met lekkage buiten put 

Olie 39 0% 0% 0% 
Gas 986 9% 14% 2% 
Opslag 62 19% 14% 0% 
Geothermie 33 0% 9% 0% 
Zout 452 0% 9% 0% 
 
We concluderen dat de putten in de oliesector een goede integriteit hebben (0% gebreken bij 39 
putten) die goed geborgd is in een beheerssysteem.  
 
In de gassector en bij de ondergrondse opslag van stoffen vertonen een aantal putten gebreken (9 
- 19% aan de eerste barrière, 14% aan de laatste barrière. Het ontwerp van de putten in deze 
twee sectoren is echter intrinsiek veilig doordat de put twee of meer barrières kent. Er zijn geen 
combinaties van gebreken in de eerste èn tweede barrière geconstateerd die tot een substantieel 
lekpad kunnen leiden. Weliswaar bevatten 2% van de gasputten een combinatie van barrières die 
hebben geleid tot ‘lekkage buiten de put’ in de vorm van gasbelletjes zichtbaar in het water in de 
putkelder. Bij ongeveer de helft is de lekkage toe te kennen aan het ontsnappen van natuurlijk 
moerasgas. Bij de andere helft is het gerelateerd aan daadwerkelijk aardgas uit ondiepere gas-
houdende lagen. SodM heeft al deze putten in het bijzonder geanalyseerd op schadelijkheid en 
beheersing. Er zijn geen putten gevonden die in een onveilige technische staat geproduceerd 
worden. SodM acht dat de risico’s bij deze enkele putten goed beheerst zijn.  
Hoewel gebreken in de gassector en in de sector van ondergrondse opslag goed beheerst worden 
via de borging van de putintegriteit in het zorgsysteem, is het relatief grote aantal putten met 
gebreken reden voor SodM om in de toekomst het toezicht op de integriteit van putten te 
intensiveren.  
 
In de geothermiesector en deel van de zoutsector is het putontwerp intrinsiek minder veilig door 
de enkelvoudige barrière. Gebreken in de put kunnen potentieel eerder tot lekkage leiden. Het 
aantal putten met gebreken bedraagt voor zowel de eerste als laatste barrière 9%. Ondanks dat 
dit percentage lager ligt dan die in de sectoren gas en opslag is er wel een grotere zorg bij zout en 
bij geothermie: 

 Het systematische beheer van de putintegriteit in het zorgsysteem is nog niet goed op 
orde. Hierdoor kunnen gebreken niet (vroeg)tijdig worden ontdekt en is er geen 
systematische monitoring, correctie en onderhoud aanwezig.  

 Er is meestal maar één barrière. Als een gebrek leidt tot een lek, dan kan er uitstroom 
naar het milieu ontstaan. Mocht een put lekken, dan wordt deze ingesloten. 

 Het aantal gebreken bij de relatief jonge putten bij geothermie wijst op de noodzaak tot 
een systematisch andere aanpak. 

 
Voor SodM is dit reden om bij deze sectoren het realiseren van een voldoende beheerssysteem te 
bespoedigen via geïntensiveerd toezicht. SodM is een traject begonnen om samen met de industrie 
te komen tot een herziening van het putontwerp met meerdere barrières. 
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8. Vervolgstappen	op	dit	inspectieproject	
 
Over alle sectoren heen is het veelal niet mogelijk om een exacte analyse te maken van de schade 
die kan ontstaan als gebreken zouden leiden tot lekkage naar de omgeving van een put. Dit komt 
doordat normen ontbreken om de ernst van de schade in te schatten. In het kader van het 
Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) zal SodM onderzoek uitzetten naar indicatoren om de 
ernst van schade als gevolg van lekkage uit putten te kunnen beoordelen. 
 
SodM gaat een extra inspecteur inzetten om het toezicht op de integriteit van putten te 
intensiveren. Hiermee komt er meer focus op de meest voorkomende gebreken en daarmee de 
grootste risico’s per sector.  SodM zal nadrukkelijker toezien dat het relatief grote aantal gebreken 
aan putten in de sector gas en ondergrondse opslag zal verminderen. Elk bedrijf krijgt te maken 
met een jaarlijkse inspectie op het beheer van de integriteit van de putten. Zo wordt sterk vinger 
aan de pols gehouden dat de detectie van gebreken, het nemen van veiligheidsmaatregelen en het 
repareren van de gebreken tijdig plaats vindt. Daarnaast zal nauwgezet worden gekeken of de 
bedrijven die actief zijn in de sectoren geothermie en zout adequaat voorzien in de borging van de 
putintegriteit in het zorgsysteem. 
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