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Conform artikel 4 van het gewijzigde winningsplan van 3 oktober 2014 van Nedmag 
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NEDMAG 
NEDMAG INDUSTRIES Mining & Manufacturing B.V. 

Kalium- en magnesiumzoutwinning winvergunning (concessie) "Veendam" 

Werkplan bepaling bulking factor 

1. Inleiding 

Zoals in het winningsplan is aangegeven worden, gedurende de winningsperiode, de 

magnesiumchloride zouten selectief opgelost en worden andere zouten neergeslagen 

(precipitaat) of zijn niet oplosbaar (inerte materiaal). Het gevolg hiervan is dat aan het einde 

van de winningsperiode een groot deel van de magnesiumchloride pekel opgesloten blijft 

zitten in het precipitaat en het inerte materiaal (bulked material). De hoeveelheid 

magnesiumchloride die opgesloten blijft zitten hangt af van de overgebleven vrije ruimte 

tussen de niet opgeloste deeltjes en wordt uitgedrukt met een bulking factor (mate van 

compactie van de deeltjes). 

In het winningsplan is uitgegaan van een bulking factor van 1,1 aan het einde van de 

winningsperiode. Van het ontstane ondergronds pekelvolume (over de periode van 

zoutwinning) van 5.4 Mm^ kan, bij deze bulking factor, nog 1 Mm'' vrije pekel worden 

afgelaten uit de cavernes. 

De bulking factor heeft een grote invloed op de hoeveelheid pekel die aan het einde van de 

winningsperiode (pre-abandonment fase) kan worden afgelaten of wordt ingesloten bij het 

abandonneren. De hoeveelheid pekel die wordt afgelaten heeft een directe invloed op de 

bodemdaling. 

Omdat er weinig informatie beschikbaar is over bulking factoren voor de specifieke Nedmag 

zoutwinning is in het winningsplan een waarde van 1,1 aangehouden. In dit werkplan wordt 

aangegeven op welke wijze Nedmag de bulking factor voor haar zoutwinning nader zal 

vaststellen. 

De beste wijze waarop de cavernes verlaten kunnen worden zal worden onderzocht in de 

abandonneringsstudie conform artikel 5 van de winningsvergunning van oktober 2014. 

2. Methoden ter vaststelling van de bulking factor 

2.1 Literatuur onderzoek 

Een literatuurstudie zal worden uitgevoerd om vast te stellen welke openbare informatie 

beschikbaar is. Hierbij zal ook de Solution Mining Research Institute bibliotheek 

geraadpleegd worden omdat hierin de meest relevante informatie voor zoutwinning is 

opgenomen. Dit onderzoek zal eind 2014 gereed zijn. 

2.2 Laboratorium experimenten 

Idealiter zou de bulking factor bepaald kunnen worden op een monster uit de caverne op 

een diepte van 1500 - 1800 m. Mogelijk zou een monster direct onder de injectie- en 

productie tubing genomen kunnen worden, maar deze is zeer waarschijnlijk niet 

representatief voor het caverneveld aangezien op dit punt water wordt geïnjecteerd. 

Daarnaast zijn als gevolg van squeeze mining de meeste verhuizingen verbogen waardoor 

het materiaal beneden de verhuizing niet toegankelijk is. 
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Onderzocht zal worden of het uitvoeren van laboratorium oplosexperimenten inzicht kan 

geven in het bepalen van de bulking factor. Door het logen van representatieve 

(synthetische) zout monsters en het bepalen van het oplos- en precipitatie gedrag kan 

inzicht verkregen worden in het gedrag van deze zoutmonsters. Door het analyseren van het 

overblijvende inerte materiaal, de pekel alsmede het geprecipiteerde zout zou de bulking 

factor van het residu bepaald kunnen worden. De evaluatie van deze methode om de 

bulking factor te bepalen alsmede een inschatting van effectiviteit van deze laboratorium 

experimenten is eind 2014 gereed. 

2.3 Praktijkproef 

De VE-1 caverne is een nog geïsoleerde caverne die dus niet verbonden is met de andere 

cavernes uit het VE-veld of het TR-veld. De caverne is alleen ontwikkeld in de Zechstein 

2b/3b sectie ofwel alleen de boven caverne is ontwikkeld. In 2000 zijn alle verhuizingen uit 

de caverne verwijderd en is een bekende en beperkte hoeveelheid pekel afgelaten. 

Op grond van de productie historie die in BDS (Brine Data System) is bijgehouden vanaf 1972 

is bekend hoeveel pekel nu aanwezig is in de caverne. Door het monitoren van de 

hoeveelheid vrije pekel die in de tijd kan worden afgelaten kan de bulking factor worden 

bepaald. Om deze kostbare test uit te voeren zal opnieuw een productie- en dilutie string in 

de caverne moeten worden aangebracht. Indien deze test met VE-1 kan worden uitgevoerd 

is het belangrijk dat deze test ook representatief is voor het TR-veld waarin cavernes in de 

onderste Ib laag zijn ontwikkeld. Indien de financiële middelen beschikbaar zijn om deze 

test uit te voeren en de test technisch goed uitgevoerd kan zal vooraf overeenstemming 

bereikt moeten worden met het Staatstoezicht op de Mijnen en/of Economische Zaken over 

de uitvoering van de test. Met name de interpretatie van de resultaten en de vertaalslag van 

de berekende bulking factor van het VE-veld naar het TR-veld moet vooraf helder zijn gezien 

de verwachte kosten van deze test. 

Dit voorstel zal begin 2015 uitgewerkt zijn en worden besproken met Staatstoezicht op de 

Mijnen. 

3. Samenvattend 

Op grond van de onderzoeken die zijn uitgevoerd zijn er drie mogelijkheden om de bulking 

factor te bepalen. Literatuur onderzoek, laboratorium experimenten en het uitvoeren van 

een praktijk experiment met de geïsoleerde caverne VE-1. Indien financiële middelen 

beschikbaar zijn en de betrokken partijen het eens worden over de interpretatie van de 

resultaten en de vertaalslag van het VE veld naar het TR puttenveld kan deze praktijk proef 

een goed inzicht geven in de werkelijke waarde van de bulking factor. 

Nedmag zal begin 2015 in overleg gaan met Staatstoezicht op de Mijnen om deze 3 opties te 

bespreken 
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