
Bedankt , 
 
Vandaag niet meer gelukt je terug te bellen.  
Punt dat ik wilde maken is dat jullie grote spoed zetten achter de onderzoeken wat met de fracture 
propagation is gebeurd. Hoe lang, hoe hoog, evt via welk bestaand breukpatroon met zo goed als 
mogelijke ern kwantitatieve inschatting van de kans op welk doorbraak scenario. Zoals gezegd is 
geomechanische expertise onontbeerlijk en behoord gemaximaliseerd te worden. Graag hoor ik zsm 
wanneer, volgens het verzochte schema, jullie meer definitieve uitkomsten ond laten toekomen.  
 
Tevens belangrijk dat jullie op as maandag stuurgroep overleg goede duiding geven welke ondiepe 
ondergrond verontreiniging risico’s jullie onderzoeken daarmee gefocused op zoete waterlagen in de 
ondiepe ondergrond. Het waterschap zal daar grote interesse voor hebben.  
 
SodM is ook benaderd door akkerbouwer in het wingebied die vragen stelt over zijn waterboringen 
waaruit hij zijn gewassen beregend.  
 
HGr, 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 4 mei 2018 om 19:57 heeft  het volgende geschreven: 

Goedenavond , 
Een eerste review van de resultaten van de US well integrity metingen op TR-2, hebben een 
bevestiging opgeleverd van de gistermiddag uitgesproken verwachting, namelijk dat de 
casing intact is en daksituatie ter plaatse van de casing onveranderd is t.o.v. 22 januari jl. 
Door een laag aanbod van regenwater, een hoog pekelverbruik, maximale afvoer van pekel 
naar onze terminal in Emden, alsmede een aantal andere maatregelen, is de waterinjectie in 
het cluster op dit moment minimaal en de pekelproductie uit het cluster maximaal. 
Over de afgelopen 3 dagen hebben we in het cluster een geleidelijke drukdaling van 1,0 bar 
weten te bewerkstelligen. De huidige operatie houden we zo lang mogelijk vol, om te kijken 
vanaf welke druk de drukdaling versneld plaatsvindt. Bij die druk en daaronder is het 
aflekken van pekel uit het cavernecluster minimaal, wat ons inzicht verschaft in de 
convergentiesnelheid van het cluster bij de huidige druk. 
Voor de rest geen veranderingen in de situatie. 

Groet, 
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