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Van:
Verzonden: maandag 20 januari 2020 15:23
Aan:
Onderwerp: FW: TR-5 druk anomalie

 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 15:42 
Aan:  ;   
CC: @we-p.nl;  ;  ;  ;  ;   
Onderwerp: RE: TR-5 druk anomalie 
 
Beste , 
 
Even een korte update: 
 

 Wireline drukmetingen in TR-5, afgelopen zondag, zijn in lijn met de hypothese dat er pekel 
ingetrokken wordt: bovne de berekende positie van de pekel/water interface zien we een 1,0 
gradiënt, eronder een gradiënt van 1,3 

 De daalsnelheid van de WHP TR-5 is evenredig met de inflow van pekel in de casing c.q. outflow 
van water uit de casing. Nu we 12 dagen verder zijn, zien we duidelijk een dalende trend qua leak 
rate. Was deze eerst ca. 40 l/u, intussen is deze in de range van 25 l/u. De totale daling tot nu toe is 
zo’n 9 bar, wat betekent dat de onderste ca. 300 m van de casing inmiddels verplaatst is naar pekel 
uit de TR-5 bovencaverne. 
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Met vriendelijke groet, 

 

 
Van: @Nedmag.nl>  
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 16:50 
Aan: @sodm.nl> 
CC: @sodm.nl>; @Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: TR-5 druk anomalie 
 

, 
 
Telefoontje van afgelopen vrijdag gemist, sorry. 
Zojuist telefonisch contact gehad en bijgepraat. Zodra we nieuwe info hebben (zoals geschatte positie 
outflow, uitkomsten wireline metingen afgelopen weekend) horen jullie van ons. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Van: @sodm.nl>  
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 16:36 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: TR-5 druk anomalie 
 
Beste  
 
Via  heb ik je mails gezien ref TR-5. Ik zal deze zaak in SodM opnemen, en heb je vrijdagmiddag 
gebeld en bgg de voicemail ingesproken. 
 
Ik begrijp de situatie zoals door jou beschreven en het op hande zijnde vervolg onderzoek, heb wel enige vragen. 
Bij deze mijn e-mail en nummer 
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Met vriendelijke groet / Kind regards, 

 

Senior Inspecteur/ Senior Inspector 
........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken/ Ministry of Economic Affairs. 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 
........................................................................ 
T  M  

@sodm.nl http://www.sodm.nl 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 




