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G
iftig afvalwater of
veilig productiewa-
ter? Een stevige af-
sluitende zoutlaag
of zout dat oplost in

water met aardbevingen tot ge-
volg? Ontploffingen als gevolg
van vrijkomend restgas met dui-
zenden doden of een horrorscena-
rio van fantasten? Er bestaan veel
theorieën rond de injectie van af-
valwater in oude Twentse gasvel-
den. Zoeken naar een deskundige
die op alle vragen een antwoord
weet, is ijdele hoop.

Een provinciale commissie
buigt zich momenteel over de
vraag of doorgegaan moet wor-
den met het injecteren van afval-
water, dat ontstaat bij de oliewin-
ning in Schoonebeek. Dat ge-
beurt in een periode dat die olie-
winning stilligt, omdat de lei-
ding van Drenthe naar Twente
na een lekkage volledig ver-
nieuwd wordt. Intussen is de in-
jectie-evaluatie geëvolueerd naar
een onderzoek naar alternatieven
voor dat injecteren.

Maar als het aan de Nederland-
se Aardolie Maatschappij (NAM)

ligt, gaat het afvalwater zo snel
mogelijk weer de grond in. Ge-
woon omdat dit het goedkoopst
is. En omdat het veilig is. Aldus
de deskundigen van de NAM.
Maar ja, daar zijn de deskundigen
van de tegenstanders het hele-
maal niet mee eens. In Twente
worden Groningse toestanden ge-
vreesd, en erger.

Vandaar dat De Twentsche Cou-
rant Tubantia enige tijd geleden
de Belgische professor Manuel
Sintubin benaderde, professor in
geodynamica binnen het departe-
ment Aard- en omgevingsweten-
schappen aan de KU Leuven. Sin-
tubin heeft met name kennis van
zogenoemde ‘geïnduceerde aard-
bevingen’: aardbevingen die door
de mens veroorzaakt zijn.

Ja, een Belgische professor, om-
dat inmiddels vele Nederlandse

deskundigen op een of andere
manier betrokken zijn bij het in-
jectiedossier. Benaderd door
voor- of door tegenstanders, die
bevestiging zoeken bij de een of
de ander, advies vragen of de des-
kundige inhuren. Of gewoon pro-
beren invloed uit te oefenen. Te-
kenend is dat Sintubin, kort na-
dat de krant belde, een telefoon-
tje kreeg vanuit Assen, waar het
hoofdkantoor van de NAM staat...

Volgens de NAM is de benodig-
de kennis over het dossier te
breed om alle vragen door één
deskundige te laten beantwoor-
den. Binnen de aardwetenschap-
pen bestaan wel meer dan dertig
vakgebieden. Er spelen natuur-
kundige, scheikundige en wis-
kundige aspecten mee, maar ook

Waar zijn de
wetenschappelijke
waarzeggers?

Staatstoezicht op
de Mijnen kan aan
alle twijfel een eind
maken, maar wordt
niet vertrouwd

Deskundigen die de doemscenario’s
kunnen uittekenen zijn inmiddels betrokken
bij het injectiedossier.

INJECTIES AFVALWATER▼

Open dag injectielocatie

De NAM houdt op 21 juni een
open dag bij de afvalwater-
injectielocatie aan de Lange-
maatsweg in Manderveen.
Deelnemen aan de rondlei-
ding kan alleen na aanmel-
ding via nam-communicatie
@shell.com.

is kennis van biologie en aardrijks-
kunde nodig om de aardweten-
schappelijke processen te kunnen
verklaren. Laat staan om ze te
voorspellen. Want zo worden des-
kundigen gezien: als een soort we-
tenschappelijke waarzeggers.

Er is één instantie die aan alle
twijfel een eind zou moeten kun-
nen maken: het Staatstoezicht op
de Mijnen (SodM). Die houdt toe-

zicht op zo’n beetje alles wat zich
in de diepe ondergrond afspeelt.
Maar er is een probleem: de tegen-
draadse Tukkers vertrouwen
SodM niet. Achterliggende reden:
het SodM is onderdeel van het mi-
nisterie van Economische Zaken,
tevens de enige aandeelhouder
van Energiebeheer Nederland, dat
voor 40 procent participeert in de
oliewinning in Schoonebeek.

„De geschetste rampen,
met grote oplossingsholten,
sinkholes en gasexplosies,
zijn goed voor Hollywood;
die hebben geen enkele we-
tenschappelijke basis om ze
enigszins serieus te nemen.
Het is een ‘communicatie-
oorlog’, maar spijtig genoeg
één waarin een loopje geno-
men wordt met de weten-
schap. Dat de injectie van
productiewater in diepe re-
servoirs mogelijk niet zon-
der enig risico is, dat is in-
derdaad zo. Dit geldt vol-
gens mij voor elke onder-
grondse industriële activi-
teit. Hoe dat je het draait of
keert, we blijven daar leer-
ling-tovenaar spelen. We
weten immers niet exact
wat er zich echt in de diepe
ondergrond afspeelt. Maar
daarvoor moeten we nog
geen Hollywoodiaanse
rampscenario’s de wereld
insturen. Zij die dat doen,
zijn onverantwoord bezig.”
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