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Inleiding 
Een operator dient zowel gegevens over de boring(-en)/het boorgat aan SodM aan te leveren als 
gesteentemonsters. Onderstaand is aangegeven welke formats et cetera daarvoor afgesproken zijn.  
 
Boorgatgegevens 
SodM verlangt de volgende boorgatgegevens, aan te leveren op de aangegeven manier.  
1. Eindrapport, End-of-Well report, Final Well report 

 digitaal: Word 

 image: multi-page TIF, PDF 
2. Boorgatmetingen (incl. Cement logs, MWD, LWD en Directional) 

 digitaal: DLIS,  LAS of ASCII-format (leveren in het opgenomen format; bij voorkeur DLIS) 

 image van de metingen: TIF, PDS, META, PDF (Company specifiek is geen probleem voor 
Schlumberger’s PDS en Atlas’ META omdat beide viewers een export naar TIF hebben. Indien 
specifieke viewers dat niet hebben deze formats niet gebruiken; bv. LPT van LogPlot 
(Rockware) of WCL van WellCad.) 

3. Boorgat seismiek (VSP, SAT, WST), Calibrated Sonic, Velocity logs 

 digitaal: DLIS of LIS format 

 image: TIF, PDF 
4. Mudlogs 

 Digital: DLIS, LIS of LAS format 

 Image: TIF, PDF  
5. Composite Well Log 

 image: TIF 
6. Deviatiegegevens 

 digitaal: Final Deviation Survey digitaal, incl. metingen en berekeningen. 
Coördinaatstelsel/projectie, Noord referentie (True, Grid); format ASCII, XLS  

 image van de originele opname rapporten (Sperry Sun ed.); format Multi-page TIF, PDF 
7. Productietesten (DST; flow test) 

a. Testhistorie 
b. Productiesnelheden 
c. Drukmetingen 
d. Gas-, olie-, watersamenstelling 
voor a,b,c en d geldt: digitaal (bv. ASCII, XLS, PDF) en indien niet digitaal beschikbaar een image 
van de rapporten (PDF, TIF) 

8. Geologische rapporten (bv. Biostratigrafie, Sedimentologie, Petrografie, SEM, XRD enz.) 

 rapporten:  Multi-page TIF, PDF, Word 

 metingen: XLS 
9. Kernen/Cuttings  

a. Kernmateriaal, SWS, cuttings (zie volgende pagina) 
b. Conventionele Kernanalyse (porositeit, permeabiliteit, grain density) 
c. Speciale Kernanalyse 
d. Kernfoto’s 
e. Kernbeschrijving 
Voor b geldt: bij voorkeur digitaal (bv. ASCII, XLS) en een image van de rapporten. 
Voor c, d en e geldt: een image van de rapporten/foto’s en digitaal in (ASCII, XLS) 
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Gesteentemonsters  
De gesteentemonsters (kernen en cuttings) kunnen worden gestuurd naar: 

TNO 
Centraal Kernhuis 
Bedrijvenpark Zeist-West 
Leeuweriklaan 14 
3704 GR   ZEIST 

Telefonische afspraak maken via 030-2518300 
 
Toelichting/aanvulling 
Artikel 110 van het Mijnbouwbesluit geeft aan: 
1. De uitvoerder verstrekt Onze Minister een representatief deel van uit een boorgat verkregen 
gesteentemonsters, die bij het opsporen van delfstoffen zijn verkregen. De uitvoerder verstrekt de 
monsters binnen twaalf weken nadat deze zijn verkregen. 
2. De uitvoerder bewaart gedurende twaalf weken een representatief deel van uit een boorgat 
verkregen vloeistof- en gasmonsters, die bij het opsporen van delfstoffen zijn verkregen. Op verzoek 
van Onze Minister verstrekt de uitvoerder een representatief deel van de monsters. 
3. Onze Minister kan op verzoek van de uitvoerder ontheffing verlenen van de in het eerste lid 
genoemde verplichting. 
 
Toelichting bij Artikel 110 
Regel is dat gesteentemonsters verkregen bij opsporing (in stukken) worden gedeeld, zodat de 
kennis zowel bij de vergunninghouder als de overheid beschikbaar is. Gesteentemonsters worden op 
een centrale plaats opgeslagen, namelijk bij TNO-NITG. In sommige gevallen zijn de 
gesteentemonsters die bij opsporing zijn verkregen zo klein, dat het delen van deze monsters tot 
praktische problemen zou leiden. In die gevallen kan een ontheffing worden gevraagd van de 
verplichting om een representatief deel te verstrekken. In een dergelijk geval zou de minister kunnen 
bepalen dat hij toegang krijgt tot de monsters of de beschikking krijgt over de resultaten van verder 
onderzoek of dat de verstrekking op een later moment dient plaats te vinden. 
 
Voor de uitvoering geldt: 

 Drill cuttings Guide-line for furnishing of rock samples. Preferably unwashed and dried at a 
maximum temperature of 600 Celsius, at least 250 grams per sample and with intervals equal to 
the sample intervals as used by the company. Wet samples in properly labelled linen-type sacks 
with small perforations that allow natural drying are also acceptable. Rock samples must be 
forwarded within twelve weeks after they became available to the licensee. 

 Cores (excluding sidewall cores or portions thereof): whole cores, segments or slabs along the 
full length to be supplied within one year. 

 Sidewall cores: residues, if available, or duplicate palynological slides are sent immediately after 
preparation to TNO. When no such preparation has been done within one year, TNO may apply 
for a representative part of the original material. In the latter case the company is free to decide 
if it prefers to send a part of the original material or prefers to make a slide at the time TNO 
applies for the material. 

 
Artikel 11.1.5 Mijnbouwregeling 
De uitvoerder verstrekt van gesteentemonsters als bedoeld in artikel 110, 
eerste lid, van het (Mijnbouw-)besluit: 

a. een deel van de boorwandkernen; 
b. een exemplaar van biostratigrafische en palynologische preparaten; 
c. een segment of een kunstharsplak van de hele lengte van de kern, en 
d. in geval van boorgruis: tenminste 250 gram daarvan. 


