
Bron Artikel Details

a. zie MBR 11.01.2 details profiel boorgat

b. zie MBR 11.01.3 details meetresultaten

c. Conventionele kernmetingen 

(poro/perm/gr.density/FRF)

Speciale kernmetingen (anders dan conventioneel)

Geologische rapporten (bv. Biostratigrafie, 

sedimentologie, petrografie, SEM, XRD, enz.)

digitaal

of

image

d. zie MBR 11.01.4 details productie- of injectietesten

MBB 110.1;119 zie MBR 11.01.5 details gesteentemonsters

MBB 110.2;119

MBR 11.01.1
Resultaten geofysisch 

onderzoek tijdens verkenning

de resultaten van de eerste finale bewerking van signaal-, 

navigatie- en 

snelheidsgegevens en de bijbehorende rapporten van 

verkrijging en bewerking en de veldgegevens.

Composite Well Log image

Eindrapport, End-of-Well report, Final Well report image

Mudlogs

digitaal

en

image 

Deviatiemetingen. Final Deviation Survey, incl. metingen 

en berekeningen. Coordinatenstelsel/projectie, Noord 

referentie (True, Grid).

digitaal

en

image 

MBR 11.01.3 details meetresultaten

de meetgegevens en de wijze waarop en de omstandigheden 

waaronder

de meetgegevens verkregen zijn.

Boorgatmetingen (wireline logs ,LWD, MWD, incl. 

Boorgat seismiek (WST, VSP, SAT, Calibrated sonics, 

Velocity logs), Cement logs

digitaal

en

image 

MBR 11.01.4
details productie- of 

injectietesten

a. gegevens van druk- en temperatuurmetingen in het boorgat;

b. hoeveelheden per tijdseenheid van olie, condensaat, gas en 

water die zijn geproduceerd of geïnjecteerd;

c. gebruiks- en meetcondities;

d. gegevens over de gebruikte meetinstrumenten;

e. gegevens omtrent de verbuizing en perforaties van de 

verbuizing, en

f. gegevens over de sequentie van meetstappen.

Productie - of injectietesten (bv. DST):

- testhistorie

- productiesnelheden

- drukmetingen

- gas-, olie-, watersamenstelling

digitaal

en/of

image 

Een representatief deel van de vloeistof- en gasmonsters uit een boorgat (onder de MBW)

Een representatief deel van de uit een boorgat (onder de MBW) verkregen gesteentemonsters

1º. de naam van de mijnonderneming;

2º. de naam en het nummer van het boorgat;

3º. de geografische coördinaten en het geografisch stelsel van 

de plaats van

het boorgat;

4º. de datum van aanvang van de aanleg van het boorgat;

5º. de hoogte van de boortafel of van een ander, nader aan te 

geven referentiepunt, en

6º. de hoogte van de top van de bodemflens in meters ten 

opzichte van het NAP.

1º. de naam van de mijnonderneming;

2º. de letter- of nummeraanduiding van het blok, voor zover het 

boorgat is gelegen aan de zeezijde van de in de bijlage bij de 

wet vastgelegde lijn;

3º. het nummer van het boorgat;

4º. de geografische coördinaten en het geografisch stelsel van 

de plaats van het boorgat;

5º. de datum van aanvang van de aanleg van het boorgat; 6º. 

de hoogte van de boortafel of van een ander, nader aan te 

geven referentiepunt,en

7º. de hoogte van de top van de bodemflens in meters ten 

opzichte van het middenstandsvlak (gemiddelde waterstand);

2. Voorts bevat het profiel:

a. een overzicht van alle elektrische en andere boorgatmetingen, waarbij de datum van de meting 

en het gemeten 

traject worden aangegeven;

b. een elektrisch of ander diagram en een lithologische kolom met een diepteschaal van 1:1000 of 

1:500, welke op 

representatieve wijze weergeven de aard van de doorboorde lagen en gesteenten;

c. een beschrijving van de doorboorde lithologie;

d. ten aanzien van de elektrische metingen: de gebruikte typen elektrische curves met de gebruikte 

schaalverdeling;

e. het type en de eigenschappen van de spoeling per boortraject;

f. de spoelingverliezen met vermelding van plaats of traject en hoeveelheid in m3;

g. de aangebrachte verbuizingsseries, onder vermelding van de diameter van elke serie en de 

diepte waarop elke 

serie is verankerd;

h. de top van de cement achter elke verbuizingsserie en het traject teruggewonnen verbuizing;

i. de ondergrondse afwerking van het boorgat met vermelding van traject, type verloren verbuizing, 

perforaties en 

open gat;

j. de in het boorgat aangebrachte pluggen, onder vermelding, indien van toepassing, van de 

trajecten, waarover deze 

pluggen zich uitstrekken, en de gegevens van plaatsing;

k. de productieve intervallen;

l. de totale diepte van het boorgat na voltooiing van de boring in meters ten opzichte van het NAP 

of het 

middenstandsvlak en de datum waarop de boring werd voltooid, en

m. de deviatiemetingen en een situatietekening met de horizontale afwijking van het boorgat, onder 

opgave van de 

verticale diepten.

3. Verder bevat het profiel, voor zover beschikbaar:

a. stratigrafische en paleontologische trajecten met grenzen of correlatiepunten;

b. indicaties van delfstoffen;

c. kerntrajecten en wandkernen;

d. formatietesten, onder vermelding van het beproefde traject, en

e. de resultaten van de in onderdeel d genoemde testen

MBR 11.01.2 details profiel boorgat

a. voor boorgaten in 

oppervlaktewater:

b. voor boorgaten op 

land:

Gegevens die uit boorgaten (onder de MBW) zijn 

verkregen, nl. per boorgat

a. het profiel van het boorgat;

b. de resultaten van in een boorgat verrichte geofysische, 

geochemische

en geologische metingen;

c. de resultaten van verrichte geofysische, geochemische en 

geologische

metingen aan materiaal afkomstig uit een boorgat, en

d. de resultaten van verrichte productie- of injectietesten.

Onderwerp

MBB 109; 119



MBR 11.01.5 details gesteentemonsters

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.

Kernen (cores)

Boorgruis (drill cuttings)

Sidewall cores

Biostratigrafische en Palynologische preparaten

MBR 11.01.6

Opgaaf van de vloeistof- en 

gasmonsters uit een boorgat 

(onder de MBW)

Daarbij worden gegevens met betrekking tot de bron,

de kwaliteit en het gebruikte meetprogramma vermeld.
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