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VOORWOORD
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Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek is bedoeld om inzicht
te geven in hoezeer de gaswinning van invloed is geweest op (de beleving van) het Gronings
landschap. Tijdens mijn studie stonden een aantal opdrachten in het teken van energiewinning,
waarin het me is opgevallen hoe groot de rol van het landschap is, om het de mens enigszins
behaaglijk te maken. Het landschap is om deze reden niet alleen in het verleden sterk veranderd,
maar ook hedendaagse energieontwikkelingen zijn hierop van invloed. Een buitengewoon boeiend
thema, waarmee ik mijn studie wil besluiten.
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tweede begeleider in dit scriptieproces. Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om prof.
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Een dank gaat uit naar de dorps- en wijkbelangen die enthousiast reageerden op de ontvangst
van mijn enquête en deze vrijblijvend onder haar leden hebben verspreid. Fijn dat jullie hieraan
mee wilden werken.
Ter afsluiting wil ik me richten tot mijn familie en vrienden. Bedankt voor jullie interesse in mijn
studievoortgang; dit heeft me vaak goed gedaan. Mijn grootste dank gaat uit naar mijn lieve vrouw
Annemarijne. Het is fijn een (sparring)partner te hebben, die een gedeelde interesse voor het
landschap heeft. Allereest bedankt voor je belangrijke bijdrage in de vormgeving van voorliggend
product. Daarnaast wil ik je bedanken voor je geduld en extra inzet voor ons gezin. Ik ben me er
van bewust dat het de afgelopen jaren niet altijd gemakkelijk is geweest om onze ondeugende
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SAMENVATTING
Wie wel eens door de (binnen)wegen van de provincie Groningen is gereden, kan het niet zijn
ontgaan dat er in het landschap diverse objecten staan die te relateren zijn aan de winning van
aardgas. Dit heeft alles te maken met de ontdekking van één van de grootste gasvelden uit Europa;
het Groningenveld. De ontdekking van het Groningenveld en de winning van het aardgas zijn door
de jaren heen van grote invloed op de Nederlandse maatschappij geweest. Naast dat het voor
een grote verandering op de energiemarkt zorgde, werden Nederlandse huishoudens in de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw, in een mum van tijd aangesloten op het Gronings aardgas
waarvoor in heel Nederland een grootschalig gasleidingnetwerk moest worden aangelegd.
Hoewel men in de beginjaren erg euforisch over de gasvondst was, kwam de keerzijde
van gaswinning aan het licht nadat dit gerelateerd werd aan de ontstane bodemdaling en de
aardbevingen die in het gebied voorkwamen. Zo raakten tal van boeren in de jaren tachtig
gedupeerd door de bodemdaling en zagen zij, doordat het landbouwgebied alsmaar natter werd,
delen van hun landopbrengsten verloren gaan. De bodemdaling zorgde er eveneens voor dat
waterschappen maatregelen moesten treffen om wateroverlast in het gebied te voorkomen.
Zodoende is het waterpeil in het studiegebied verlaagd, de ontwatering van de Electraboezem
aangepast en het haventerrein van Delfzijl verhoogd. Na tal van aardbevingen en vele protesten
heeft de overheid besloten vanaf 2022 geen gas meer uit Groningen te winnen.
In de laatste helft van de twintigste eeuw heeft de gaswinning een alsmaar grotere positie in het
Groningse landschap verworven. Zo zijn er in het studiegebied, voor het winnen en/of
transporteren van aardgas, tientallen gaslocaties aangelegd. Dit is van grote invloed op het
karakter van het landschap geweest. Zo heeft, sinds de ontdekking van het Groningenveld, meer
dan driehonderd hectare landbouwgrond plaatsgemaakt voor de aanleg van deze locaties. Het
is opvallend dat rond het merendeel van de locaties een vorm van groen rondom het terrein is
aangebracht. Dit kunnen bomen, boomrijen, singelbeplanting tot bosschages en/of bosstroken
zijn. Deze groene aankleding is sterk van invloed op de landschappelijke openheid, hetgeen één
van de landschapskarakteristieken van het studiegebied is. Vooral ter hoogte van Zuidbroek tast
een cluster van gaslocaties de waarneembare openheid van het landschap sterk aan. Opvallend
is dat een ruime meerderheid van de (voor dit onderzoek) geënquêteerde mensen juist meer
groen rond gaslocaties had gewenst. Hoewel de helft van de geënquêteerden aangeeft (zeer)
ontevreden te zijn over de landschappelijke inpassing van de gaslocaties, is de aanwezigheid van
de locaties niet van invloed op het cijfer dat men aan het landschap geeft.
Naast de invloed die gaslocaties op de openheid van het landschap hebben, zijn er meer zaken die
gevolgen op het landschap hebben en aan de gaswinning zijn te relateren. Zo treffen we rond een
aantal locaties een aarden wal rond het terrein aan. Ook is het niet uit te sluiten dat de gaswinning
een indirect effect op inrichting (met name het hydrologisch karakter) van natuurgebied ’t Roegwold
heeft gehad. Overigens moet worden opgemerkt dat de karakteristieke verkavelingspatronen in het
studiegebied nagenoeg niet door de inpassing van de gaslocaties zijn aangetast. Daarnaast is de
inpassing van de gaslocaties, op één geval na, niet van invloed op de visuele waarneembaarheid
van wierden geweest. Hierop zou je kunnen opmaken dat men hier met de aanleg over na heeft
gedacht.
Overigens maken nieuwe technieken het mogelijk dat de gaswinning minder zichtbaar is geworden.
Zo zijn er sinds het begin van deze eeuw namelijk al diverse fakkeltorens uit het landschap
verdwenen. Daarnaast zullen de gaslocaties na het sluiten van de gaskraan worden verwijderd en
zullen de terreinen worden teruggebracht naar de oude (agrarische) staat.

1. INLEIDING
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1.1 AANLEIDING

Een warme douche na een drukke werkdag kan je weer volledig opladen. Je
draait de kraan naar rechts en overdenkt de dag om vervolgens helemaal tot
rust te komen. Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar het water dat uit
de douchekop stroomt wordt veelal door gasgestuurde cv-ketels verwarmd.1
Hoewel er momenteel veel discussie over gas is, is aardgas decennialang één
van de belangrijkste energiebronnen van Nederland geweest. Zo gebruiken
we het dagelijks om te koken, als warmwatervoorziening of om onze huizen
ermee te verwarmen. Daarnaast wordt aardgas gebruikt voor het opwekken
van elektriciteit.2 Aardgas is daarmee een belangrijke levensbehoefte
geworden en het is bijna niet voor te stellen dat we in Nederland nog maar
enkele decennia van deze brandstof gebruik maken. De geschiedenis van
aardgasgebruik in Nederland gaat namelijk terug naar 29 mei 1959, toen een
groot gasveld bij het Groningse Slochteren werd ontdekt; het Groningenveld.
Dit gasveld is één van de grootste gasreservoirs van Europa en zou Nederland,
hoewel inmiddels een aanzienlijk deel gewonnen is, naar verwachting tot 2080
van aardgas kunnen voorzien. Het gasveld is onder een groot deel van de
provincie Groningen gelegen en was ten tijde van de ontdekking naar schatting
2.900 miljard kubieke meter groot (fig. 1.1).3 Het aardgas wordt gewonnen
door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (hierna NAM), dat sinds 1947 een
samenwerkingsverband tussen de firma’s Shell en Exxon Mobil is. Naast de
NAM is ook de Nederlandse Staat groot aandeelhouder in de exploitatie van
het gas.4
De gemoederen rond de aardgaswinning in Groningen hebben Nederland de
afgelopen jaren flink bezig gehouden. Naast de maatschappelijke wens om
fossiele brandstoffen in te ruilen voor schonere energie, kleven er namelijk
flinke nadelen aan het winnen van deze grondstof. Zo daalt de Groningse
bodem en ontstaan er aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Hierdoor
hebben al veel huizen en karakteristieke boerderijen (onherstelbare) schade
opgelopen, waarvan enkele zelfs gesloopt moesten worden.5 Doordat
aardbevingen alsmaar vaker voorkomen en daarnaast in kracht toenemen, is
aardgaswinning niet langer populair onder de Groningers. Na veel protesten,
waaronder een massaal bezochte fakkeltocht in januari 2018, heeft de overheid
in datzelfde jaar besloten de gasproductie in Groningen te beëindigen.6 Naast
de aardbevingen, bodemdaling en de mentale impact van gaswinning op de
Groningers, kan je jezelf afvragen welke gevolgen gaswinning meer heeft
gehad. Is gaswinning bijvoorbeeld ook van invloed op het karakteristieke
landschap van Groningen?
Wanneer je door het Groningse landschap rijdt, krijg je al snel een antwoord
op deze vraag. Zo zijn er sinds de ontdekking van het Groningenveld
tientallen locaties aangelegd om aardgas uit de bodem te onttrekken of naar

Beekhuis (2021) www.hier.nu/themas/stroom-en-gas/dit-zijn-3-grootste-gasslurpers-bij-jouthuis, geraadpleegd op 1 augustus 2021.
2
Website Centraal Bureau voor de Statistiek (2019) www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/
aardgasbaten-uit-gaswinning-bijna-417-miljard-euro, geraadpleegd op 15 februari 2020.
3
Website NAM (z.d.) www.nam.nl/over-ons/onze-historie.html, geraadpleegd op 15 februari 2020;
Website Nederlands olie- en gasportaal (z.d.) www.nlog.nl/groningen-gasveld, geraadpleegd op
15 februari 2020; Nederlandse Aardolie Maatschappij (2013) p. 17; Website Centraal Bureau voor
de Statistiek (2019) www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/aardgasbaten-uit-gaswinning-bijna-417miljard-euro, geraadpleegd op 15 februari 2020.
4
Wind (2018, 31 januari) https://dvhn.nl/groningen/Hier-zijn-ze-dan-die-geheime-stukken-uit1963-over-de-gaswinning-in-Groningen-22871481.html, geraadpleegd op 15 augustus 2021;
Brandsma (2018, 1 februari) https://dvhn.nl/groningen/Bijna-alles-wat-je-wilt-weten-over-degeheime-aardgasdeal-22873597.html, geraadpleegd op 15 augustus 2021; NAM (z.d.) www.nam.
nl/over-ons/onze-historie.html, geraadpleegd op 15 februari 2020.
5
Nationaal Coördinator (2017) p.22; Mulder & Perey (2018) p. 5-9; Website Het verdwenen
Groningen (z.d.) http://database.hetverdwenengroningen.nl, geraadpleegd op 28 februari 2020.
6
Mulder & Perey (2018) p. 8-9; Website Rijksoverheid (2020, 21 september) www.rijksoverheid.
nl/actueel/nieuws/2020/09/21/gaskraan-groningen-verder-dicht, geraadpleegd op 27 juli 2021.
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Fig. 1.1 | Groningenveld in Groningen (naar NLOG, z.d.)

elders te transporteren (hierna gaslocaties).7 Daarnaast
zijn ook indirecte gevolgen van de gaswinning op het
landschap merkbaar. Als gevolg van gasonttrekking uit
de gasvoerende gesteentelaag daalt de bodem namelijk.
Hierdoor vermindert de poriëndruk in het gasreservoir
en wordt de bodem langzaam door het gewicht van
bovenliggend gesteente samengedrukt, hetgeen ook
wel ‘compactie’ wordt genoemd. Door deze compactie
ontstaat een bodemdalingskom en hoewel de helling
van de kom zeer klein is (hooguit enkele centimeters per
strekkende kilometer), is het maaiveld in het midden van
de bodemdalingskom (nabij Loppersum) meer dan dertig
Website NAM (z.d.) www.nam.nl/feiten-en-cijfers/
interactieve-kaart.html#iframe=L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8_
aWQ9aW50ZXJhY3RpZXZlLWthYXJ0, geraadpleegd op 30 januari
2020. Website Nederlands olie- en gasportaal (z.d.) www.nlog.nl/
bestanden-interactieve-kaart, geraadpleegd op 30 januari 2020.

centimeter gezakt sinds er gas wordt gewonnen.8 Dit is
overigens nauwelijks met het blote oog waarneembaar
en het is onwaarschijnlijk dat dit een direct effect op het
landschap heeft. Bodemdaling is echter wel van invloed
op de waterhuishouding in het gebied.9 Met het zakken
van de bodem daalt het (grond)waterpeil namelijk niet mee
en neemt dus relatief toe. Wanneer er geen maatregelen
worden getroffen zal de bodemdalingskom vernatten,
hetgeen tot wateroverlast zal leiden. Het waterpeil in de
bodemdalingskom wordt daarom door waterschappen
kunstmatig lager gehouden zodat overlast, voor onder

7

12

Nederlandse Aardolie Maatschappij (2015) p.7-8, 19; Commissie
Bodemdaling door Aardgaswinning (2019) p. 8.
9
Mondelinge mededeling van dr. M. Wilpshaar (senior Geology Advisor
TNO) op 28 november 2019.
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1. INLEIDING
andere de scheepvaart en landbouw, voorkomen wordt.10
Daarnaast bouwen waterschappen nieuwe sluizen en
worden bestaande bruggen en dijken verhoogd.11 Al met al
zijn deze waterstaatkundige ingrepen een indirect gevolg
van de gaswinning en van invloed op het Groningse
landschap. Hoewel er verschillende onderzoeken, veelal
in relatie tot antropogene aardbevingen, zijn gepubliceerd
naar de gevolgen van gaswinning, ontbreekt een overzicht
naar de gevolgen op het landschap. Het doel van deze
scriptie is hierin inzicht te krijgen.

1.2 STAND VAN HET ONDERZOEK

Er is reeds veel literatuur verschenen over het Gronings
landschap. Niet alleen over de invloed van de ijstijden,
maar ook over de rol van de mens en hoe zij het gebied
door de eeuwen heen heeft ontgonnen. Zo beschrijft
Ligtendag in zijn dissertatie De Wolden en het water
(1994) hoe het landschap van de Groningse Wolden,
vanaf de Middeleeuwen tot het einde van de negentiende
eeuw, door de mens in cultuur is gebracht. Hij richt zich
daarbij niet alleen op de agrarische veenontginning
van Groningen, maar vergelijkt dit ook met de
veenontginningen van West-Nederland en stelt dat beide
methoden sterk overeenkomstig zijn. Ook komt uit het
onderzoek naar voren tegen welke problemen men tijdens
de ontginning aanliep, hoe men daar mee omging en hoe
het karakteristieke verkavelings- en nederzettingspatroon
in dit deel van de provincie is ontstaan.12
Een bekend werk over de ontginning van een ander
deel van de provincie is het academisch proefschrift Vier
eeuwen turfwinning (1995). Hierin omschrijft Gerding
op zeer gedetailleerde wijze de vervening van NoordNederland tussen 1550 en 1950, waarin hij de omvang
van de turfproductie in de vier noordelijkste provincies
reconstrueert. Turf was eeuwenlang dé energiebron
van Nederland en kan na landbouw als belangrijkste
economische activiteit van het noorden worden
gezien. In Gerdings onderzoek worden niet alleen de
verschillende verveningssystemen omschreven, maar
ook eigendomsverhoudingen, onderlinge conflicten,
politieke ontwikkelingen en zelfs de kosten, die met de
verveningsactiviteiten gemoeid gingen, zijn door hem
inzichtelijk gemaakt. Zo is in deze uitgebreide studie
op te maken dat er niet alleen enorme massa’s veen in
exploitatie zijn genomen, maar dat de stad Groningen hier
ook (financieel) sterk van wist te profiteren.13
Een ander boek dat veel over de geschiedenis van
het Gronings landschap beschrijft is Golden Raand,
Landschappen van Groningen. Dit boek is ter gelegenheid
Voorde (2018) www.nemokennislink.nl/publicaties/welke-gevolgenheeft-bodemdaling-door-de-groningse-gaswinning, geraadpleegd
op 16 februari 2020; Website Commissie Bodemdaling (z.d.) www.
commissiebodemdaling.nl/bodemdaling/gevolgen, geraadpleegd op 16
februari 2020.
11
Website Commissie Bodemdaling (z.d.) www.
commissiebodemdaling.nl/maatregelen/gerealiseerde-maatregelen,
geraadpleegd op 16 februari 2020; Website Commissie Bodemdaling
(z.d.) www.commissiebodemdaling.nl/pages/sub/57079/Gemaal_
Rozema.html, geraadpleegd op 16 februari 2020.
12
Ligtendag (1994) p. 18, 22, 278, 280.
13
Gerding (1995) p. 1, 2, 109, 360.

van het zeventig jarig bestaan van Stichting Het Groninger
Landschap in 2007 uitgebracht. In dit rijk geïllustreerd
boekwerk beschrijven Schroor en Van der Eijk alle
landschapstypen van de provincie. Hierin komen niet
alleen de ontginningen aan de orde, maar ook oude
kerkelijke indelingen, politieke grenzen en de ontwikkeling
van de Groningse kernen komen uitgebreid aan bod.14
Een recent overzicht van de bewoningsgeschiedenis van het
noordelijk kustgebied is weergegeven in De geschiedenis
van terpen- en wierdenland. Een verhaal in ontwikkeling
(2018). Dit boek verscheen als honderdste Jaarverslag
van de Vereniging voor Terpenonderzoek met als doel
om het verhaal rond het terpen- en wierdenlandschap van
Noord-Nederland meer bekendheid te geven. De auteurs
Nieuwhof, Nicolay & Wiersma beschrijven dit vanuit een
archeologisch en landschap-historisch perspectief. Naast
enkele introducerende hoofdstukken over het ontstaan
van wierden, de leefomstandigheden, de rituelen en de
bedijking van het kustgebied, zijn er ook verhalen over zes
wierde- en terpdorpen van Groningen en Friesland in het
boek opgenomen.15
Enkele boeken zijn minder specifiek voor de provincie
Groningen geschreven en algemener van aard, maar
kunnen wel gebruikt worden om een beeld van de
landschapsvorming te krijgen. Zo bracht Berendsen in 1997
Landschappelijk Nederland uit, waar voor mijn onderzoek
gebruik is gemaakt van de herziene druk uit 2008. Het
boek maakt onderdeel uit van een reeks van vier boeken,
die samen een breed overzicht geven van de fysische
geografie van Nederland. Het boek is ingedeeld in dertien
fysisch-geografische regio’s en beschrijft per regio onder
andere de landschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis,
de hydrologische situatie en het landgebruik.16 Op Berends
verzoek is de oorspronkelijke boekenreeks na zijn dood
(2007) voortgezet. Zo hebben Stouthamer, Cohen &
Hoek in 2015 De vorming van het land volledig herzien
en geactualiseerd. Het biedt een ruim overzicht van de
geologische en geomorfologische wordingsgeschiedenis
van
Nederland,
waarin
klimaatveranderingen,
zeespiegelschommelingen en een verscheidenheid aan
afzettingen van de afgelopen miljoenen jaren in worden
behandeld.17 Deze geschiedenis heeft Meijes overigens
in De ondergrond van Groningen: een geologische
geschiedenis (2015), in opdracht van de NAM, voor de
provincie Groningen gespecificeerd. Hierin geeft hij een
beknopte toelichting op de geologische geschiedenis van
Groningen, waarin hij diverse klimaatveranderingen en
afzettingen vanaf de laatste 450.000 jaar toelicht.
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14
15
16
17

Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 5, 28.
Nieuwhof, Nicolay & Wiersma (2018) p. 7,8.
Berendsen (2008) p. v, 3, 5, 6.
Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. v, xiii.
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1.3 PROBLEEM- EN DOELSTELLING

1.4 AFBAKENING

In welke mate is het landschap van Groningen, sinds
de ontdekking van het Groningenveld in 1959, door de
aardgaswinning beïnvloed en hoe wordt gaswinning, in
relatie tot het landschap, door de bewoners van Groningen
ervaren?

Binnen het studiegebied liggen eenenzeventig locaties
die te relateren zijn aan het winnen of transporteren
van aardgas. Deze gaslocaties, die sinds de ontdekking
van het Groningenveld zijn aangelegd, worden voor dit
onderzoek in beeld gebracht en bekeken in welke mate
zij het landschap hebben beïnvloed. Het is ook voor
te stellen dat het gasleidingnetwerk, wat in de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw is aangelegd om
de Nederlandse huishoudens van aardgas te kunnen
voorzien, het landschap heeft beïnvloed. Voor de aanleg
van dit netwerk werden namelijk kilometerslange sleuven
van ruim twee meter diep gegraven, waarbij het voor te
stellen is dat hiervoor kenmerkende landschapselementen

Fig. 1.2 | Contouren Groningenveld
(naar NLOG, z.d.)

Fig. 1.3 | Bodemdaling als gevolg van gaswinning
(naar Nationaal Georegister, 2018)

In de afgelopen decennia is al veel gepubliceerd over de
ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Groningen,
waaruit is op te maken dat de mens een groot aandeel
had in de vorming van het landschap. Zo is uit Gerdings
onderzoek op te maken dat het Gronings landschap
door turfwinning eeuwenlang brandstofleverancier is
geweest, hetgeen het landschap ingrijpend veranderd
heeft. Een onderzoek naar de invloed van gaswinning op
het landschap ontbreekt echter. Hoewel gaslocaties door
Boersma & Kuiper in Verrommeling in beeld (2006) als
‘potentieel storende elementen’ worden omschreven, is er
verder weinig onderzoek gedaan naar gaslocaties in relatie
tot het landschap.18 Het doel van deze scriptie is hier inzicht
in te krijgen en te bepalen in welke mate gaswinning het
karakteristieke landschap van Groningen heeft beïnvloed.
Daarnaast wil ik onderzoeken hoe inwoners van
Groningen de komst van gas(locaties) hebben ervaren en
hoe men tegenwoordig tegen gaslocaties, in relatie tot het
landschap, aankijkt. Om hiertoe te komen is de volgende
hoofdvraag opgesteld:

18

14

De contouren van het Groningenveld en het gebied
waar de bodemdaling in Groningen het grootst is, komen
nagenoeg overeen (fig. 1.2 & 1.3). De hypothese voor
dit onderzoek is dat de gevolgen van gaswinning op het
landschap in dit gebied het meest zichtbaar zullen zijn.
Het onderzoek richt zich daarom op Centraal-Groningen
en volgt grotendeels de contouren van het Groningenveld
(fig. 1.4). De overige en veelal kleinere gasvelden in het
westen van de provincie worden in dit onderzoek buiten
beschouwing gelaten. Voor wat betreft het tijdsbestek richt
het onderzoek zich op de periode tussen de ontdekking
van het Groningenveld in 1959 en het heden.

Boersma & Kuiper (2006) p. 14.
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Fig. 1.4 | Gebiedsafbakening onderzoek
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moesten wijken.19 Om deze hypothese te kunnen toetsen
is het noodzakelijk over gedetailleerde locatiegegevens
van het gasleidingnetwerk te beschikken. Uit een
schriftelijke mededeling van Van Dijk (Gasunie) blijkt dat
deze informatie, om veiligheidsredenen, echter niet kan
worden vrijgegeven.20 Om deze reden wordt dit onderdeel
niet in dit onderzoek meegenomen.

1.5 ONDERZOEKTHEMA’S EN
ONDERZOEKSVRAGEN

Dit onderzoek is onderverdeeld in drie thema’s:
A.
Genese van Centraal-Groningen
B.
Context van gaswinning (in Groningen)
C.
Gevolgen van gaswinning op het landschap
THEMA A. GENESE VAN CENTRAAL-GRONINGEN
Om de gevolgen van gaswinning op het landschap te
kunnen onderzoeken is het noodzakelijk inzicht te krijgen in
de landschapskarakteristieken van het onderzoeksgebied.
Binnen dit thema worden daarom de landschappelijke
ontwikkelingen van Centraal-Groningen vanaf de
voorlaatste ijstijd (Saalien) tot aan het heden beschreven.
Deelvragen die daaraan ten grondslag liggen zijn:
A.1
Hoe heeft het landschap van Centraal-Groningen
zich vanaf het Saalien tot nu geomorfologisch 		
ontwikkeld?
A.2
Welke rol heeft de mens gehad in de vorming van
het landschap, vanaf het moment dat men zich 		
voor het eerst in het studiegebied vestigde?
A.3
Wat zijn daardoor de landschappelijke 			
karakteristieken van Centraal-Groningen?
THEMA B. CONTEXT VAN GASWINNING (IN
GRONINGEN)
Inzicht in de ontstaanswijze van aardgas, de wijze van
winning, maar ook de gevolgen van het onttrekken van
gas op de Groningse bodem worden binnen dit thema
beschreven. Voor dit thema worden onderstaande
deelvragen onderzocht:
B.1
Hoe ontstaat aardgas en waar treffen we dit in de
bodem aan?
B.2
Waar en hoe wordt aardgas in de provincie 		
Groningen gewonnen?
B.3
Welke effect heeft het onttrekken van gas op de 		
bodem en de waterhuishouding in het
onderzoeksgebied?
THEMA C. GEVOLGEN VAN GASWINNING OP HET
LANDSCHAP
Het laatste thema is het empirisch deel van het onderzoek
waarbij de gevolgen van gaswinning op het landschap
worden onderzocht. Dit kunnen directe gevolgen van
bijvoorbeeld de aangelegde gaslocaties, maar ook
Website EO (2010, 27 december) www.vpro.nl/speel~WO_
VPRO_041515~eo-20-april-1988-25-jaar-aardgas~.html, geraadpleegd
op 26 juli 2021; Website NOS Nieuws. (2016, 25 oktober) https://
nos.nl/video/2139599-in-de-jaren-60-werden-door-heel-nederlandgasleidingen-geplaatst.html, geraadpleegd op 26 juli 2021; Website
Gasunie (z.d.) www.gasunie.nl/over-gasunie, geraadpleegd op 3 mei
2021.
20
Schriftelijke mededeling van G. van Dijk (Adviseur
omgevingscommunicatie Gasunie) op 4 mei 2020.

indirecte gevolgen op het landschap zijn. Denk daarbij aan
waterstaatkundige ingrepen. Daarnaast worden binnen
dit thema de ervaringen en meningen van de bewoners
in relatie tot gaswinning binnen het onderzoeksgebied
onderzocht. Hoe ervoer men de ontdekking van het
gasveld in 1959 en hoe kijkt men nu tegen gaswinning
in relatie tot het landschap aan? Door middel van de
volgende deelvragen wordt dit in beeld gebracht:
C.1
Hoeveel cultuurgronden hebben sinds 1959 		
plaatsgemaakt voor de aanleg van gaslocaties?
C.2
In welke mate beïnvloeden gaslocaties de 		
landschappelijke kwaliteiten van Groningen?
C.3
Welke waterstaatkundige ingrepen zijn er, 		
sinds de ontdekking van het Groningenveld, in het
onderzoeksgebied geweest die te relateren zijn 		
aan de bodemdaling (en indirect aan de
gaswinning)?
C.4
Hoe hebben Groningers de komst van gaslocaties
sinds de ontdekking van het Groningenveld 		
ervaren? Hoe heeft zich dit door de tijd ontwikkeld
en hoe kijk men nu aan tegen gaslocaties in 		
relatie tot het landschap? Vindt men dat
gaslocaties, na het sluiten van de gaskraan, als 		
toekomstig erfgoed beschouwd moeten worden?
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren grote nieuwe
moerasgebieden in Groningen aangelegd, waarbij je
jezelf kan afvragen of deze natuurterreinen hetzelfde
hydrologische karakter hadden gehad als bodemdaling
door gaswinning niet had plaatsgevonden.21 Als casestudie
wordt hiervoor naar natuurgebied ’t Roegwold gekeken
(ten oosten van de stad Groningen). Hiervoor wordt
onderstaande vraag onderzocht:
C.5
Welke invloed heeft bodemdaling gehad op de 		
inrichting van natuurontwikkelingsproject
‘t Roegwold?

1.6 ONDERZOEKSMETHODEN

Theoretisch kader
Inzicht in de vorming van het Gronings landschap wordt
aan de hand van literatuurstudie verkregen. De fysischgeografische en geomorfologische processen en de
invloed van de mens op het landschap worden hiervoor
onderzocht. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de
landschapskarakteristieken van Groningen. Deze kennis
is nodig om op een later moment in het onderzoek de
gevolgen van gaswinning op het landschap inzichtelijk te
maken. Daarnaast wordt ook de context van gaswinning
door middel van literatuuronderzoek, en het interviewen
van experts op het gebied van gaswinning, verkregen.
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De Staat van Groningen (z.d.) p. 3.
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Empirisch onderzoek
Om een indruk te krijgen van de (ruimtelijke) invloed
die gaslocaties op het landschap hebben, worden de
contouren van alle gaslocaties in het studiegebied
inzichtelijk gemaakt. Dit wordt gedaan met behulp van een
geografisch informatiesysteem (ArcGIS), een veldbezoek,
luchtfoto’s (zowel satellietfoto’s als eigen luchtfoto’s)
en de ‘Basisregistratie Topografie’. Daarna worden de
contouren op historische kaarten geprojecteerd om zo de
ontwikkeling van iedere gaslocaties inzichtelijk te maken.
Ook wordt op basis van de inventarisatie de inrichting
van de gaslocaties onderzocht, waarbij specifiek gekeken
wordt naar de aanwezigheid van opstallen, fakkeltorens en
eventuele groene aankleding rond de terreinen. Op deze
wijze wordt inzicht verkregen in hoe gaslocaties zich tot de
landschappelijke kwaliteiten van Groningen verhouden en
hoeveel (cultuur)gronden plaats hebben gemaakt voor de
aanleg van gaslocaties.

Empirisch
onderdeel

Theoretisch
kader

Thema

Verder wordt aan de hand van een literatuurstudie
onderzocht welke waterstaatkundige ingrepen indirect te
relateren zijn aan de gaswinning. Deze literatuurstudie
wordt voor het onderdeel over ’t Roegwold aangevuld met
een kaartstudie.
Om de historische opinie van gaswinning onder de
Groningers te peilen, zijn oude krantenartikelen een
goede ingang. Deze krantenberichten worden via de
online krantenbank Delpher geraadpleegd (www.delpher.
nl). Daarnaast wordt, door het afnemen van een internetenquête, de huidige opinie van Groningers over gaswinning
(in relatie tot het landschap) verkregen.
De belangrijkste bronnen en methoden worden in
onderstaande tabel samengevat.

Methode

A. Genese van Centraal-Groningen -- literatuurstudie
B. Context van gaswinning
(in Groningen)

-- literatuurstudie
-- interviews met experts

C. Gevolgen van gaswinning op het -- veldbezoek
landschap
-- visualiseren met behulp van ArcGIS
(grootte van locaties, opstallen, groene aankleding)
-- studie aan de hand van (historisch) kaartmateriaal
-- internet-enquête onder de inwoners

Tab. 1.1 | Onderzoeksmethoden
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Groningen wordt soms als kaal en saai beschouwd, maar wanneer je goed
kijk kent deze provincie een bijzonder gevarieerd landschap met een zeer rijke
geschiedenis. Hoewel de mens hierin een grote rol heeft gehad, zijn het vooral
de geologische processen van de afgelopen millennia die de basisvormen van
het landschap hebben bepaald.22

2.2 HET LANDSCHAP TIJDENS DE (INTER)GLACIALEN

Een belangrijke periode voor de vorming van het Nederlandse landschap was
het Saalien. Tijdens deze voorlaatste ijstijd (ook wel glaciaal genoemd) drong
Scandinavisch landijs tot aan het midden van Nederland door, waarmee het de
basis van de terreinvorming heeft gelegd.23 Het Saalien, dat zo’n 370 duizend
jaar geleden begon, wordt gekenmerkt door gecompliceerde klimaatstadia
waarin warme en koude perioden elkaar afwisselden.24 Zo brak 160 duizend
jaar geleden, na een relatief warm Bantega-interstadiaal (korte periode tijdens
een glaciaal), een langdurig koude periode aan. Nederland kwam daardoor in
een arctische klimaatzone te liggen en werd tot aan de HUND-lijn (HaarlemUtrecht-Nijmegen-Düsseldorf) met Scandinavisch landijs bedekt. Het ijsfront
dat vele honderden meters dik was, verplaatste zich vanuit het noordoosten in
zuidwestelijke richting en wist veel sediment voor zich uit te schuiven. Hierdoor
ontstonden er lage stuwwallen, waarvan de overblijfselen in het studiegebied
rond Schildwolde, Siddeburen, Winschoten en Noord- en Zuidbroek nog steeds
zichtbaar zijn.25 De periode van maximale ijsbedekking duurde ongeveer
vijf- tot tienduizend jaar, waarna het landijs in Nederland begon te smelten.26
Door het uitsmelten van puin dat in het ijs lag opgeslagen, werd onder het
gewicht van het landijs zogenaamd keileem gevormd. Dit sediment bestaat
grotendeels uit een mengsel van zand, klei en stenen.27 In het studiegebied
komt keileem onder andere bij Slochteren, Wagenborgen en de ruggen van
Noord- en Zuidbroek aan het oppervlak voor.28 Door de sterke samendrukking
van het ijs is dit keileem overgeconsolideerd en klinkt het, in tegenstelling tot
klei, niet meer in. Daarmee heeft keileem de eigenschap dat het nagenoeg
ondoordringbaar voor water is, hetgeen gevolgen voor de waterhuishouding in
bovengenoemde delen van het studiegebied heeft. Het smeltwater dat van het
ijsfront vrijkwam, heeft overigens diepe dalen in de ondergrond gesleten; ook
wel oerstroomdalen genoemd. Zo ontstond zuidelijk van het studiegebied het
oerstroomdal van de Hunze, hetgeen een belangrijke afvoer van smeltwater
vormde.29
Eemien
Het terugtrekkende landijsfront was de aanloop naar het laatste interglaciaal
(periode tussen twee glacialen); het Eemien. Deze periode duurde van 130
duizend jaar tot 115 duizend jaar geleden. Hoewel de laatste vierduizend jaar
van deze periode kouder was, waren de klimaatcondities vergelijkbaar met het
huidig geologisch tijdvak (het Holoceen).30 Door het vrijgekomen water uit de
ijskappen en het uitzetten van het zeewater steeg de zeespiegel en kon de
zee, gedurende deze periode, mariene sedimenten in de lager gelegen delen
van het land afzetten.31

Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 7; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. xi.
Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 179, 180.
24
Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 47; Meijles (2015) p. 8; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015)
p. 180.
25
Ligtendag (1994) p. 24; Meijles (2015) p. 8; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 181; Nieuwhof,
Nicolay & Wiersma (2018) p. 11.
26
Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 182, 183.
27
Meijles (2015) p. 8; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 190.
28
Meijles (2015) p. 11.
29
Meijles (2015) p. 11; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 190, 191; Nieuwhof, Nicolay &
Wiersma (2018) p. 11.
30
Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 181, 201.
31
Meijles (2015) p. 12; Nieuwhof, Nicolay & Wiersma (2018) p. 11.
22
23
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Weichselien
Na het Eemien trad het laatste glaciaal in, dat het
Weichselien wordt genoemd. Deze periode duurde van
circa 115 duizend jaar tot bijna 12 duizend jaar geleden.
Nederland lag wederom in een koude klimaatzone, maar
werd ditmaal niet door het oprukkende landijsfront uit
Scandinavië bereikt. Door de vastlegging van water in deze
ijskappen, lag de zeespiegel ongeveer honderdtwintig
meter lager dan tegenwoordig.32 In de periode tussen 26
duizend jaar en 15 duizend jaar geleden, trad een zeer
koude en droge periode aan, waarin grote delen van
het landschap onbegroeid bleven. De wind had in deze
poolwoestijn vrij spel, waardoor grote hoeveelheden zand
kon worden afgezet. Een groot deel van Nederland werd
daardoor onder een dikke laag zand bedekt, hetgeen
we dekzanden noemen.33 In het studiegebied komen
deze dekzanden rond Winschoten en Slochteren aan de
oppervlakte voor. Daarnaast zijn de dekzanden ook na
de turfwinning onder grote delen van het veenkoloniaal
landschap weer zichtbaar geworden. 34 Hier wordt later in
deze scriptie nader op ingegaan.
Holoceen
Het Holoceen is het huidige geologische tijdvak dat
zo rond 9.700 jaar voor onze jaartelling (11.700 jaar
geleden) begon. Het tijdperk ving aan met een snelle
temperatuurstijging, tot het de huidige klimatologische
waarden bereikte. Door de opwarming smolten de

Scandinavische ijsmassa’s uit het Weichselien, waardoor
de zeespiegel met zo’n zestig tot vijfenzeventig centimeter
per eeuw steeg. Hierdoor was het zeeniveau 7.500 jaar
geleden zodanig gerezen, dat zij het noordelijk deel van
het studiegebied bereikte en de lager gelegen delen
van het landschap kon beïnvloeden.35 Als gevolg van de
zeespiegelstijging, een rijzende grondwaterspiegel en een
overschot aan neerslag, stagneerde de afstroming van
Nederland waardoor er, op het grensgebied tussen land
en zee, moerassen ontstonden.36 In de relatief vochtige en
warme omstandigheden was plantengroei overvloedig en
ging de afbraak van afgestorven plantmateriaal langzamer
dan de ophoping daarvan. Hierdoor ontstond veen dat,
naarmate de zeespiegel steeg, meer landinwaarts optrok.37
Ook buiten de invloed van de grondwaterspiegel vond er op
hogere delen van het landschap, en op uitgebreide schaal,
veenvorming plaats. Zo kon door de groei van veenmos
(Sphagnum), dat van regenwater afhankelijk is en niet op
voedselrijk (grond)water gedijd, zogenaamd hoogveen
ontstaan.38 Dit veen groeide met circa vijftien centimeter
per eeuw, waardoor zich een metersdik veenpakket over
het studiegebied ontwikkelde (fig. 2.1 & 2.2).39
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Fig. 2.1 | Paleogeografische kaart van het studiegebied 5.500 v. Chr.
(naar Vos, Meulen & Weerts et al, 2018)
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Fig. 2.2 | Paleogeografische kaart van het studiegebied 100 n. Chr. 		
(naar Vos, Meulen & Weerts et al, 2018)
Meijles (2015) p. 15; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 229, 230.
Meijles (2015) p. 15; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 237, 238.
37
Gerding (1995) p. 15; Meijles (2015) p. 15; Stouthamer, Cohen &
Hoek (2015) p. 237, 239; Nieuwhof, Nicolay & Wiersma (2018) p. 12.
38
Meijles (2015) p. 15; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 239, 243.
Fivelboezem
Fivelboezem
39
Gerding (1995) p. 15.
35
36

Meijles (2015) p. 12; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 205.
Meijles (2015) p. 13, 14; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 210212; Nieuwhof, Nicolay & Wiersma (2018) p. 11.
34
Meijles (2015) p. 14.
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Fig. 2.3 | Landschapstypen studiegebied (naar Barends, Baas & Harde et al, 2010)

2.3 ONTGINNING VAN HET STUDIEGEBIED

Nadat verschillende ijstijden de basis voor het Groningse
landschap hadden gelegd, werd het studiegebied
duizenden jaren geleden voor het eerst door mensen
bewoond. Gedurende de eeuwen heeft zij haar sporen
in het landschap achtergelaten en vocht men lange
tijd tegen de invloed van de zee. Hierop legde men
woonterpen, dijken en kanalen aan en werd het rauwe
landschap voor bewoning geschikt gemaakt. Volgens
de landschapsindeling van Barends et al (2010)
kan het studiegebied in vier cultuurlandschappen of
landschapstypen worden onderverdeeld.40 Dit zijn de oude
zeekleipolders, de jonge zeekleipolders, de agrarische
veenontginning en de veenkoloniën (fig. 2.3).

2.3.1 OUDE ZEEKLEIPOLDERS
De oude zeekleipolders behoren tot één van de oudste
cultuurlandschappen van Nederland.41 Uit opgravingen
nabij Delfzijl, waarbij ook een hunebed is aangetroffen,
blijkt namelijk dat het gebied rond 3.400 voor Christus
op de hoger gelegen pleistocene zandgronden al door
boeren van de trechterbekercultuur werden bewoond.
Overigens werd de regio daarvoor ook al bewoond. Zo
leefden er in de Steentijd rond het kustgebied al laatpaleolithische en mesolithische jagers-verzamelaars,
die reeds vijfduizend jaar voor onze jaartelling op kleine
schaal landbouwactiviteiten begonnen uit te oefenen.42 Dit
was ook de periode dat er ten noorden van de huidige
kustlijn, door aanvoer van zeezand, strandwallen werden
Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 16.
Dalfsen, Schrijer & Tulp (2014) p. 62, 64; Nieuwhof, Nicolay &
Wiersma (2018) p. 13.
41
42

40

Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 8, 9.
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gevormd. Omdat deze strandwallen in Noord-Nederland
zich niet tot een gesloten kustlijn wisten te vormen, ontstond
er achter deze hoge zandplaten een intergetijdengebied
waarin wadplaten en geulen elkaar afwisselden. Door
de getijdewerking van de zee werd achter de geulen
op den duur een aanzienlijke hoeveelheid sediment
vastgehouden, waardoor de platen langs de kustzone
alsmaar hoger werden. Deze hogere wadplaten waren erg
geschikte plekken voor de ontwikkeling van zouttolerante
pioniersvegetatie
(zoals
zeekraal),
die
verdere
sedimentatie van slib vasthield en het opslibbingsproces
daardoor deed versnellen. Zodoende werden de eerste
kwelders langs de toenmalige kustlijn gevormd (fig. 2.4).
Door verdere sedimentatie op de kwelders ontstonden
in de loop der tijd de kenmerkende kwelderwallen, die
vanwege hun hogere ligging geschikte plekken voor
bewoning bleken te zijn.43 Zo werd het kweldergebied in de
Vroege-IJzertijd (omstreeks 600 voor Christus) permanent
bewoond door kolonisten die waarschijnlijk van Drentse
en Noord-Hollandse komaf waren.44
Eeuwenlang heeft er een geleidelijke opslibbing van
sedimentatie plaatsgevonden en was er tot de achtste
eeuw na Christus sprake van kweldervorming, waardoor
de kustlijn zich steeds verder zeewaarts verlegde.
Zodoende ontstonden er vier parallelle kwelder- of
haakwallen die zich vanaf Usquert gezien, trapsgewijs
naar het noordoosten hadden uitgebreid.45 De dorpen

Baflo, Rasquert, Warffum, Usquert en Uithuizen treffen
we op één van deze kwelderwallen aan. De eerste twee
dorpen werden zo rond honderd tot tweehonderd jaar
voor Christus gesticht, waarna later de dorpen Warffum,
Usquert en Uithuizen volgden.46 Ten noordoosten van
het studiegebied is het landschap lange tijd beïnvloed
geweest door de rivier de Fivel, waardoor kwelderwallen
in dit deel van het studiegebied pas veel later werden
gevormd. Hoewel de Fivelboezem rond de tweede helft
van de Middeleeuwen helemaal dichtgeslibde, is de oudeFivel, dat ‘reusachtige’ in het oud-Fries betekent, nog altijd
goed te herkennen aan het huidige wierdenpatroon (fig.
2.5).47
Door de zeespiegelstijging en de constante dreiging van
overstromingen werd het wonen op de kwelderwallen
alsmaar moeilijker. Daarom was men vanaf 600 jaar
voor Christus genoodzaakt kunstmatige heuvels op te
werpen om zich op te gaan vestigen.48 Voor het ophogen
werd vooral dierlijk mest, huisafval en plaggen uit de
nabij gelegen kwelders gebruikt. Deze kwelderplaggen
stapelde men aan de randen van de zogenaamde
huiswierden op, waarbinnen men vloerlagen van
gedroogd mest aanbracht. Mest heeft namelijk een
veel hogere isolatiewaarde dan klei, waardoor men het
wooncomfort aanzienlijk kon verbeteren. Naast dat deze
huiswierden alsmaar hoger werden, werden ze gedurende
de eeuwen ook omvangrijker waarop ze geleidelijk

Fig. 2.4 | Sedimentatiemilieu van kwelders (Stouthamer, Cohen & Hoek, 2015, naar Zagwijn 1986)
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Fivelboezem
n o o r d

Fivelboezem
wierden

Fig. 2.5 | Wierdenpatroon rond voormalige Fivel (naar Esri, 2019)

aan elkaar groeiden. Zo ontstonden de voor dit gebied
kenmerkende wierden.49 De verkaveling van deze wierden
loopt sterk uiteen. Zo treffen we wierden met een radiair,
rechthoekig of een langwerpige patroon aan.50 Wierden
met een radiaire verkaveling kenmerken zich doordat de
boerderijen straalsgewijs om het centrum gepositioneerd
zijn, waarbij de achterzijde naar de buitenkant van de
wierde aan een ring- of ossenweg is gericht. Vaak werd
er in het midden van het dorp een zoetwatervijver (dobbe)
aangelegd. De dorpen Biessum, Spijk, Middelstum en

Toornwerd zijn typische voorbeelden van een wierde met
een radiair verkavelingspatroon (fig. 2.6).51 In gebieden,
waar de kans op overstroming klein was, treffen we vooral
rechthoekige of blokvormige wierden aan, die daarmee
tot de latere generatie wierden behoren. De wierdedorpen
Huizinge, Lellens, Ten Boer en Eenrum zijn voorbeelden
van rechthoekige wierden die we in het studiegebied
aantreffen (fig. 2.7). De dorpen, Loppersum, Stedum,
Winsum en Obergum zijn daarentegen op langwerpige
wierden gelegen, waarvoor men bij de aanleg gebruik

Fig. 2.6 | Wierdedorp Biessum met haar kenmerkende radiaire 		
verkaveling (Topotijdreis)

Fig. 2.7 | Wierdedorp Eenrum met haar kenmerkende rechthoekige 		
verkaveling (Topotijdreis)

Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 63; Barends, Baas & Harde et al.
(2010) p. 18; Nieuwhof, Nicolay & Wiersma (2018) p. 31.
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Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 64.

51

49

GAS(T) IN HET LANDSCHAP

Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 64; Berendsen (2008) p. 194;
Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 18,19.
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heeft gemaakt van de aanwezige kwelderwallen. Vaak
zijn deze wierden langs water gelegen en worden in de
volksmond ook wel ‘handelsterpen’ genoemd. Dit omdat
de bewoners van deze dorpen meestal uit handelaren en
ambachtslieden bestond.52
Het wierdengebied was rond het begin van de jaartelling
intensief bewoond, maar begon zo rond de derde eeuw
na Christus leeg te lopen. Reden hiervoor was dat de
kwelderwallen zodanige vorm hadden gekregen, dat de
afwatering van het gebied (bij hoogwater) stagneerde,
waardoor het landschap flink drassiger was geworden.53
Hoewel er vanaf dat moment veel wierden in NoordNederland onbewoond waren, toont Nieuwhof in haar
onderzoek ‘Anglo-Saxon immigration or continuity?’ (2012)
aan dat het wierdengebied niet volledig was verlaten. Zo
zijn er volgens Nieuwhof voldoende aanwijzingen om aan
te nemen dat er enkele Groningse wierden bewoond zijn
gebleven. Dit in tegenstelling tot de Friezen, waar het
terpengebied (een wierde wordt in Friesland een terp
genoemd) wel massaal verlaten was. De reden hiervoor
is dat de Groningers een groot netwerk onderhield met
mensen uit het oosten, waar veel sociale contacten,
uitwisseling van giften en zelfs onderlinge huwelijkspartners
uit voort kwamen.54 Zo rond de vijfde eeuw werden de
wierden, weliswaar eerst op kleine schaal, herbevolkt.55
Aan het einde van de zevende eeuw trad de kerstening
op, waarop veel kerken in het gebied werden gebouwd.
Vanzelfsprekend had dit grote gevolgen voor het
landschap. Zo werden de kerken meestal in het midden van
de wierde gepositioneerd waar eerder een zoetwatervijver
was gelegen.56 Daarnaast werden er vanaf de twaalfde
eeuw, vanwege grote veranderingen op het geestelijk
vlak, kloosters in Groningen opgetrokken. Veelal werden
deze kloosters van bakstenen gemaakt, waarvoor men
het plaatselijke knipklei won (afzetting van kalkarm klei dat
door de zee achter de kwelderwallen is afgezet).57 Hoewel
de klooster altijd grote economische en politieke invloed in
het gebied konden uitoefenen, verdwenen deze door de
Reformatie vrijwel allemaal.58

dertiende eeuw veelal verlaten. Zo ging men zich steeds
meer (en verspreid) in het voormalig kweldergebied
vestigen. Overigens werden deze nieuwe boerderijen nog
wel vaak, uit angst voor overstromingen, op verhoogde
huispodia gebouwd.60 Hoewel de dijken het zeewater
tegenhield, stagneerde de natuurlijke afwatering van het
gebied. Vandaar dat men, wanneer het buitendijkse water
laag genoeg was, via uitwateringssluizen ging ontwateren.
Dit deed men met zogenaamde ‘pompen’, hetgeen niet
veel meer was dan een houten koker die met behulp van
een klep kon worden afgesloten. Wanneer een pomp niet
(meer) voldeed bouwde men sluizen, die ook wel ‘zijlen’
worden genoemd. Hier danken de plaatsen Termunterzijl
en Delfzijl hun naam aan. Pas met de invoering van de
stoom- en dieselbemaling werd de afwatering aan het
einde van de negentiende eeuw geheel kunstmatig.61
Met de aanleg van de doorgaande zeedijk, maar ook
door de introductie van de aardappel en de economische
ontwikkeling in de achttiende eeuw, is de akkerbouw in het
gebied overigens sterk toegenomen.62
Afgraving van wierden
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werden
veel wierden deels of geheel commercieel afgegraven.
De vruchtbare wierdegrond had namelijk een hoog
fosforgehalte en kon men goed gebruiken voor het
verrijken van de armere zandgronden elders in het land.
Om de wierdeaarde naar andere delen van Nederland te
kunnen verschepen, werd bij nagenoeg ieder wierdedorp
een vaart gegraven die aansluiting op het waternetwerk
bood. Het hoogtepunt van de afgravingsactiviteiten vond
in de jaren twintig van de twintigste eeuw plaats, waarop
het in 1945 tot een definitief einde kwam.63 Ook binnen
het studiegebied zijn er diverse wierden deels of geheel
afgegraven, waarvan de dorpen Eenum, Farmsum,
Leermens en Rasquert goede voorbeelden zijn.64

Bedijking
Door de alsmaar rijzende zeespiegelstijging drong de zee
nog regelmatig landinwaarts door en werd men vanaf de
tiende eeuw min of meer gedwongen om dijken aan te
leggen. Door aanhoudende stormen en overstromingen
legde men twee eeuwen later een doorlopende zeedijk aan,
die het achterland tegen het zeewater moest beschermen.59
Vanaf dat moment was het niet meer noodzakelijk om
op wierden te wonen en werden deze in de elfde tot de
Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 64; Berendsen (2008) p. 195.
Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 65; Barends, Baas & Harde et al.
(2010) p. 19; Nieuwhof (2012) p. 78.
54
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55
Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 65; Barends, Baas & Harde et al.
(2010) p. 19; Nieuwhof (2012) p. 80.
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Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 22, 23.
57
Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 101, 102; Nieuwhof, Nicolay &
Wiersma (2018) p. 14.
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Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 23.
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Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 73, 75; Berendsen (2008) p. 181;
Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 19.
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Fig. 2.8 | Fasering van de inpoldering van de Dollardarm (Schroor, Meijering & Eijk, 2007)

2.3.2 JONGE ZEEKLEIPOLDERS
Langs de Waddenzee en de zeeboezem van de Dollard treffen
we de jonge zeekleipolders aan. Oude zee-inbraken, maar ook
de aanwas van jonge kwelders zijn hier ingepolderd, waardoor
men in de loop der tijd grote delen land heeft aangewonnen.65
Zo begon men begin vijftiende eeuw met het indijken van de
westelijke Dollardarm, waar men gedurende vijf eeuwen een
groot stuk land aan wist te winnen (fig. 2.8). Het ingepolderde
gebied van de Dollard bestond vooral uit zware klei dat na
de inpoldering, door afwateringsproblemen, nauwelijks kon
rijpen en indrogen. Hierdoor waren deze gronden tot ver in
de achttiende eeuw alleen voor grasland geschikt. Met de
introductie van molenbemaling en de sterke ontwikkeling
van machines tijdens de industriële revolutie, konden deze
gronden beter bewerkt worden en kon men het ingepolderde
gebied als akkerbouw inrichten. Door herverkaveling, waarbij
de strokenverkaveling in blokkenverkaveling veranderde,
maar ook door het egaliseren van dijken is dit landschap
echter sterk aangetast.66
65
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Berendsen (2008) p. 185; Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 16,
Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 79-81.
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Vanaf de late achttiende eeuw werd ook langs de Waddenkust
nieuwe aanwas ingepolderd die, samen met de afsluiting
van de Lauwerszee en de aanleg van de Eemshaven,
tot grote landaanwinst leidde. In dit gebied treffen we
enkele nieuwe nederzettingen aan zoals Roodeschool,
Oosteinde, en de langgerekte boerderijenreeks van de
Valom.67 Hoewel er bij de inpoldering vanouds het recht
van opstrek gold, veranderde dit in 1838. De overheid liet
toen in de wet vastleggen dat nieuwe kwelderaanwassen
aan de Staat kwamen te vervallen. Dit leidde tot grote
frustraties bij de aangrenzende oevereigenaren, waarop
men in 1932 tot een compromis kwam. In zogenaamde
delimitatiecontracten werd overeengekomen dat de
individuele oevereigenaren het recht van aanwas
behield tot 300 meter zeewaarts (de eigendomsgrens of
delimitatielijn). Daarnaast was het Rijk verplicht nieuwe
landaanwinngingswerken aan te leggen, waarbij de
aangrenzende eigenaar bij eventuele verdere aanwassen
het eerste recht van aankoop had. Vanwege de slechte
economische omstandigheden en door de verminderde
aangroei van nieuwe kwelders, nam de belangstelling in
67

Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 79-82.
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nieuwe aanwas af. Hierop ging het rijk in 1935 zelf over
tot het winnen van land. Men plaatste daarvoor grote
bezinkvelden die met rijhoutdammen waren omgeven
(fig. 2.9 & 2.10). Omstreeks 1980 veranderde het accent
van landaanwinning naar natuurherstel, waarna deze
kwelderwerken niet meer voor landaanwinning bedoeld
waren.68
2.3.3 AGRARISCHE VEENONTGINNINGEN
Centraal in het studiegebied liggen de agrarische
veenontginningen. Dit landschap werd in de volle
Middeleeuwen, zo rond de tiende eeuw, in cultuur gebracht
door ontginners die waarschijnlijk van de noordelijk
gelegen wierden afkomstig waren. Het betrof een
onbewoond hoogveengebied dat flink ontwaterd moest
worden, voordat het voor bewoning en landbouw geschikt
kon worden gemaakt.69 Men groef hiervoor loodrecht op
een ontginningsbasis, dat vaak een natuurlijke waterloop
of veenrivier was, een reeks van lange sloten (fig. 2.11).
De tussenliggende stroken werden, nadat deze voldoende
waren ingedroogd, voor landbouw gereed gemaakt.70 Het
veenoppervlak lag met zijn twee meter boven NAP relatief
hoog, waarmee het destijds tot de hoogste gebieden
van de provincie behoorden en daarmee geschikt voor
akkerbouw was.71 De ontginningen waren overigens goed
georganiseerd. Zo slaagde men kort na de ontginning erin
de waterstand in het gebied te verlagen.72 Het ontwateren
van het gebied had echter één groot nadeel. Zo leidde dit
tot oxidatie van het veen, waardoor het sterk begon in te
klinken. Het maaiveld kwam daardoor alsmaar lager te
liggen, totdat de percelen zodanig nat waren geworden dat
ze alleen voor grasland geschikt werden. Hierop trok men
het slotenpatroon door naar achteren om zodoende het
hoger gelegen en onontgonnen veengebied in gebruik te

Fig. 2.9 | Bezinkvelden met rijshoutdammen nabij Noordpolderzijl
(Topotijdreis)
Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 82.
Ligtendag (1994) p. 19, 36, 38, 101, 103, 278; Barends, Baas & Harde
et al. (2010) p. 64.
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Clingeborg (1981) p. 200; Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 64.

nemen. Men verplaatste hierbij niet alleen de akkers, maar
kregen de boerderijen ook een nieuwe plek toegewezen.
Waar deze eerst bij de ontginningsbasis waren gesitueerd,
werden deze verplaatst naar de koppen van de nieuwe
akkers. Hierdoor ontstonden parallel aan de oude
dorpen nieuwe streekdorpen. Dit verplaatsingsproces
werd meerdere malen herhaald, totdat het volledige
gebied in cultuur was gebracht.73 Op deze wijze ontstond
de kenmerkende strokenverkaveling en langgerekte
wegdorpen (lintdorpen) in dit deel van het studiegebied
(fig. 2.12). Als gevolg van de maaivelddaling, waardoor
het gebied alsmaar natter werd, was men genoodzaakt de
afwatering van het gebied te verbeteren. Zo legde men
een nieuw kanaal aan (De Delf) en begon men vanaf de
vijftiende eeuw ook watermolens te bouwen die het gebied
droog moesten houden.74 Het is voor te stellen dat het
verplaatsten van de nederzettingen, maar ook de snelle
maaivelddaling voor een sterke landschapsdynamiek
zorgde.75 Waar het gebied eerst tot het hoogste gebied
van de provincie behoorde, behoort het tegenwoordig
namelijk tot de laagste regionen.76
Hoewel de ruilverkaveling het gebied zeer ingrijpend heeft
veranderd, herinneren enkele ‘wold’-namen in het gebied
aan een landschap zoals dat er vroeger heeft uitgezien.
Het begrip wold duidt namelijk op een natte (bos)vegetatie
dat in een moerassige omgeving is gelegen. Zo treffen we
de plaatsen Schildwolde, Oostwold en Garmerwolde in dit
deel van het studiegebied aan.77

Fig. 2.10 | Rijshoutdammen
(Leestekens van het landschap)
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Fig. 2.11 | Ontginningsprincipe agrarische veenontginningen
(Ligtendag, 1995)

Fig. 2.12 | Voorbeeld van strokenverkaveling bij Schildwolde op de
historische topografische kaart van 1950 (Topotijdreis)

2.3.4 VEENKOLONIËN
In het zuiden van het studiegebied zijn de veenkoloniën
gelegen die als gevolg van eeuwenlange grootschalige
commerciële turfwinning een typerend landschap kennen.
Lange tijd heeft men hier het land ten behoeve van
energievoorziening vergraven of opgebagerd en zijn er,
sinds de tweede helft van de zestiende eeuw enorme
massa’s hoog- en laagveen in exploitatie genomen.78 Turf
was eeuwenlang dé energiebron van Nederland en kan
na de landbouw als belangrijkste economische activiteit
van het noorden worden gezien.79 Voor het winnen van
turf had men twee manieren. Zo won men turf boven
de grondwaterspiegel, hetgeen droge vervening werd
genoemd, en won men turf onder de grondwaterspiegel
dat natte vervening werd genoemd.80 Voor de droge
vervening werd het ruwe hoogveen eerst door middel
van greppels ontwaterd, waarna het twee tot tien jaar
moest indrogen. Nadat het voldoende was ingedroogd
stak men de bovenste veenlaag af, om dit vervolgens
over het naastgelegen bovenveen uit te spreidden. De
reden hiervoor was dat het veenpakket, afhankelijk van de
oorspronkelijk vegetatie en het tijdstip van veenvorming,
uit verschillende lagen bestond. Ieder van deze lagen
leverde een verschillende verbrandingswaarde op die over
het algemeen groter werd naarmate de turf uit diepere
veenlagen werd gewonnen. De bovenste veenlaag, ook
wel grauwveen, bolster of bonkaarde genoemd, was voor
brandstof echter ongeschikt. Daarom werd deze laag tot
ongeveer 50 centimeter afgegraven en geschikt gemaakt
als zetveld, waarop later de gestoken turf ter droging werd
neergelegd. Nadat al deze werkzaamheden waren voltooid
kon men overgaan tot het steken van turf.81 Wanneer
men het veengebied volledig had ontgraven stuitte men
meestal op een schrale zandgrond dat ook wel dalgrond
wordt genoemd (dekzanden uit het Weichselien). Men
bracht deze ondergrond in cultuur door het te mengen met
het achtergebleven bolsterpakket. Zodoende ontstond

een goede landbouwgrond. Hoewel de bodemstructuur
van de dalgrond hierdoor sterk verbeterde, ontbrak het
echter aan chemische vruchtbaarheid.82 Daarvoor diende
men de grond te bemesten en was, vóór de ontwikkeling
van kunstmest, op stadsmest aangewezen.83
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Reeds vóór de verveningen werden de hoogveengebieden
overigens al benut voor de zogenaamde boekweitteelt.
Hiervoor werd jaarlijks de bovenste veenlaag afgebrand,
waarna in het verweerde veen het boekweit kon worden
gezaaid. Deze teelt vond op vrijwel alle hoogveengebieden
in het noorden plaats en zorgde regelmatig voor veel
overlast door de grote rookontwikkeling die bij de
veenbranden vrijkwam. Nadat eind negentiende eeuw het
laatste grote veencomplex van Nederland in exploitatie
was genomen, namen de veenbranden sterk af.84
In tegenstelling tot het hoogveen gold dat het laagveen
niet op natuurlijke wijze ontwaterd kon worden. Zodoende
won men de turf door het onder de waterspiegel te
baggeren, dat ook wel slagturven werd genoemd. Met
een lange stok waaraan een net of mand vastzat kon het
veen diep onder de waterspiegel worden gebaggerd. De
vrijgekomen specie werd op legakkers uitgespreid, en
nadat het voldoende was ingedroogd, als turf versneden.
Door de afwisseling van trekgaten en legakkers
ontstonden petgaten met zogenaamde ribbenstructuur die
karakteriserend zijn voor het laagveengebied.85 Hoewel
er geen grote laagveenexploitaties in Groningen hebben
plaatsgevonden, treffen we in het studiegebied enkele
voorbeelden van dergelijke ribbenstructuren aan. Zo zijn
‘De baggerputten’ onder Slochteren en enkele plassen rond
Westerbroek voorbeelden van laagveenontginningen.86
Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 89.
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Compagnieën
Door de ontwikkeling van de Nederlandse steden in
de zestiende eeuw, nam ook de vraag naar brandstof
sterk toe. Naast dat men behoefte had aan brandstof
voor huishoudelijk gebruik nam ook de vraag naar turf
in de industrie toe.87 Om aan deze explosieve vraag
te kunnen voldoen ontstonden er rond deze periode
vennootschappen of compagnieën die de wijze van
grootschalige turfwinning wisten te systematiseren.88 Voor
wat betreft het studiegebied zijn er drie georganiseerde
verveningssystemen te onderscheiden. Dit zijn de
Pekela’s, Hoogezand en Sappemeer en Veendam en
Wildervank (fig. 2.13). Van de Pekela’s en het systeem van
Hoogezand en Sappemeer vielen de verveningsactiviteiten
onder directe regie van de stad Groningen.89 Groningen
verwierf namelijk na de Reductie van 1594 een grote rol
in de verveningsactiviteiten. Zo gingen alle goederen van
het voormalige klooster Aduard, inclusief haar venen,
na de secularisatie over naar de stad. Daarnaast kocht
de stad veel veengronden van compagnieën die in
financiële problemen waren geraakt.90 Zodoende nam
zij ook in de jaren dertig van de zeventiende eeuw, door
liquiditeitsproblemen van toenmalige eigenaar Feicko Alles
Clocq (1604-1653), een groot deel van de Pekeler venen
over. Hoewel er sinds dat moment enige turfproductie
in het veengebied was, was dit in de zeventiende eeuw
nog niet van wezenlijke betekenis. Het hoogtepunt van
de verveningsactiviteiten in dit veengebied volgde pas
in de tweede kwart van de achttiende eeuw. Overigens
verliep de ontginning van de Pekeler dalgrond anders
dan bij de andere veengebieden. Zo kon Pekela lange
tijd niet over het Groningse stratendrek beschikken
omdat dit voorbehouden was aan het verveningssysteem

van Hoogezand en Sappenmeer en het systeem van
Veendam en Wildervank. Pas in 1810, nadat de gronden
rond Hoogezand en Sappemeer waren toegemaakt
(vruchtbaar), had Pekela het recht om stadsmest aan te
kopen.91
Naast dat het Gronings stadsbestuur invloed verkreeg op
de vervening van Pekela, nam de stad in het begin van de
zeventiende eeuw het initiatief van enkele ondernemers
over om het gebied rond Sappemeer te ontginnen. Zo
werd het Sappemeer, destijds een kleine veenplas of
meerstal, drooggemaakt en werd onder andere het
Winschoterdiep aangelegd.92 Vanaf dit diep werd in
zuidelijke richting nieuwe kanalen gegraven waardoor het
veengebied kon worden ontsloten. Om het veengebied
droog te leggen werden vervolgens, loodrecht op de
onstluitingskanalen, zogenaamde ‘wijken’ aangelegd die
tevens als waterwegen dienden om zodoende de turf af te
voeren.93 Lange tijd werd Sappemeer door het Gronings
stadsbestuur bevoordeeld en genoot men van de gratis
aanvoer van stadsmest om de afgeveende gronden
vruchtbaar te maken. Hiermee werd dit gebied sterk boven
andere veenkoloniën bevoordeeld. Het hoogtepunt van
de Sappermeerster vervening lag in de laatste kwart van
de zeventiende eeuw, waarna de verveningsactiviteiten
omstreeks 1800 nauwelijks nog van betekenis waren.94
Tussen het Sappermeerster systeem, het Pekeler systeem
en het Winschoterdiep lagen de veengebieden van
Veendam en Wildervang die, bij de start van de ontginning,
niet geheel onbewoond waren. Zo was er bij Muntendam
en op de plaats van het latere Veendam sinds het begin
van de zeventiende eeuw sprake van bewoning. Over het

Pekela’s

Hoogezand en Sappemeer & Veendam en Wildervank

Fig. 2.13 | Drie georganiseerde verveningssystemen van het studiegebied (Gerding, 1995)
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Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 85.
Berendsen (2008) p. 87; Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 86.
Gerding (1995) p. 109.
Gerding (1995) p. 47; Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 87.

91
92
93
94

Gerding (1995) p. 22, 60-62, 65, 70, 110.
Gerding (1995) p. 44, 72, 73, 110.
Berendsen (2008) p. 87.
Gerding (1995) p. 74, 77, 110.
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algemeen kan gesteld worden dat de vervening van het
Wildervangse systeem een particuliere aangelegenheid
was. Hoewel de stad Groningen hier enkele veenakkers
in bezit had, heeft zij zich in dit gebied redelijk passief
opgesteld. Waarschijnlijk verkeerde de stad in financiële
problemen waardoor zij gedwongen was een pas op de
plaats te maken. Helaas zijn er voor dit verveningssysteem
weinig gegevens voorhanden, maar is het aannemelijk dat
de turfproductie in de laatste kwart van de zeventiende
eeuw op gang kwam en dat het aan het einde van de
achttiende eeuw vergraven was.95
De stad Groningen verkreeg dus een belangrijke positie in
de vervening van de koloniën, waarbij de stadsbestuurders
zorgdroegen voor de aanleg van kanalen en sluizen, maar
de feitelijke turfwinning, inclusief de aanleg van wijken en
sloten, door ondercompagnieën liet uitvoeren.96 Omdat
de stad eigenaar was van de belangrijkste vaarwegen,
liet men de ondercompagnieën voor het gebruik daarvan
betalen. Zodoende wist de stad eeuwenlang te profiteren
van het turftransport.97

2.4 LANDSCHAPSKARAKTERISTIEKEN

Hoewel de identiteit van het studiegebied, door onder
andere schaalvergroting en nieuwe ontwikkelingen, deels
is vervlakt, hebben bovengenoemde processen ertoe
geleid dat deze regio een aantal bijzondere kwaliteiten
kent en bepalend zijn voor de identiteit van het gebied;
de landschapskarakteristieken.98 Zo wordt het karakter
van de oude zeekleipolders vooral bepaald door de vele
wierden en het kleinschalig slotenpatroon. Daarnaast is
dit landschapstype zeer open en grootschalig te noemen
en zien we opgaande beplanting veelal op erven en
langs wegen terug. Binnen dit landschapstype komen
twee vormen van verkaveling voor. Zo treffen we rond de
dorpen Rottum, Stitswerd, Zandweer en Oosterwijtwerd
een onregelmatige blokverkaveling aan, dat mede wordt
bepaald door de kronkelende en natuurlijke waterlopen
(maren) die in de verkaveling zijn opgenomen. Voorbeelden
hiervan zijn Startenhuistermaar en de Godlinzermaar. Ter
hoogte van Toornwerd is de verkaveling radiaal te noemen.
Ook wordt het gebied plaatselijk door enige vorm van reliëf
gekenmerkt. Zo bepalen de wierden, kwelderwallen en de
lager gelegen oude waterlopen het hoogteverloop in dit
deel van het studiegebied. Verder wordt het gebied veelal
voor grootschalige akkerbouw en veehouderij gebruikt.99
Ook de jonge zeekleipolders typeren zich door een grote
mate van landschappelijke openheid, waar beplanting
veelal op de (agrarische) erven is gesitueerd. Overigens
is dit deel van het studiegebied veel vlakker dan de
oude zeekleipolders en wordt het reliëf bepaald door de
aanwezige dijken. Deze zijn echter niet overal meer als
zodanig te herkennen. Zo liggen veel (voormalige) dijken
verscholen onder bestaande wegen of zijn ze (deels)
Gerding (1995) p. 79-81, 87, 109, 110.
Berendsen (2008) p. 88; Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 88.
97
Gerding (1995) p. 360.
98
Provincie Groningen (2014) p. 17.
99
BügelHajema adviseurs (2009) p. 29, 31, 42; Buro Vijn (2010) p.
11-13, 18; BügelHajema adviseurs (2013a) p. 15, 24, 25; Provincie
Groningen (2014) p. 16.
95
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met de ruilverkaveling weggegraven, waardoor het
polderkarakter is vervaagd. De verkaveling in dit gebied
is overwegend rechtlijnige en grootschalig en wordt vooral
voor akkerbouw gebruikt. 100
Het landschap van de agrarische veenontginningen is
door de ruilverkaveling in de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw drastisch veranderd, waarbij de typerende
strokenverkaveling veelal plaats heeft gemaakt voor een
grootschalig rationeel verkavelingspatroon. Het landschap
van de agrarische veenontginningen is ook open en
grootschalig. Overigens zorgen de groen aangeklede
dorpssilhouetten tussen Harkstede en Siddeburen
voor een contrast tussen de dorpslinten en het open
buitengebied.101
Het landschap in de veenkoloniën kent een zeer rechte
verkavelingsstructuur en daarnaast ook een grootschalig
open karakter. Overigens is dit gebied niet zo open als
het oude zeekleipolderlandschap en zijn er verschillende
plekken, zoals rond Westerlee, die een halfopen karakter
hebben, hetgeen zich door de aanwezige bossen en
wegbeplanting kenmerkt. De bebouwing in het gebied is
veelal lineair langs de karakteristieke kanalen gesitueerd.
Eén van deze kanalen is het Winschoterdiep dat rond
het jaar 1650 is gegraven om de veenkoloniën, voor de
transport van turf, beter te ontsluiten.102

2.5 SYNTHESE

De landschappelijke basis van het studiegebied werd
in het Saalien en het Weichselien gelegd. Zo werd
Noord-Nederland in het eerstgenoemde glaciaal door
Scandinavisch landijs bedekt, waardoor we in het
studiegebied enkele opgestuwde lage ruggen aantreffen.
Na een relatief rustig interglaciaal trad een zeer koude en
droge periode aan, waarin de wind grip op het landschap
kreeg (het Weichselien). Hierdoor werden in de periode
tussen 26 duizend jaar en 15 duizend jaar geleden, grote
zandpakketten over Nederland afgezet die we nog steeds
op enkele plekken in het studiegebied aan het oppervlak
aantreffen. Nadat het laatste glaciaal was afgelopen en
een relatief warm Holoceen aantrad, steeg de zeespiegel
met zo’n zestig tot vijfenzeventig centimeter per eeuw.
Door deze snelle stijging kon er, in combinatie met een flink
neerslagoverschot, op uitgebreide schaal veen ontstaan
hetgeen zich over een groot deel van het studiegebied
wist uit te breiden. Dit veenvormingsproces is voor een
groot deel bepalend geweest voor de latere ontginning
van het studiegebied.
In het studiegebied treffen we aan de hand van Barends’
(et al.) landschapsindeling vier landschapstypen aan.
Eén daarvan is het oude zeekleipolderlandschap die tot
BügelHajema adviseurs (2013a) p. 26, 27; BügelHajema adviseurs
(2013b) p. 20-22; Gemeente Oldambt (2017) p. 10; Provincie Groningen
(2014) p. 16.
101
Gemeente Slochteren (2012) p. 12, 13; BügelHajema adviseurs
(2013b) p. 22; Provincie Groningen (2014) p. 16; Gemeente MiddenGroningen (2020) p. 24.
102
Barends, Baas & Harde et al. (2010) p. 80; BügelHajema adviseurs
(2013b) p. 23; Buro Vijn (2013) p. 8, 12; Provincie Groningen (2014) p.
16.
100
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het oudste cultuurlandschap van Nederland behoort.
Door eeuwenlange sedimentatie van de zee ontstonden
er in dit gebied kwelderwallen, die erg geschikt voor
bewoning zijn gebleken. Door zeespiegelstijging en de
constante dreiging van overstromingen, werd het wonen
op de kwelderwallen alsmaar moeilijker. Daarom begon
men circa 600 jaar voor Christus wierden op te werpen,
waar men zich op ging vestigen. Deze wierden bepalen,
samen met de verschillende verkavelingspatronen,
grotendeels de identiteit van de oude zeekleipolders. Een
ander landschapstype treffen we langs de Waddenkust
en de zeeboezem van de Dollard aan. Oude zeeinbraken en de aanwas van kwelders zijn in dit jonge
zeekleipolderlandschap ingepolderd, waardoor men
in de loop der tijd grote delen land wist aan te winnen.
Het is op de aanwezige dijken in het gebied na, een
relatief vlak gebied dat met haar vergezichten het
landschapskarakter bepaald. Centraal in het studiegebied
liggen de agrarische veenontginningen. Dit landschap
werd in de volle Middeleeuwen in cultuur gebracht door
ontginners die waarschijnlijk van de noordelijk gelegen
wierden afkomstig waren. Door het natte veen in dit
gebied te ontwateren kon men het gebied als akkerbouw
inrichten. Het ontwateren bleek echter nadelen met zich
mee te brengen. Zo begon het veen te oxideren, met als
gevolg dat het maaiveld in begon te klinken. Ontgonnen
percelen werden daardoor alsmaar natter, waarna
men achterliggende veengronden ging ontginnen en
de boerderijen naar de koppen van de nieuwe akkers
verplaatste. Op deze wijze ontstonden de kenmerkende
strokenverkaveling en langgerekte wegdorpen (lintdorpen)
in dit deel van het studiegebied. Hoewel tussen Harkstede
en Siddeburen enig groen aanwezig is, is dit gebied
relatief grootschalig en open te noemen. In het zuiden van
het studiegebied zijn de veenkoloniën gelegen die door
grootschalig en commerciële turfwinning zijn ontgonnen.
De stad Groningen verwierf na de Reductie van 1594
een grote rol in de verveningsactiviteiten en liet hiervoor
diverse kanalen en sluizen aanleggen. Omdat de stad
eigenaar van deze belangrijkste vaarwegen was, liet men
de ondercompagnieën voor het gebruik betalen en wist de
stad eeuwenlang te profiteren van het turftransport.
Door de invloed van de ijstijden en de verschillende ingrepen
van de mens kent het studiegebied een verscheidenheid
aan landschappelijke kwaliteiten, hetgeen samen te vatten
is in een gebied dat een grootschalig en open karakter
kent.
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3.1 INLEIDING

Aardgas wordt al sinds de Griekse oudheid als energiebron gebruikt, maar kreeg
pas tijdens de industriële revolutie een prominente rol in de energiemarkt. Zo
werd aardgas in de tweede helft van de achttiende eeuw voor het eerst op grote
schaal als brandstof gebruikt voor het laten branden van de straatverlichting in
Engeland. Het gebruik van aardgas is sindsdien flink toegenomen en niet meer
weg te denken uit de mondiale energiemarkt. Het is één van de snelst groeiende
energiebronnen van dit moment. Zo steeg het consumptieaandeel tussen 1995
en 2017, ten opzichte van andere energiebronnen, met bijna veertig procent en
hoewel de Europese gasconsumptie licht aan het dalen is, is de verwachting
dat de mondiale behoefte de komende decennia met zeker dertig procent zal
toenemen (fig. 3.1). ’s Werelds grootste gasreserves liggen in Rusland, dat
samen met Iran, Quatar, Amerika en zes andere landen, circa tachtig procent
van de mondiale aardgasreserves in handen heeft. De gasreserves in Rusland
zijn zelfs zo groot dat zij negentig procent ervan naar Europese landen zoals
Duitsland, Turkije, Italië, Belarus en Oekraïne exporteert, waardoor aardgas de
belangrijkste drager van de Russische economie is geworden.103
Na Noorwegen is Nederland één van de grootste gasproducenten en
gasexporteurs van Europa en exporteert vooral naar België, Frankrijk, Italië,
Duitsland en Engeland.104 Dit heeft alles te maken met de aanwezigheid van
een groot gasveld dat onder de provincie Groningen ligt; het Groningenveld.
Dit veld behoort tot één van de tien grootste gasvelden van de wereld en is
sinds de ontdekking goed voor bijna 417 miljard euro aan aardgasbaten voor
de overheid geweest (peildatum 2018).105 Het Groningenveld is onder een
groot deel van de provincie gelegen en heeft een oppervlakte van ongeveer
900 km2 (fig. 3.2). De oorspronkelijke winbare gasvoorraad wordt geschat op
2.900 miljard kuub, waarvan ruim tachtig procent inmiddels is gewonnen.106

Fig. 3.1 | De mondiale energietoepassing (Elbashir, 2019)

Elbashir, El-Halwagi & Economou et al (2019) p. xxvii, 1, 8.
International Energy Agency (2019) p. II.4, II.20, II.22, II.26, II.30, III.111.
105
Website Nederlands olie- en gasportaal (z.d.) www.nlog.nl/olie-en-gas-overzicht, geraadpleegd
op 28 juli 2021; Website Centraal Bureau voor de Statistiek (2019, 28 mei) www.cbs.nl/nl-nl/
nieuws/2019/22/aardgasbaten-uit-gaswinning-bijna-417-miljard-euro, geraadpleegd op 28 juli
2021.
106
Website Nederlands olie- en gasportaal (z.d.) www.nlog.nl/groningen-gasveld, geraadpleegd
op 28 juli 2021; Website Commissie Mijnbouwschade (z.d.) www.commissiemijnbouwschade.
nl/begrippen/g/groningenveld, geraadpleegd op 28 juli 2021; Website Centraal Bureau voor de
Statistiek (2019, 28 mei) www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/aardgasbaten-uit-gaswinning-bijna417-miljard-euro, geraadpleegd op 28 juli 2021.
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Fig. 3.2 | Contouren Groningenveld (naar NLOG, z.d.)

3.2 ONTDEKKING VAN GRONINGENGASVELD
BIJ SLOCHTEREN

In Nederland liggen honderden gasvelden, waarvan het
Groningenveld ongetwijfeld het bekendste is.107 Hoewel
dit veld reeds in 1959 werd ontdekt, bracht de NAM dit
destijds niet direct naar buiten en wist zij dit nog enige
tijd voor de buitenwereld geheim te houden. Pas toen
de Belgische senator Victor Leemans (1901-1971)
zich in 1960, tijdens een vergadering van het Europese
parlement, versprak over een grote aardgasvondst bij
Slochteren, werd het nieuws in Nederland bekend en
moesten zelfs de plaatselijke autoriteiten de ontdekking via
de media vernemen. De Belgische senator sprak in eerste
instantie over een vondst van ruim 300 miljard kubieke
meter gas, maar dat bleek volgens toenmalige minister
107
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Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 343.

van Economische Zaken De Pous (1920-1996) ietwat
overdreven te zijn. De Pous erkende, naar aanleiding van
Kamervragen, de vondst van “een belangrijke hoeveelheid
aardgas” en schatte de gasbel in Slochteren op 60 miljard
m3 die Nederland voor ongeveer zestig jaar van gas kon
voorzien.108 Het nieuws over de aardgasvondst bleef ook
in het buitenland niet onopgemerkt. Zo waren er kort na
de ontdekking al diverse gesprekken met ondernemers uit
Amerika, België en Duitsland om te onderhandelen over
eventuele gasleveranties. Daarnaast kondigde de Duitse
mijnbouwmaatschappij ‘Brigitte’ kort na de ontdekking aan,
in de veronderstelling dat de geologische formaties aan de
ander kant van de Eems gelijk moesten zijn, te gaan boren
Het Parool (1960, 28 oktober) p. 19. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010838838:mpeg21:p019;
Trouw (1961, 30 januari) p. 5. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010814136:mpeg21:p005.
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naar aardgas in de hoop dat de gasbel ook onder Duitsland
zou liggen. 109 Hoewel er grote angst bestond dat Duitsland
de gasbel vanuit hun land zou gaan aftappen, werd de
aardgasvondst vooral als grote kans voor de regio gezien.
Zo schreven dagbladen over “een ontstellende rijkdom”,
een “rooskleurige toekomst” en dat de gasbel “ongekende
energiemogelijkheden biedt voor het aan industrie arme
noorden”. 110 Toenmalig burgemeester van HoogezandSappemeer (Boekhoven 1909-2002) sprak zelfs van
een “geschenk uit de hemel” en zag de vondst als een
waardevolle grondstof voor de chemische industrie en
hoopte dat de regio daarmee uit de economische impasse
kon raken.111 Ook de Nederlandse boeren zagen wel iets
in de gasvondst en wilden een deel van de gasvoorraden
gebruiken voor de productie van kunstmest. Aardgas werd
namelijk als belangrijke grondstof voor ammoniakbereiding

gebruikt en Nederlandse boeren gaven destijds per jaar
voor vele miljoenen guldens uit aan kunstmest. Agrarische
ondernemers hoopten met de vondst van het gasveld de
kostprijs van de productie van kunstmest daarom flink te
kunnen verlagen.112

Fig. 3.3 | Knipsel uit Friese Koerier (10 juni 1961) met als ondertitel;
”Boortoren bij Garmerwolde: Gas voor de toekomst van Groningen.
Overal in Stad en Ommelanden droomt men stoute dromen, waarin het
aardgas als de ontwaakte schone slaapster ontwaakt. Alleen blijft de
vraag: van waar zal de prins komen?”

Fig. 3.4 | Knipsel uit De Volkskrant (23 januari 1963) met als ondertitel;
“Dit is de nieuwe ‘gasbel’-haard, ontwikkeld voor een tijd, waarin het gas
misschien goedkoper zal worden. Merkwaardig aan deze haard is het
marmeren bovenblad. Hopelijk zal het niet vloeken met het marmer van
onze schoorsteen”

De Volkskrant (1961, 20 januari) p.6. https://resolver.
kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010880213:mpeg21:p006;
Friese koerier (1960, 21 november) p. 6. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010688411:mpeg21:p006.
110
Het vrĳe volk (1961, 10 februari) p. 13. https://
resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010949397:mpeg21:p013;
Friese koerier (1961, 10 juni) p. 9. https://resolver.
kb.nl/resolve?urn=ddd:010688578:mpeg21:p009;
Friese koerier (1961, 13 juni) p. 2. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010688580:mpeg21:p002; Nieuwsblad
van het Noorden (1961, 13 juni) p. 1. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010678755:mpeg21:p001; Trouw (1962, 19 juli) p. 1.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010816010:mpeg21:p001.
111
De waarheid (1961, 1 juli) p. 5. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010371276:mpeg21:p005; Nieuwsblad
van het Noorden (1961, 13 juni) p. 2. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010678755:mpeg21:p002.

In 1962 presenteerde minister De Pous de ‘Aardgasnota’
in de Tweede Kamer, waarin hij aangaf dat het gas uit
Groningen vooral voor huishoudelijke doeleinden gebruikt
zou gaan worden. Daarvoor zouden alle Nederlandse
gasbedrijven binnen enkele jaren alleen nog maar
“puur Gronings aardgas” leveren, hetgeen aanmerkelijk
goedkoper zou zijn dan de gas- en steenkoolprijzen die
tot dan toe berekend werden. Het gas zou daarmee niet
gebruikt worden voor de industrie, omdat hiervoor de
kolen en olie beschikbaar waren.113 Deze ontwikkeling zou
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Trouw (1962, 21 december) p. 5. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010815990:mpeg21:p005.
113
Gereformeerd gezinsblad (1962, 20 juli) p. 3. https://resolver.
kb.nl/resolve?urn=ddd:010627007:mpeg21:p003; Pous (1962)
p. 3; Trouw (1962, 21 december) p. 5. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010815990:mpeg21:p005.
112

35

revolutionaire gevolgen hebben voor het energieverbruik,
waarmee Nederland de Verenigde Staten en Canada
opvolgde die aardgas reeds als goedkope vorm van
huisverwarming gebruikten. Volgens De Pous zou
het ook leidden tot een belangrijke verschuiving in de
verhouding tussen de verschillende energieproducten,
die tot dan toe op de markt werden aangeboden. Ook de
gaskachelindustrie greep deze gelegenheid aan om met
reclamecampagnes de gaskachel aan de man te brengen
(fig. 3.4).114
Om het gas naar de Nederlandse huishoudens te
transporteren werd in 1963 de Gasunie opgericht, die
verantwoordelijk was voor de aanleg van een grootschalig
Nederlands gasleidingnetwerk. Men gebruikte hiervoor
metalen buizen van twaalf meter lang die op het
maaiveld door gespecialiseerde pijplassers aan elkaar
werden verbonden. Omdat Nederland deze kennis in de
begin jaren zestig zelf niet in huis had, werden hiervoor
specialisten uit Frankrijk ingehuurd. Na het lassen werden
de lasnaden met bitumen en glasvezel omhuld om tegen
corrosie te beschermen, waarna lengtes tot 1500 meter
gelijkmatig in een geul van tweeënhalve meter diep werden
gelegd (fig. 3.5 en 3.6).115 Twee jaar na de presentatie
van de Aardgasnota was een belangrijk deel van het
hoofdleidingnetwerk gereed en werden Nederlandse
huishoudens in een mum van tijd op het aardgasnet
aangesloten. Zodoende waren in de midden jaren zeventig
reeds vier miljoen woningen op aardgas aangesloten. 116
Na verloop van tijd veranderde het euforisch karakter

Fig. 3.5 | Aanleg gasleidingnetwerk (Gasunie, z.d.)

van de berichtgeving over het Groningenveld. Waar het
Nieuwsblad van het Noorden in 1986 nog aangaf dat
het Slochterense landschap twee rijkdommen kent waar
aardgaswinning en de landbouw elkaar in aanvullen (fig.
3.7), kantelt dit wanneer er vanaf de eind jaren tachtig
door geograaf Van der Sluis (1944-2000) verbanden
worden gezien tussen de winning van aardgas en de
aardbevingen in de regio.117 In eerste instantie worden Van
der Sluis zijn beweringen door zowel de NAM, Technische
Universiteit Delft als de KNMI betwist en duurt het tot zeker
1993 voordat een relatie door de ‘Begeleidingscommissie
Onderzoek Aardbevingen’ wordt bevestigd. Hoewel
de Begeleidingscommissie aantoont dat gaswinning
aanleiding kan geven tot geïnduceerde aardbevingen,
stelt zij ook dat het aantal aardbevingen en de sterkte
hiervan niet tot verontrusting hoeft te leiden.118 Deze
opvatting bleek echter te optimistisch; zo is Groningen
in de afgelopen drie decennia vele malen getroffen
door aardbevingen en zijn er sinds 2012 meer dan 100
bevingen geregistreerd met een minimale kracht van 1,5
op de schaal van Richter, met als uitschieter de beving
op 16 augustus 2012 (bij Huizinge) die een magnitude
van 3,6 had. De toenemende frequentie en intensiteit van
de aardbevingen (fig. 3.8) leidde tot grote onrust onder
de Nederlandse bevolking, waarop vele protesten tegen
de aardgaswinning volgden.119 Hierop besloot toenmalig
minister Wiebes van Economische Zaken in 2018 de
gaskraan, omwille van de veiligheid van de Groningers,
dicht te draaien. Naar verwachting zal er vanaf medio
2022 geen gas meer uit het Groningenveld gewonnen

Fig. 3.6 | Aanleg gasleidingnetwerk met lassers op de voorgrond
(Gasunie, z.d.)
Nieuwsblad van het Noorden (1986, 26 februari) p. 23.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011568:mpeg21:p023;
De Telegraaf (1986, 30 december) p. 7. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:011207389:mpeg21:p007; Nieuwsblad
van het Noorden (1988, 19 mei) p. 21. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:011001164:mpeg21:p020.
118
Nederlands dagblad (1988, 18 november) p. 6. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010562906:mpeg21:p006;
De Volkskrant (1990, 7 april) p.6. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010857639:mpeg21:p006;
Trouw (1991, 29 juli) p. 3. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ABCDDD:010824402:mpeg21:p003;
Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen (1993) p. 67.
119
Mulder & Perey (2018) p. 5, 8-9.
117

Pous (1962) p. 10; De Volkskrant. (1963, 23 januari) p. 9. https://
resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010876330:mpeg21:p009.
115
Website EO (2010, 27 december) www.vpro.nl/speel~WO_
VPRO_041515~eo-20-april-1988-25-jaar-aardgas~.html, geraadpleegd
op 26 juli 2021; Website NOS Nieuws (2016, 25 oktober) https://
nos.nl/video/2139599-in-de-jaren-60-werden-door-heel-nederlandgasleidingen-geplaatst.html, geraadpleegd op 26 juli 2021; Website
Gasunie (z.d.) www.gasunie.nl/over-gasunie, geraadpleegd op 26 juli
2021.
116
Limburgsch dagblad (1965, 1 mei) p. 11. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010526159:mpeg21:p011; Lans (2015, 13 januari)
www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=15&canon_id=467,
geraadpleegd op 12 juli 2021.
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Fig. 3.7 | Slochteren kent twee rijkdommen (Nieuwsblad van het Noorden,
1986)

Fig. 3.8 | Totaal aantal aardbevingen tussen 1991-2018 met een
magnitude groter dan 1,5 (Mulder & Perry, 2018)

worden.120 Overigens blijkt uit een recente Kamerbrief
(februari 2020) dat het Groningengasveld mogelijk na
2022 wel een rol als back-up in extreme situaties krijgt,
zoals extreme kou in combinatie met grootschalige uitval
van andere middelen.121

aardolie omgezet en wanneer dit oploopt tot boven de
honderdtwintig graden Celcius, ontstaat er gas. Het
ontstane gas migreert vervolgens naar de bovengelegen
poreuze zandsteenlagen van het ‘Rotliegend’ (afzettingen
die zich na het Carboon hebben gevormd in de periode
tussen 300 en 270 miljoen jaar geleden). De mitigatie stopt,
en wordt in de poriën van de zandsteenlaag opgeslagen,
wanneer het gas de ondoordringbare zoutlaag van de
‘Zechstein-formatie’ heeft bereikt, dat tussen 270 en 252
miljoen jaar geleden is afgezet (fig. 3.9). Wanneer alle
zijden door een ondoorlaatbare laag wordt omgeven
ontstaat er een gasreservoir.122 Overigens is het gas dat in
reservoirs wordt opgeslagen slechts 2% van het gas dat in
de koollagen is gevormd. Het overige gas verdwijnt via het
aardoppervlak in de atmosfeer.123

3.3 DE VORMING VAN AARDGAS

Aardgas ontstaat door de afbraak van organisch materiaal
die in de koollagen van het ‘Carboon’ zijn opgeslagen
(geologisch tijdperk van 360 tot 300 miljoen jaar geleden).
Door zuurstofarme omstandigheden doet zich daar
een natuurlijk proces van destillatie voor, waardoor
er bitumineuze materialen ontstaan. Bij temperaturen
boven de zestig graden worden deze materialen in

Fig. 3.9 | Geologische doorsnede Groningenveld. Slochteren formatie behoort tot de Rotliegend-Groep. (Nederlandse Aardolie Maatschappij, 2013)
Nederlandse Aardolie Maatschappij (2013) p. 2; Stouthamer, Cohen
& Hoek (2015) p. 2, 65, 71, 342, 343; Website NAM (z.d.) www.nam.nl/
gas-en-oliewinning/het-winnen-van-aardgas/hoe-ontstaat-aardgas.html,
geraadpleegd op 29 juni 2021.
123
Mondelinge mededeling van dr. M. Wilpshaar (senior Geology Advisor
TNO) op 28 november 2019; Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 343.
122

Website Rijksoverheid (2020, 21 september) https://www.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/21/gaskraan-groningen-verderdicht, geraadpleegd op 27 juli 2021.
121
NAM (2020) p. 30.
120

GAS(T) IN HET LANDSCHAP

37

3.4 METHODE VAN GASWINNING

Het aardgasgas wordt gewonnen op een diepte tussen
de 2.750 en 2.900 meter in een reservoir dat in het
noorden circa 200 meter dik is en in het zuidelijk deel
van het Groningenveld op circa de helft blijft steken.124
Het winnen van het aardgas is relatief eenvoudig.125
Nadat het gas is opgespoord wordt met behulp van een
boortoren op verschillende plekken putten geboord.
Dit boorproces duurt circa twee tot drie maanden,
waarna de boorinstallatie wordt weggehaald. Afhankelijk
van de gasdoorvoerendheid worden de putten op
gaswinningsinstallaties aangesloten. Door de natuurlijke
druk van het reservoir stijgt het gas via de put naar het
oppervlakte, alwaar het via bovengrondse leidingen naar
een behandelingsinstallatie wordt gevoerd. Hier wordt
het gas op afleveringsspecificatie gebracht (drogen en
op temperatuur brengen) en via overslagstations aan het
gastransportnetwerk van de Gasunie overgedragen
(bijlage 1, nr. 10, 15, 17, 24, 67 en 69). Met de gaswinning
wordt ook water- en aardgascondensaat gewonnen.
Dit condensaat wordt via ondergrondse leidingen naar
het ‘Tankenpark’ in Farmsum/Delfzijl (bijlage 1, nr. 52)
gebracht, waar het water van het aardgascondensaat
gescheiden wordt. Aardgascondensaat kan met benzine
worden vergeleken en is daarom een kostbaar bijproduct.
Het condensaat wordt vervolgens naar verschillende
raffinaderijen in het Botlekgebied verscheept. Het
gescheiden water wordt overigens via een ondergrondse
leiding naar de locatie ‘Borgsweer’ (bijlage 1, nr. 19)
gebracht alwaar het in de bodem geïnjecteerd wordt.126

3.5 BODEMDALING DOOR GASWINNING

Als gevolg van de gaswinning vermindert de poriëndruk
in de gasvoerende zandsteenlaag (het gasreservoir),
waardoor het gesteente langzaam wordt samengedrukt
door het gewicht van de bovenliggende lagen. Dit wordt
‘compactie’ genoemd en afhankelijk van de diepte en
grootte van het gasveld resulteert dit in de daling van
het maaiveld. Zo is bij een groot gasveld, zoals het
Groningengasveld, de bodemdaling vrijwel gelijk aan de
ondergrondse compactie.127 De bodemdaling veroorzaakt
een zekere scheefstand van het maaiveld waardoor er
als het ware een platte schotel in het landschap ontstaat.
Hoewel de helling van deze schotel zeer klein is (hooguit
enkele centimeters per strekkende kilometer), is het
maaiveld in het midden van de bodemdalingskom bij
Loppersum meer dan dertig centimeter gezakt sinds er gas
wordt gewonnen (fig. 3.11).128 De compactie reageert met
enige vertraging op de drukdaling van het gasreservoir,
waardoor deze ook na het sluiten van de gaskraan in 2022
nog enkele decennia zal doorzetten. Zo is de verwachting
dat het maaiveld in het jaar 2080 in het centrum van
de schotel 46 centimeter is gedaald als gevolg van de
gaswinning.129 Overigens pakte de allereerste prognose
voor wat betreft de bodemdaling veel negatiever uit. Zo
bracht de NAM in 1971, hoewel de bodemdaling op dat
moment met enkele centimeters nog erg klein was, een
rapport naar buiten waaruit bleek dat de bodem in 2050 tot
wel één meter gedaald zou zijn.130 Voor dit rapport had de
NAM een nieuwe, en destijds unieke, methode ontwikkeld
waarin zij voor het eerst aantoonde dat er een direct
verband lag tussen de compactie van het gesteente en
de zakking van het aardoppervlakte. Om deze reden trok
het onderzoek ook de nodige buitenlandse belangstelling
en bleek er veel interesse naar de onderzoeksresultaten
te zijn uit Amerika en het gebied rond de Povlakte (vlakte

Fig. 3.10 | Voorbeeld gaswinningsinstallatie te Froombosch (bijlage 1, nr. 4)
NAM B.V. (2020) p. 21.
Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) p. 347.
126
Schriftelijke mededeling J. Mulder-Teunissen, adviseur
vergunningen & grondzaken – PU Noord (NAM), 17 maart 2021;
Website NAM (z.d.) https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/het-winnenvan-aardgas/hoe-wordt-aardgas-gewonnen.html, geraadpleegd op 27
juli 2021; Nederlandse Aardolie Maatschappij (2013) p. 2.
124
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Nederlandse Aardolie Maatschappij (2015) p. 7; Wit (2016) p. 9.
Nederlandse Aardolie Maatschappij (2015) p.7-8, 19; Commissie
Bodemdaling door Aardgaswinning (2019) p. 8.
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NAM B.V. (2020) p. 6, 11, 32, 39.
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Nederlands dagblad (1972, 17 mei) p. 2. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010558749:mpeg21:p002; NAM B.V. (2020) p. 16.
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Fig. 3.11 | Bodemdalingskom studiegebied (naar NAM, 2020)

rond de rivier de Po in Italië), waar destijds zich ook grote
verzakking voordeden naar aanleiding van waterwinning
en gaswinning.131 Het is voor te stellen dat het rapport
van de NAM destijds enige ontsteltenis teweegbracht in
Nederland, mede omdat bodemdaling altijd door de NAM
werd ontkend. 132 Maar ook in het buitenland ontstond enige
vrees voor de bodemdaling. Zo gaven onze oosterburen
aan de Nederlandse regering aansprakelijk te stellen voor
eventuele schade in de vorm van dijkverzakkingen waarvoor
men in de omgeving van het plaatsje Leer vreesde.133

Hoewel de bodemdaling nauwelijks met het blote
oog waarneembaar is, is het wel van invloed op de
waterhuishouding van het gebied. 134 Met het zakken
van de bodem daalt het (grond)waterpeil namelijk niet
mee, maar neemt dit relatief gezien juist toe, hetgeen de
vrije afwatering van het gebied sterk beïnvloed. 135 In het
begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werden
deze gevolgen voor het eerst merkbaar. Zo klaagden tal
van boeren over de gestegen grondwaterstand en was
er zelfs sprake van inkomstenderving door verminderde
Mondelinge mededeling van dr. M. Wilpshaar (senior Geology
Advisor TNO) op 28 november 2019.
135
Schroor, Meijering & Eijk (2007) p. 21; Voorde (2018) www.
nemokennislink.nl/publicaties/welke-gevolgen-heeft-bodemdalingdoor-de-groningse-gaswinning, geraadpleegd op 16 februari 2020;
Website Commissie Bodemdaling (z.d.) www.commissiebodemdaling.nl/
bodemdaling/gevolgen, geraadpleegd op 16 februari 2020.
134

Nieuwsblad van het Noorden (1972, 19 februari) p. 19. https://
resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011016251:mpeg21:p019
132
Leeuwarder courant (1972, 12 januari) p. 3. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010618925:mpeg21:p003.
133
De Volkskrant (1972, 26 juli) p. 8. https://resolver.kb.nl/
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Fig. 3.12 | Drooglegging/peilaanpassing naar aanleiding van de bodemdaling (Commissie Bodemdaling door aardgaswinning, z.d.)

landopbrengsten.136 Het is daarom noodzakelijk dat
er maatregelen worden getroffen om wateroverlast
in de bodemdalingskom te voorkomen. Het waterpeil
wordt daarom door de waterschappen kunstmatig lager
(gelijkmatig aan de bodemdaling) gehouden zodat overlast
voor onder andere de scheepvaart en landbouw wordt
voorkomen (fig. 3.12).137 De kosten die hiervoor worden
gemaakt, kunnen verhaald worden op de NAM. Hiervoor is
in 1984 de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning
opgericht met als doel te beoordelen welke kosten de
NAM dient te vergoeden. Daarnaast geeft deze commissie
aan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de nadelige
effecten van bodemdaling te voorkomen, beperken of te
herstellen. 138 Zo zijn er inmiddels diverse bouwkundige
en civiele maatregelen genomen aan waterstaatkundige
werken en zijn er verschillende gemalen, sluizen en
stuwen gebouwd of aangepast om de waterhuishouding in
het studiegebied te reguleren.139
Eén van de belangrijkste maatregelen is de aanpassing
in de ‘Electraboezem’. Via deze boezem wordt de
ontwatering van de kop van Drenthe en het noordwesten
van Groningen naar de Waddenzee geregeld. Als gevolg

van de bodemdaling zou de afwatering op termijn niet meer
gegarandeerd kunnen worden. Daarvoor is deze boezem
in drie schillen opgedeeld (schillenplan). De eerste schil
ligt in het diepste deel van de bodemdalingskom alwaar het
water, om wateroverlast voor de landbouw te voorkomen,
door middel van de gemalen ‘Den Deel’ (bij Onderdendam)
en ‘Usquert’ (vlakbij het gelijknamige dorp) wordt
overgebracht naar de tweede schil. Deze tweede schil ligt
op de rand van de bodemdalingskom alwaar de bodem
minder daalt en het waterpeil minder gecorrigeerd hoeft
te worden. Uiteindelijk wordt het water door middel van
de gemalen ‘Stad&Lande’ (Groningen), ‘Schaphalsterzijl’
(nabij het gehucht Schapehals) en ‘Abelstok’ (ter hoogte
van Klein Maarslag) uitgeslagen op de derde schil, alwaar
het via de Lauwersmeer naar de Waddenzee afwatert (fig.
3.13 t/m 3.15).140
Een andere grote maatregel die men, naar aanleiding van
de bodemdaling, heeft moeten nemen is de aanpassing
aan het haventerrein van Delfzijl. Als gevolg van de
bodemdaling zakte namelijk de oude handelskade
ten opzichte van het zeeniveau, waarop de kans op

Fig. 3.13 | Schillenplan Electraboezem (Zoetendal, Leeuw & Zwaanswijk, 2006)
Nieuwsblad van het Noorden (1980, 5 augustus) p. 1. https://
resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011019100:mpeg21:p001;
De Telegraaf (1980, 6 augustus) p. 7. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:011204899:mpeg21:p007; Leeuwarder
courant (1981, 8 oktober) p. 1. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010621828:mpeg21:p001; Nieuwsblad van
het Noorden (1981, 3 november) p. 1. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:011008400:mpeg21:p001.
137
Voorde (2018) www.nemokennislink.nl/publicaties/welke-gevolgenheeft-bodemdaling-door-de-groningse-gaswinning, geraadpleegd
op 16 februari 2020; Website Commissie Bodemdaling (z.d.) www.
commissiebodemdaling.nl/bodemdaling/gevolgen, geraadpleegd op 16
februari 2020.
138
Nederlandse Aardolie Maatschappij (2015) p. 8.
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Nederlandse Aardolie Maatschappij (2013) p. 37.
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Fig. 3.14 | Gemaal Schaphalsterzijl (De Nederlandse Gemalen Stichting)

Fig. 3.15 | Gemaal Abelstok (De Nederlandse Gemalen Stichting)

overstromingen alsmaar groter werd. Wanneer niet zou
zijn ingegrepen, zou dit tot grote economische schade
hebben geleid voor de bedrijven die op het haventerrein
zijn gevestigd. Zodoende is eind vorige eeuw gestart met
het ophogen van het buitendijks terrein van de haven,
de aanleg van een hogere kademuur en is de haven
gebaggerd. Deze aanpassingen, die bijna tweehonderd
miljoen gulden hebben gekost, is grotendeels uit het
fonds Bodemdaling, en daardoor indirect door de NAM,
gefinancierd.141 Daarnaast zijn tal van kleinere maatregelen
genomen om de nadelige effecten van bodemdaling te
voorkomen, beperken of te herstellen. Een overzicht van
deze maatregelen is weergegeven in bijlage 2.

zij, doordat het landbouwgebied alsmaar natter werd,
delen van hun landopbrengsten verliezen. Saillant detail
hierin is dat de boeren juist hadden willen profiteren van
de aardgasvondst om zodoende goedkoper kunstmest
te kunnen produceren. Waar de gasvondst hen dus iets
had kunnen opleveren, heeft het hen (in de jaren tachtig
althans) geld gekost. De bodemdaling zorgde er eveneens
voor dat waterschappen maatregelen moesten treffen om
wateroverlast in het gebied te voorkomen. Zodoende is
het waterpeil in het studiegebied verlaagd, de ontwatering
van de Electraboezem aangepast en het haventerrein
van Delfzijl verhoogd. Na tal van aardbevingen en vele
protesten heeft de overheid besloten vanaf 2022 geen gas
meer uit Groningen te winnen.

3.6 SYNTHESE

De ontdekking van het Groningenveld en de winning van
het aardgas zijn door de jaren heen van grote invloed op
de Nederlandse maatschappij geweest. Naast dat het voor
een grote verandering op de energiemarkt zorgde, werden
Nederlandse huishoudens in de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw, in een mum van tijd aangesloten op
het Gronings aardgas waarvoor in heel Nederland een
grootschalig gasleidingnetwerk moest worden aangelegd.
Kort nadat bekend werd dat er onder de Groningse bodem
voor kapitalen aan aardgas lag opgeslagen, heerste er
alom euforie in het land. Zo hoopte men met de vondst uit
de penibele economische situatie te raken en wilde men
op allerlei manieren van de gasbel profiteren. Voor een
deel is dit gelukt; zo heeft het gasveld Nederland geen
windeieren gelegd en heeft de overheid de afgelopen zestig
jaar, met vele miljarden aan aardgasbaten, sterk van de
gasbel weten te profiteren. De keerzijde van gaswinning
kwam echter aan het licht nadat dit gerelateerd werd aan
de ontstane bodemdaling en de aardbevingen die in het
gebied voorkwamen. Zo raakten tal van boeren in de
jaren tachtig gedupeerd door de bodemdaling en zagen

Het Groningenveld heeft overigens vaak in buitenlandse
belangstelling gestaan; niet alleen met betrekking tot de
vondst, maar ook omdat de NAM in de jaren zeventig
een onderzoek naar buiten bracht waarin (voor het
eerst) de relatie tussen compactie en bodemdaling werd
aangetoond. Naast interesse uit België en Amerika,
hebben vooral de Duitsers de ontwikkelingen rondom het
gasveld met belangstelling gevolgd.
Opvallend is overigens de rol van de NAM, die op drie
cruciale momenten in de geschiedenis een gereserveerde
houding aannam. Zo hield zij de ontdekking van het
gasveld enige tijd achter en nam zij een terughoudende
houding aan, nadat de bodemdaling en aardbevingen aan
de gaswinning werden gerelateerd.

Nederlands dagblad (1989, 16 juni) p. 6. https://resolver.
kb.nl/resolve?urn=ddd:010559079:mpeg21:p006; Leeuwarder
courant (1994, 17 februari) p. 2. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=ddd:010623165:mpeg21:p002; Website Commissie
Bodemdaling (z.d.) www.commissiebodemdaling.nl/pages/sub/57080/
Haven_Delfzijl_.html, geraadpleegd op 7 juli 2021.
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4.1 INLEIDING

Wie wel eens door de (binnen)wegen van de provincie Groningen is gereden,
kan het niet zijn ontgaan dat er in het landschap diverse objecten staan die
te relateren zijn aan de winning van aardgas. Zo is één van de bekendste
landmarks het hoofdkantoor van de Gasunie die aan de westzijde van de
stad Groningen staat. Maar ook het kunstwerk aan de A7 nabij Slochteren,
die ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van gaswinning in 2009 werd
onthuld, is een kenmerkend icoon dat het hoofdbestanddeel van aardgas
symboliseert (fig. 4.1).142 Saillant detail is dat tien jaar later aan dezelfde A7
nabij Engelbert, een monument is onthult dat de keerzijde van gaswinning
representeert. Dit monument symboliseert namelijk aan de hand van een
scheur, de nadelige gevolgen van gaswinning. Dit kunstwerk wordt daarom
ook wel ‘het aardbevingsmonument’ of ‘het andere monument’ genoemd (fig.
4.2).143 Wellicht minder bekend is de relatie die het Groninger museum met
gaswinning heeft. De bouw van dit museum aan het Museumeiland, werd eind
vorige eeuw namelijk mogelijk gemaakt door een grote gift van de Gasunie.
Zo schonk zij in 1987, naar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan,
vijfentwintig miljoen gulden aan de gemeente om de bouw van een compleet

Fig. 4.1 | Monument ‘Het Gasmolecuul’ aan de A7 nabij Slochteren (NAM, z.d.)

Fig. 4.2 | ‘Het andere monument’ aan de A7 nabij Engelbert (Stichting Meent van der Sluis, z.d.)
Website Reformatorisch dagblad (2009, 17 juni) www.rd.nl/artikel/296230-koningin-onthultgasmolecuul, geraadpleegd op 26 juni 2021.
143
Website Het andere monument (2019) www.hetanderemonument.nl/de-baksteen,
geraadpleegd op 26 juni 2021.
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nieuw museum mogelijk te maken.144
Naast deze objecten, en de waterstaatkundige ingrepen
die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld, zijn er meer
(landschappelijk) ingrepen geweest die aan gaswinning zijn
te relateren. Zo treffen we in Groningen diverse terreinen
aan, die speciaal voor het winnen en/of transporteren van
gas zijn aangelegd. De invloed die deze gaslocaties op het
landschap hebben, wordt in dit hoofdstuk getoetst aan de, in
hoofdstuk twee beschreven, landschapskarakteristieken.
In het bijzonder wordt onderzocht hoezeer zij van invloed
zijn op het verkavelingsbeeld, de wierden en de openheid
van het landschap. Daarnaast is ook de beleving van
gaslocaties in relatie tot het landschap onder de inwoner
van het studiegebied onderzocht. Het hoofdstuk sluit af
met een casestudie waarin de relatie tussen de inrichting
van natuurgebied ’t Roegwold en de gaswinning wordt
onderzocht.

4.2 RUIMTELIJKE INVLOED VAN GASLOCATIES

Binnen het studiegebied liggen eenenzeventig locaties die
te relateren zijn aan gaswinningsactiviteiten. Dit kunnen
gaswinnings-, gasbehandelingslocaties, overslagstations
of locaties voor meet- en observatiedoeleinden zijn. In dit
onderzoek worden dit ‘gaslocaties’ genoemd. Veruit de
meeste gaslocaties worden door de NAM geëxploiteerd
(achtenzestig stuks). Daarnaast hebben de Gasunie,
de NGT en EnergyStock ieder een terrein binnen het
studiegebied. Al deze terreinen hebben een bepaalde
mate van ruimtelijke invloed op het Groningse landschap.
Om hiervan een indruk te krijgen is voor dit onderzoek de
grootte van alle gaslocaties, die binnen het studiegebied
zijn gelegen, inzichtelijk gemaakt. Zo is met behulp van
een geografisch informatiesysteem (ArcGIS) en aan de
hand van een veldbezoek op 7 november 2020, luchtfoto’s
en de ‘Basisregistratie Topografie’, de contouren van

alle gaslocaties in het studiegebied in beeld gebracht.
Als uitgangspunt zijn hiervoor de aanwezige hekwerken
genomen die we rond alle gaslocaties aantreffen (fig.
4.3). Met deze inventarisatie is ook van iedere locatie de
wijze van inrichting onderzocht. Er is daarvoor specifiek
gekeken naar de aanwezigheid van opstallen, fakkeltorens
en eventuele groene aankleding rondom de terreinen.
Overige installaties (zoals gasleidingen) zijn voor dit
onderzoek buiten beschouwing gelaten. Ook sloten die
rondom gaslocaties zijn aangelegd zijn in dit onderzoek
niet meegenomen.
Voor deze studie zijn geen kadastrale gegevens
geraadpleegd. Naast de omvang van een dergelijk
onderzoek is uit een eerste inventarisatie gebleken dat dit
weinig resultaten zou gaan opleveren. Hoewel kadastrale
gegevens een snelle indruk van de eigendomspositie, de
eigendomsgeschiedenis en het voormalige (landbouw)
gebruik geven, is dit voor deze studie niet zinvol gebleken.
Gaslocaties waarvan de NAM exploitant is, worden
namelijk door de NAM gehuurd van de desbetreffende
grondeigenaar.145 Zodoende zouden kadastrale gegevens
voor dit onderzoek geen meerwaarde hebben. Om
deze reden zijn voor dit onderzoek de contouren van
de gaslocaties over historische kaarten geprojecteerd,
om op deze wijze inzicht te krijgen hoe gaswinning het
studiegebied door de jaren heeft beïnvloed. Hoewel uit
een schriftelijke mededeling van de NAM blijkt dat alle
gaslocaties in het studiegebied tussen 1959 en 1985 zijn
aangelegd, kunnen zij deze informatie helaas niet per
gaslocatie aangeven.146 Historische kaarten zijn hiervoor
een goede bron en kunnen een indicatie geven wanneer
de betreffende gaslocaties zijn aangelegd. Het is echter
vanzelfsprekend dat de gaslocaties eerder zijn aangelegd
dan dat ze op kaart zijn vastgelegd. Ter illustratie verschijnt
gaslocatie ‘Rodewolt’ in Tinallinge voor het eerst op de
historisch topografische kaart van 2005 (bijlage 1, nr.

Fig. 4.3 | Hekwerk rondom gaswinningslocatie Froombosch (bijlage 1, nr. 4)
Mondelinge mededeling J. Mulder-Teunissen, adviseur vergunningen
& grondzaken – PU Noord (NAM), 4 november 2020.
146
Mondelinge mededeling J. Mulder-Teunissen, adviseur vergunningen
& grondzaken – PU Noord (NAM), 4 november 2020; Schriftelijke
mededeling J. Mulder-Teunissen, adviseur vergunningen & grondzaken
– PU Noord (NAM), 17 maart 2021.
145

Vermeijden (1987, 2 oktober) p. 6. https://resolver.kb.nl/
resolve?urn=KBNRC01:000034892:mpeg21:p006; Website Groninger
Museum
(z.d.)
www.groningermuseum.nl/museum/gebouw,
geraadpleegd op 21 augustus 2021.
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54). Uit een plaatselijke dorpskrant, en uit een toelichting
op een bestemmingsplan van de voormalige gemeente
Winsum (2012), blijkt dat deze locatie reeds eind jaren
negentig van de vorige eeuw is aangelegd.147 Het is dus
mogelijk dat wanneer in dit onderzoek sprake is van een
aanlegperiode, dit gebaseerd is op de historische kaarten
en dat het werkelijke aanlegmoment kan afwijken. Een
overzicht van alle gaslocaties zijn, samen met een korte
beschrijving en een projectie op de historische kaarten, in
bijlage 1 opgenomen. Een overzicht van de arealen en de
inrichting van de gaslocaties treffen we in bijlage 3 aan.
Inrichting en ruimtegebruik
In het studiegebied treffen we eenenzeventig gaslocaties
aan, waarvan er nog vierenzestig actief worden
gebruikt. De overige locaties zijn inactief en/of worden

binnen enkele jaren gedemonteerd en opgeruimd. Zo
is men inmiddels begonnen met het verwijderen van
de gaslocaties ‘Uiterburen’ te Zuidbroek en locatie ‘Ten
Post’ in het gelijknamige dorp (bijlage 1, nr. 27 & 50).
De actieve gaslocaties worden voor diverse doeleinden
gebruikt en variëren in grootte. Zo zijn de gaswinnings-,
gasbehandelingslocaties en overslagstations relatief grote
gaslocaties en worden de kleine locaties meestal als
meet- en observatiedoeleinden gebuikt. Ook de inrichting
van de gaslocaties varieert. Zo zijn er locaties waar één
of meer gebouwen en/of fakkeltorens op staan, maar
we treffen ook locaties aan waar enkel een buis uit de
grond verrijst. Zoals uit onderstaande afbeelding is op te
maken treffen we de meeste gaslocaties in de agrarische
veenontginningen en jonge zeekleipolders aan (fig. 4.4).
Het totaaloppervlak van alle gaslocaties binnen het
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Fig 4.4 | Gaslocaties per landschapstype
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Jansma (1998) p. 52-53; Oranjewoud (2012) p. 5.
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agrarische
veenontginningen

22

108,2

14,5

25,7

jonge zeekleipolders

22

112,6

9,9

17,9

oude zeekleipolders

13

64,6

7,5

9,4

veenkoloniën

13

48,0

5,8

7,4

water (Eems)

1

0,4

0,0

0,0

TOTAAL (ha)

71

333,9

37,7

60,5

Tab. 4.1 | Areaal
industriegebieden)

per

landschapstype

(incl.

gaslocaties

1980-1989

op

De grootste impact van gaswinning heeft in de jaren
tachtig van de vorige eeuw plaatsgevonden, toen er
verspreid over het studiegebied, vijfendertig gaslocaties in
het landschap verrezen (fig. 4.5). Daarnaast hebben ook
de meeste uitbreidingen in deze periode plaatsgevonden
(negen van de zeventien).

46

1990-1999

n o o r d

Verder treffen we in het studiegebied tweeëndertig
fakkeltorens aan, hetgeen opvallende verschijningen in
het landschap zijn en onlosmakelijk met de gaswinning
zijn verbonden. In het studiegebied treffen we hier
tweeëndertig stuks van aan. Dit kunnen fakkeltorens
zijn die binnen de hekwerken van een gaslocaties staan,
maar dat kunnen ook fakkeltorens zijn die we als ‘solitaire’
elementen in het landschap aantreffen (fig. 4.6). Aan de
hand van de historische kaarten valt het op dat er in de
loop der tijd zes fakkeltorens zijn verwijderd (tab. 4.2).
Reden hiervoor is dat nieuwe technieken ze onnodig
maken. Tussen 2000 en 2009 zijn namelijk, in het kader
van een grootschalig renovatieproject, verschillende
gasbehandelingsinstallaties vernieuwd, waardoor de
toepassing van fakkeltorens niet bleek te zijn. Bij dit project
zijn ook de overgebleven fakkeltorens losgekoppeld
van de betreffende gaslocaties en verbonden aan de
148

1970-1979

areaal kroonprojectie
groen (buiten terrein
in ha)

areaal verharding
(buiten terrein in ha)

areaal terrein (ha)

totaal aantal
gaslocaties

studiegebied is bijna 334 hectare. Daarnaast is er voor
het ontsluiten van de terreinen in totaal een kleine 38
hectare aan verharding aangelegd, waarmee het totaal
oppervlak van alle gaslocaties ruim 371 hectare ofwel
3,7 km2 in beslag neemt (tab. 4.1). Dit is vergelijkbaar
met 740 voetbalvelden of drie keer de grootte van de
Groningse wijk Paddepoel.148 Dit wil overigens niet zeggen
dat er, sinds de ontdekking van het Groningenveld, 371
hectare aan het agrarisch gebied is onttrokken. Een aantal
gaslocaties zijn namelijk op industrieterreinen aangelegd
die, ten tijde van de aanleg, ook een industrieel karakter
hadden. Wanneer deze gaslocaties buiten beschouwing
worden gelaten is er 362 hectare agrarisch gebied aan het
landschap onttrokken (inclusief het areaal aan verharding).

na 2000

0

15 km

Fig. 4.5 | Ontwikkeling van het aantal gaslocaties door de tijd heen o.b.v.
verschijning op historische kaarten

Centraal Bureau voor de Statistiek (2011) p. 57.
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6

2

3
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-
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1
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-
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23

9
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Tab. 4.2 | Fakkeltorens in studiegebied

Fig. 4.6 | Fakkeltoren solitair in het landschap te Tjuchem (bijlage 1, nr.
16)

overslagstations die het gewonnen gas van de NAM aan de
Gasunie levert. De overgebleven fakkels worden daarom
alleen gebruikt wanneer leiding drukvrij gemaakt moeten
worden, waardoor zij niet meer vierentwintig uur per dag
branden (zoals dat in het verleden nog wel gebeurde).149

Positionering in relatie tot verkavelingsbeeld
Typerend aan het studiegebied is de variatie aan
verkavelingspatronen die ieder haar eigen kenmerkende
ontginningswijze kent. Vooral het sloten- en wijkenpatroon
zijn hier in grote mate bepalend, maar ook andere
waterwegen zoals maren kunnen van invloed zijn
op het verkavelingsbeeld. Overigens is, naast de
ontginningswijze, ook de ruilverkaveling van grote invloed
op het verkavelingsbeeld van Groningen geweest. Zo
werd ruilverkaveling na 1950 als instrument gebruikt om
de landbouw te stimuleren over te gaan tot intensivering,
mechanisering, specialisering en schaalvergroting met de
intentie om kleine landbouwbedrijven te laten groeien naar
moderne grootschalige agrarische ondernemingen.151

Opvallend aan de inrichting van vijftien gaslocaties, die na
1982 zijn aangelegd, is dat er een aarden wal naast het
gasterrein in opgeworpen (fig. 4.7). Deze aarden wallen zijn
veelal zowel op de Actueel Hoogtebestand Nederland als
op de historische kaarten waarneembaar. De afmetingen
en hoogte van de opgeworpen wallen varieert per situatie.
Uit een schriftelijke mededeling van de NAM blijkt dat dit
veelal teelaarde is, dat bij de aanleg van de locaties is
vrijgekomen.150
Voor de hiernavolgende analyses zijn de gaslocaties
waarbij geen agrarische functie aan het landschap is
onttrokken buiten beschouwing gelaten (zoals gaslocaties
op industrieterreinen en de locatie op de Eems).

Voor dit onderzoek is de positionering van alle gaslocaties,
aan de hand van historisch kaartmateriaal, getoetst aan
de leidende verkavelingsrichting van het moment dat de
gaslocatie werd aangelegd (bijlage 1 en 3). Hieruit is op
te maken dat ruim vijfentachtig procent van de gaslocaties

Fig. 4.7 | Aarden wal voor terrein van ‘Rodewolt’ te Tinallinge (bijlage 1, nr. 54)
(Google Street view, 2011)
Schriftelijke mededeling J. Mulder-Teunissen, adviseur vergunningen
& grondzaken – PU Noord (NAM), 17 maart 2021.
150
Schriftelijke mededeling J. Mulder-Teunissen, adviseur vergunningen
& grondzaken – PU Noord (NAM), 17 maart 2021.
149
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Bergh (2004) p. 29,30, 35.
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bij het omliggende verkavelingsbeeld aansluit. Er zijn acht
gaslocaties in het studiegebied waarvan de positionering,
ten opzichte van het historische verkavelingspatroon,
afwijkt (bijlage 1, nr. 5, 6, 10, 14, 18, 61, 62, 71).
Opvallend daarin is dat deze allemaal door de NAM
worden geëxploiteerd en deze vooral in de agrarische
veenontginningen (vijf stuks) en de veenkoloniën (drie
stuks) zijn gelegen en bijna allemaal (zeven stuks) in 1982
op de historische kaart verschenen. Opmerkelijk is dat
de NAM, met de aanleg van de gaslocaties, niet expliciet
rekening met de verkavelingsrichting heeft gehouden of
dat daarvoor (intern) beleid is geweest.152 De meest voor
de hand liggende verklaring is dat de positionering van
de gaslocaties gerelateerd is aan de eigenaarspositie
van de kavels. Daarnaast is het mogelijk dat de Provincie
Groningen hierin een rol heeft gehad, maar dat is in deze
studie niet naar voren gekomen. Overigens zijn alle acht
terreinen die afwijken met bomen of andere opgaande
begroeiing aangekleed.
Invloed op landschappelijke openheid
Zoals eerder in dit onderzoek is op te maken kenmerken
alle landschapstypen binnen het studiegebied zich door
een relatief open en grootschalig karakter. Vanzelfsprekend
hebben gaslocaties met verticale elementen, zoals
opgaande begroeiing rond het terrein, een bepaalde mate
van invloed op deze openheid. Zo is zestig procent van
de gaslocaties in het studiegebied groen aangekleed
(tab. 4.3 & fig. 4.9). Vaak zijn dit grote locaties zoals de
gaswinnings- en gasbehandelingslocaties. De groene
aankleding varieert van boomrijen, singelbeplanting
tot bosschages en/of bosstroken. Overigens wil dit niet
zeggen dat de terreinen in zijn geheel door groen zijn
omgeven. Dit kan ook aan één zijde van het terrein zijn.

Het is aannemelijk dat de groene aankleding is aangelegd
om de gaslocaties uit het zicht te nemen. Locaties die
voor meet- en observatiedoeleinden worden gebruikt
zijn overigens het minst vaak met opgaande begroeiing
omgeven.
In totaal is er in het gehele studiegebied zestig hectare
aan groen rond de terreinen aangelegd, hetgeen
vergelijkbaar is met drie keer de grootte van het
Noorderplantsoen in Groningen. Opvallend is dat in de
agrarische veenontginningen, per hectare aan terrein,
gemiddeld vijftig procent meer groen rond de terreinen
staat dan in de overige landschapstypen. Naast opgaande
begroeiing hebben gebouwen vanzelfsprekend ook
invloed op de openheid van het landschap. Van de
zevenzestig gaslocaties staan op tweeënveertig terreinen
één of meerdere gebouwen. Rond het overgrote deel
hiervan is een vorm van groene aankleding rond de
terreinen aanwezig. Er zijn negen locaties waar dit niet
het geval is. Hier staan één of meer gebouwen, maar kent
verder geen groene aankleding. Deze terreinen liggen
overigens relatief verspreid in het studiegebied en een
causaal verband waarom deze terreinen niet een groene
aankleding hebben, is in dit onderzoek niet gevonden.
Hoewel de openheid van het landschap een subjectief
begrip is, blijkt uit diverse onderzoeken dat de waar te
nemen openheid van een landschap wordt beïnvloed door
objecten die op een afstand van kleiner dan twaalfhonderd
meter zijn gelegen. Het onderzoek van Weitkamp (2010)
spreekt zelfs over een maximale waarneemafstand
van vijfendertighonderd meter.153 Dit zou impliceren
dat gaslocaties met een verticaal element, met een
minimale radius van twaalfhonderd en een maximale

n o o r d

500 m

0

Fig. 4.8 | Voorbeeld afwijkende positionering gaslocatie t.o.v. het verkavelingsbeeld. Projectie van locatie ‘Schaapbulten’ te Wagenborg
(bijlage 1, nr. 9) op historische kaart van 1981.
Weitkamp (2010) p. 28, 54, 90; Meeuwsen & Jochem (2011) p. 46;
Meeuwsen & Jochem (2015) p. 66.
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Schriftelijke mededeling J. Mulder-Teunissen, adviseur vergunningen
& grondzaken – PU Noord (NAM), 17 maart 2021.
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agrarische veenontginningen

21

15

13

11

11

jonge zeekleipolders

21

10

12

8

12

oude zeekleipolders

12

7

7

6

6

veenkoloniën

13

10

8

8

20

TOTAAL

67

42
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33

49

Tab. 4.3 | Analyse groene aankleding i.r.t. gebouwen

Fig. 4.9 | Groene aankleding rondom overslagstation De Eeker (bijlage 1, nr. 24)

radius van vijfendertighonderd meter rondom het terrein,
bepalend zijn voor de mate van landschappelijke
waarneembare openheid. In het studiegebied liggen in
totaal negenenveertig gaslocaties die een vorm van een
verticaal element op of rond het terrein hebben; hetzij
opgaande begroeiing, gebouwen of een combinatie
hiervan. Het mogelijke effect die deze locaties op de mate
van landschappelijk openheid hebben, is in onderstaande
afbeeldingen gevisualiseerd. Hierbij moet worden
opgemerkt dat deze visualisaties enigszins subjectief
zijn, omdat hierin geen rekening met andere ‘verticale
obstakels’ is gehouden die de openheid van het landschap
beïnvloeden, zoals dorps- of stadskernen, individuele
boerderijen, bomenrijen of bosstroken. Daarnaast zijn de
aanwezige ‘solitaire fakkeltorens’ (buiten de terreinen)
niet in de visualisaties meegenomen, omdat deze over
het algemeen een relatief open karakter hebben en de
openheid van het landschap daarmee, op een afstand van
twaalfhonderd meter, nauwelijks beïnvloeden.
Aan de hand van de visualisatie in figuur 4.10 is op te
maken dat er vooral in het zuiden van het projectgebied,
ter hoogte van Zuidbroek, een cluster van gaslocaties ligt
die een grote invloed op de waarneembare openheid van
het landschap heeft. Overigens moet worden opgemerkt
dat het onwaarschijnlijk is dat de visualisatie van figuur
4.11 een objectieve weergave is van de invloed op het
landschap. Met de benadering van Weitkamp (2010)
GAS(T) IN HET LANDSCHAP

zouden de gaslocaties namelijk, wanneer een radius van
vijvendertighonderd meter gehanteerd wordt, de mate van
openheid van vrijwel het gehele studiegebied bepalen.
We kunnen ons afvragen in hoeverre de openheid van
het landschap, na de sluiting van de gaskraan, nog zal
worden beïnvloed door de gaslocaties. Uit een schriftelijke
reactie van de NAM blijkt namelijk dat, zoals met de
terreineigenaren is overeengekomen, gaslocaties naar de
oude staat wordt teruggebracht nadat deze zijn ontmanteld.
Hiervoor zal ook eventuele beplanting rondom terreinen
worden verwijderd.154 Dit zou suggereren dat binnen
enkele jaren de (voormalige) gaslocaties de openheid van
het studiegebied niet meer zal beïnvloeden. Overigens
moet hierbij worden opgemerkt dat het verwijderen van
beplanting in het buitengebied, in het kader van de Wet
Natuurbescherming (oude boswet), niet zondermeer is
toegestaan en dat verwijderde beplanting in veel gevallen
elders moet worden herplant.

Schriftelijke mededeling J. Mulder-Teunissen, adviseur vergunningen
& grondzaken – PU Noord (NAM), 17 maart 2021.
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Fig. 4.10 | 1200 meter radius rond gaslocaties met verticale elementen
die de waargenomen openheid beïnvloed

Fig. 4.11 | 3500 meter radius rond gaslocaties met verticale elementen
die de waargenomen openheid beïnvloed

Stuurgroep Noord (z.d.) p. 28; Provincie Groningen (2010) p. 21;
Provincie Groningen (2016a) p. 49, 76, 82; Provincie Groningen (2016b).
Afdeling 2.27 Wierden en zones rond Wierden.
159
Kremer (1839) p. 352; Aa (1844) p. 717.
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Doesburg & Stöver (2018) p. 11, 13, 14.
Doesburg & Stöver (2018) p. 18, 20.
Stuurgroep Noord (z.d.) p. 28.
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Visuele invloedsfeer op wierden
beleid overgenomen om zodoende het karakteristieke
Langs de oude kustlijn van de oude zeekleipolders beeld, de landschappelijke openheid rond, en het zicht
ligt een lange reeks van tientallen wierden. Het zijn op de wierden te beschermen.158 Voor dit onderzoek
belangrijke dragers van de cultuurhistorische identiteit is de ligging van alle gaslocaties getoetst aan deze
van Nederland en herkenbare landschapselementen die vrijwaringszones om zodoende inzicht te krijgen of deze
de voortdurende strijd met het water in het noordelijk binnen de visuele invloedssfeer van wierden liggen. De
Garbendeweer
kleigebied symboliseert. Daarmee behoren wierden Garbendeweer
resultaten
hiervan zijn in bijlage 4 gevisualiseerd. Hoewel
tot belangrijke archeologische monumenten. Volgens uit dit onderzoek blijkt dat géén van de gaslocaties binnen
Doesburg & Stöver (2018) is de zorg voor wierden, in het bovengenoemde contouren liggen, valt het op dat het
kader van de archeologische monumentenzorg, tot dusver terrein van gaslocatie ‘Bierum’ (bijlage 1, nr. 56) nagenoeg
onderbelicht gebleven en zijn er maar enkele publicaties tegen de vrijwaringszone van Uiteinde en Klein Wierum
over verschenen. Een belangrijk artikel, dat ook als basis is gesitueerd (fig. 4.12). Zo ligt de gaslocatie op slechts
voor het huidige rijksbeleid dient, is van Klok (Terps:
tientallen meters van de vrijwaringszone van Uiteinde en
Uiteinde
Uiteinde
who cares, 1979).155 Klok constateert in zijn onderzoek is het, hoewel deze dus niet binnen de vrijwaringszone
dat wierden, tot dan toe, langzaam verrommelen. Door gelegen is, niet uit te sluiten dat deze géén effect heeft op
herpercelering en de toegenomen bebouwingsdichtheid de visuele invloedssfeer; temeer omdat er aan de westzijde
heeft dit tot verstoring van onder andere het aanzicht op van de gaslocatie een groene afscheiding aanwezig is, die
wierden geleid. In zijn onderzoek pleit Klok er daarom het zicht (vanaf de Dijkweg) op de wierde blokkeert.
voor onbebouwde wierden, of grote onbebouwde delen
van wierden, te beschermen, met als uitgangspunt de Er is overigens niet veel bekend over Uiteinde en Klein
Klein
Klein
Wierum
Wierum
onbebouwde
LEGENDA
LEGENDAdelen onbebouwd te laten. Daarnaast geeft Wierum. Kremer (1839) en Van der Aa (1844) spreken van
Klok in zijn onderzoek een overzicht van alle, tot dan toe, kleine gehuchten met vruchtbare gronden die voorheen tot
gaslocatie
gaslocatie
‘Bierum’
‘Bierum’
beschermde
wierden,
de mate van gaafheid en de visuele de kerspel van Holwierde behoorden en tót de Reformatie
invloedsfeer
daarvan
op kaart weer (bijlage
4).156 Deze in eigendom van de abdij van Witte Wierum waren.159
visuele
visuele
invloedssfeer/vrijwaringszones
invloedssfeer/vrijwaringszones
wierden
wierden
weergave
per wierde
de afstand
aan
waarop deze Daarnaast is uit de kaart van Klok op te maken dat Uiteinde
en wierdedorpen
engeeft
wierdedorpen
(bron:
(bron:
Provincie
Provincie
Groningen)
Groningen)
als zodanig herkend kan worden. Voor bebouwde wierden plaatselijk is afgegraven en Klein Wierum een gave wierde
hanteert hij daarvoor vierhonderd meter vanaf de voet
van de wierde, voor behuisde wierden driehonderd meter,
1.5001.500
metermeter
0
0
500 500
tweehonderd meter voor onbehuisde wierden en honderd
meter voor huiswierden. 157 De Provincie Groningen heeft
deze contouren, zogenaamde vrijwaringszones, in haar
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Fig. 4.12 | Gaslocatie ‘Bierum’ ten opzichte van de visuele invloedsfeer van wierden

is gebleven.160 Op basis van deze informatie is het lastig
te bepalen of de cultuurhistorische identiteit van deze
wierden door de gaslocatie is aangetast.
Uit de historische kaart van 1908 is echter op te maken
dat gaslocatie ‘Bierum’ over een weg is geprojecteerd die
route tot een voormalige ‘lichttoren’ bood (fig. 4.13).161
Deze lichttoren, ook wel de ‘vuurtoren van Watum’, werd

in 1888 als oriëntatiebaken voor de scheepvaart gebouwd.
Vanouds is de toegang tot de Eems namelijk een moeilijk
begaanbare vaarroute geweest en is vooral de Borkumrif,
een zandbank in de zee, een waar schepenkerkhof
gebleken. Schippers waren voor hun oriëntatie daarvoor
aangewezen op bakens zoals de ‘vuurtoren van Watum’.
In de Tweede Wereldoorlog is deze vuurtoren helaas door
een bombardement verwoest en is de enige vuurtoren in

Fig. 4.13 | Historische van kaart 1908 met ‘vuurtoren van Watum’ (Topotijdreis)
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA),
toegangsnr. 817 Verzameling kaarten, prenten en tekeningen (RAG),
1500 – 1999, invent.nr. 710.2, Terpen kaart van Groningen; behoort bij
R.H.J. Klok, “Terpen zullen ons een zorg zijn” in: Gron. Volksalmanak
1974/1975.
161
Website Topotijdreis (z.d.) Historische kaart van 1908. www.
topotijdreis.nl, geraadpleegd op 9 maart 2021.
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Noord-Nederland die op deze wijze is vernietigd.162 Hoewel
de vuurtoren ten tijde van de aanleg van de gaslocatie niet
meer bestond, ligt gaslocatie ‘Bierum’ min of meer tussen,
al dan niet zichtbare, landschapselementen die een sterke
verbinding met water hebben; zo zijn Uiteinde en Klein
Wierum plaatsen die de voormalige strijd met het water
symboliseert en is de plek waar de vuurtoren gestaan
heeft een belangrijk oriëntatiepunt voor de scheepvaart
geweest.

4.3 BELEVING VAN GASLOCATIES IN RELATIE
TOT HET LANDSCHAP

Het is aannemelijk dat gaslocaties van invloed zijn op de
beleving van het landschap. Diverse onderzoeken laten
namelijk zien dat mensen zich storen aan elementen
die gebiedsvreemd of opvallend zijn.163 Zo heeft Van der
Wulp (2009) onderzocht welke invloed elementen op de
waardering van het landschap hebben. Hoewel hierin niet
specifiek naar gaslocaties is gekeken, is wel de invloed
van hekwerken in het landschap onderzocht. Uit Van der
Wulp zijn onderzoek blijkt dat hekwerken, die meestal
ook rond gaslocaties zijn aangebracht, een significant
negatieve invloed op de beleving van het landschap
hebben, als storende elementen worden ervaren en een
grote afbreuk doen aan de aantrekkelijkheid van het
landschap. 164 Hoewel hekwerken onderdeel uitmaken
van de inrichting van gaslocaties, is dit nog geen goede
reflectie van de landschapsbeleving van gaslocaties an
sich. Naast het onderzoek van Boersma & Kuiper (2006),
waarin gaslocaties als ‘potentieel storende elementen’
worden omschreven, is er weinig onderzoek gedaan naar
gaslocaties in relatie tot de landschapsbeleving.165 Om
hiervan een beter beeld te krijgen is voor dit onderzoek een
internetenquête onder de inwoners van het studiegebied
afgenomen. Daarvoor is een vragenlijst, die in bijlage 5
is opgenomen, naar 91 dorps- en wijkbelangen verstuurd,
met het verzoek deze onder haar leden te verspreiden.
In de enquête wordt onder meer gevraagd hoe men
gaswinning in het landschap ervaart en hoe gaslocaties
zich tot de landschappelijke inpassing verhouden. Hoewel
niet iedere dorps- of wijkbelang de enquête heeft kunnen
verspreiden is, in de periode van 1 mei tot 31 mei 2021, de
vragenlijst door 144 respondenten ingevuld. De resultaten
hiervan zijn eveneens in bijlage 5 weergegeven.
Op basis van de reacties blijkt dat het overgrote deel van
de respondenten afkomstig is uit de onderste helft van
het studiegebied, waar ook de meeste gaslocaties zijn
gelegen. Ruim driekwart van de respondenten woont
tenminste tien jaar in zijn of haar huidige woonplaats
en een groot deel woont binnen vijf kilometer van een
gaslocatie (84%). Een kleine meerderheid is hoogopgeleid
(57%) en hoewel er weinig respondenten onder de twintig
jaar hebben gereageerd, is de verdeling onder de overige
leeftijdscategorieën evenredig te noemen. In de vragenlijst

is men gevraagd naar de zichtbaarheid van gaswinning en
hoe zij dit, in relatie tot het landschap, ervaren. Zo blijkt dat
een minderheid dit als storend ervaart (44%). Daarnaast
geeft ook slechts één vijfde van de respondenten aan
zich te storen aan ‘solitaire fakkeltorens’, die we af
en toe in het landschap aantreffen. Meer dan de helft
stoort zich hier niet aan. Dit is, met het oog op Van der
Wulps onderzoek, opvallend te noemen. Ook scoort de
waardering van het landschap erg hoog. Zo geeft ruim 85%
van de respondenten aan de woonomgeving (het gebied
buiten stad/dorp met een maximum van 10 kilometer) te
waarderen met een cijfer zeven of hoger. Opvallend is dat
bijna twee derde van de respondenten aangeeft dit cijfer
niet te willen veranderen wanneer er in de toekomst geen
gas uit Groningen wordt gewonnen en er daardoor geen
gaslocaties meer in het landschap worden aangetroffen.
Deze resultaten wijken daarmee af van de bevindingen uit
Van der Wulps onderzoek, die aantoont dat mensen zich
storen aan opvallende elementen en dat dit van invloed is
op de waardering van het landschap. Er is overigens geen
verklaring gevonden waarom de respondenten uit het
studiegebied het landschap, in relatie tot de gaswinning,
anders waarderen dan de objecten die Van der Wulp heeft
onderzocht. Een mogelijke verklaring is dat naarmate men
langer rond een gaslocatie woont, de aanwezigheid hiervan
als minder storend of gebiedsvreemd ervaart. Immers; een
meerderheid van de personen heeft aangegeven tien jaar
of langer in de omgeving van gaslocaties te wonen.
De respondenten zijn ook gevraagd naar de
landschappelijke inpassing van gaslocaties. Circa de
helft geeft aan ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn en
de overige helft is daarmee ‘ontevreden’ of zelfs ‘zeer
ontevreden’. Voor dit onderzoek zijn ter illustratie twee
gaslocaties aan de respondenten voorgelegd, waarin men
kon aangeven wat zij zouden willen veranderen aan de
landschappelijke inpassing (fig. 4.14 & 4.15). Eén van
deze gaslocaties is ‘Uiterburen-scraper’ in Zuidbroek. Dit
is een relatief kleine gaslocatie waar geen bomen of ander
groen rondom het terrein staat. Het tweede voorbeeld zijn
de locaties bij Tjuchem. Dit is relatief groot en wel door
groen omgeven. Opvallend is dat een ruime meerderheid
van de respondenten voor beide voorgestelde scenario’s
aangeeft meer groen, zoals bomen en struiken, rond de
locaties aan te willen brengen (82% resp 74%). Een klein
deel van de respondenten zou niets willen veranderen aan
de landschappelijke inpassing en circa 25% had de open
delen van het terrein in Zuidbroek willen benutten voor
zonnepanelen.
De internetenquête sluit af waarin men gevraagd wordt
wat, volgens de respondenten, met de gaslocaties moet
gebeuren wanneer de gaskraan in Groningen wordt
dichtgedraaid en gaslocaties daardoor overbodig worden.
Daarin geeft bijna de helft van de respondenten aan dat
de gaslocaties naar natuurgebied of bos moet worden

Knol (2012) p. 22, 26, 27; Oijen, (2013, 28 februari) www.
waddenvereniging.nl/wadweten/6859-oude-zeebakens-in-het-groningerlandschap.html, geraadpleegd op 9 maart 2021; Mennens & Wilmink
(2014) p. 21.
163
Wulp (2009) p. 133, 134.
164
Wulp (2009) p. 137, 138, 141.
165
Boersma & Kuiper (2006) p. 14.
162
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Fig. 4.14 | Gaslocatie Uiterburen-scraper
(bijlage 1, nr. 39)

Fig. 4.15 | Gaslocatie Tjuchem & overslagstation
(bijlage 1, nr. 15-17)

omgevormd. Daarnaast is 15% van mening dat de ruimte
voor zonnepanelen moet worden benut. Slechts 4% vindt
dat de gaslocaties het ‘nieuwe erfgoed’ is en dat er niets
met de locaties gedaan moet worden. Een derde van de
respondenten ziet de gaslocaties het liefst, na het sluiten
van de gaskraan, haar oude landbouwfunctie terugkrijgen.
Dit laatste sluit overigens ook aan bij de doelstelling van
de NAM die met de grondeigenaren, waar de NAM de
gronden van huurt, is overeengekomen dat de gaslocaties
naar de oude staat wordt teruggebracht nadat deze zijn
ontmanteld.166 Het is dus denkbaar dat een groot deel
van de gaslocaties haar voormalige functie van landbouw
terugkrijgt, maar het is ook niet uitgesloten dat de
locaties een rol in de energietransitie gaan krijgen voor
bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken of het transport

van waterstof.167

In de afgelopen decennia zijn binnen het studiegebied
verschillende, variërend van kleine tot grote, natuurgebieden
aangelegd die een sterk waterrijk karakter hebben. Je kan
jezelf afvragen of de bodemdaling die door gaswinning
is ontstaan van invloed is geweest op het hydrologisch
karakter van deze gebieden. Voor dit onderzoek is daarvoor
specifiek gekeken naar natuurgebied ’t Roegwold. Zoals in
onderstaand figuur is op te maken is dit gebied recent van
overwegend landbouw naar natuur getransformeerd (fig.
4.16).

0

3 km

n o o r d

n o o r d

n o o r d

2010

4.4 INVLOED VAN GASWINNING OP
NATUURGEBIEDEN

2015

0

3 km

2019

0

3 km

Fig. 4.13 | Historische van kaart 1908 met ‘vuurtoren van Watum’ (Topotijdreis)
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algemeen het waterpeil in de winter kunstmatig laag
gehouden om overtollig water snel af te kunnen voeren;
’s zomer wordt daarentegen naar een hoger waterpeil
gestreefd om het grondwater in het landbouwgebied aan te
vullen. Voor (natte) natuurgebieden streeft men juist naar
een omgekeerde situatie waarbij ‘s winters een hoger peil
en ’s zomers een lager peil wordt nagestreefd, hetgeen
beter aansluit bij de natuurlijke omstandigheden van
natte winters en droge(re) zomers. Met de inrichting van
‘t Roegwold heeft men het ‘landbouwpeil’ ook aangepast
naar dit ‘natuurlijk peilbeheer’ om het gebied zodoende
te vernatten.173 Overigens is het waterpeil hier niet voor
het eerst aangepast. Uit een rapportage van Commissie
Bodemdaling door Aardgaswinning (1987) blijkt namelijk
dat het waterpeil in de periode tussen 1960 en 1985,
variërend van 25 tot 125 centimeter, ter compensatie
van de natuurlijke klink en voor de verbetering van de
landbouwproductie, is verlaagd.174
n o o r d

n o o r d

n o o r d

’t Roegwold ligt ten oosten van de stad Groningen; aan
de zuidzijde ligt het dorp Kolham en de noordzijde sluit
aan op het Schildmeer. Het natuurgebied maakt onderdeel
uit van het Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN). Dit
netwerk, dat voorheen bekendstond als de Ecologische
Hoofdstructuur, heeft tot doel de achteruitgang aan
natuurareaal en biodiversiteit in Nederland te herstellen.
Het Rijk is daarvoor voornemens het areaal natuur tussen
2011 en 2027 met 80.000 hectare uit te breiden en heeft
de realisatie hiervan bij de provincies belegd.168 De eerste
contouren van ’t Roegwold werden in de Tweede Nota
Ruimtelijke Ordening (1966) zichtbaar. Hoewel het niet om
concrete plannen betrof laat het de eerste vormen van een
ecologische en landschappelijke verbinding in MiddenGroningen zien.169 Eind jaren negentig van de vorige eeuw
wordt de inrichting van het gebied in de Structuurschema
Groene Ruimte concreter en als grootschalig
natuurontwikkelingsproject
aangewezen.170
Bij
de
ontwikkeling van het gebied is, naast de herinrichting van
het bestaande natuurareaal, 1.130 hectare landbouw naar
natuur omgevormd met als doel een grootschalig oermoeras
van ruim 1.700 hectare te creëren. Zodoende is er een
mozaïek van open water, riet- en zeggenmoeras, ruigten
en kruidenrijke graslanden aangelegd.171 Om voldoende
waterdiepte in het natuurgebied te krijgen is hiervoor in
sommige delen de nutriëntrijke bovengrond afgegraven en
de waterhuishouding aangepast, met als uitgangspunt het
omliggende landbouwgebied niet door het hydrologisch
karakter van het natuurgebied te laten beïnvloeden.172
Voor natuurgebieden wordt door waterschappen namelijk
een ander peilregime dan voor landbouwgebieden
2010
2015 over het
0
3 km
gehanteerd.
Zo wordt voor
landbouwgebieden

De situering van het waterrijke Roegwold lijkt, op basis
van de Actuele Hoogtebestand Nederland (hierna AHN)
en de geomorfologische kaart, niet een onlogische keus te
zijn geweest. Het natuurgebied ligt namelijk als ontgonnen
veenvlakte lager dan het omliggende landschap (zie
hoofdstuk 2). Zo ligt er ten zuidoosten en parallel aan
het gebied, tussen Slochteren en Siddeburen, een hoge
dekzandvlakte en wordt het gebied aan de noordzijde
door oude getijdeafzettingen omgeven (fig. 4.17 & 4.18).
Door deze lagere ligging lijkt een relatie tussen het
hydrologische karakter van ’t Roegwold en de gaswinning
vrijwel uitgesloten.
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Sanders (2018) p. 13, 14, 23.
Pols, Bijlsma & Breedijk et al. (2018) p. 21
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Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1996) p. 86, 87;
Landinrichtingscommissie Midden Groningen (1997) p. 12.
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Landinrichtingscommissie Midden Groningen (1997) p. 28; Christen
(2008) p. 4, 5, 9.
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Landinrichtingscommissie Midden Groningen (1997) p. 21, 28, 29;
Christen (2008) p. 5, 19.
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Fig. 4.17 | Situering ’t Roegwold i.r.t. AHN

Fig. 4.18 | Situering ’t Roegwold i.r.t. de geomorfologische kaart
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hoog gelegen (AHN)
Christen (2008) p. 13; Gemeente Slochteren, Waterschap Hunze en
Aa’s (2008) p. 14, 29.
laag gelegen (AHN)
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Commissie bodemdaling door Aardgaswinning (1987) p. 29.
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4. GASWINNING IN HET LANDSCHAP
In het vorige hoofdstuk is echter op te maken dat de
bodem van het studiegebied door gaswinning is gaan
dalen. Zo is aan de hand van de bodemdalingskaart te
zien dat ’t Roegwold in vrijwel het diepste deel van de
bodemdalingskom is gelegen en dat het maaiveld aldaar
tussen de tweeëntwintig en dertig centimeter is gedaald
sinds er gas in Groningen wordt gewonnen (fig. 4.19).
Daarnaast valt het op dat de bodemdalingscontouren
parallel aan de dekzandrug van Slochteren-Siddeburen
liggen, waaruit kan worden opgemaakt dat het maaiveld
van ’t Roegwold (en het voormalig landbouwgebied) méér
is gaan dalen dan de dekzandvlakte. Zodoende is het
hoogteverschil tussen het lager gelegen Roegwold en het
2010
2015
0
3 km
hoger gelegen dekzandvlakte door de gaswinning alsmaar
toegenomen. Op basis hiervan is het niet uitgesloten dat
men met de ontwikkeling van ’t Roegwold heeft kunnen
LEGENDA
profiteren van het ontstane (extra) hoogteverschil,
ondanks
dat waterschappen voortdurend de waterpeilen aanpassen
hoog gelegen
aan de mate van bodemdaling.175 Zodoende is het
aannemelijk dat waterschappen met de nieuwe inrichting
van het natuurgebied, en het ontstane laag
hoogteverschil,
gelegen
minder moeite voor de drooglegging van het natuurgebied
hoeven te doen.

4.5 SYNTHESE

natuurgebied
‘t Roegwold

Het is opvallend dat bijna de helft van de respondenten de
gaslocaties als bos of natuurgebied in wil richten, nadat de
gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid. Dit is echter
niet overeenkomstig met de doelstelling van de NAM.
Zij heeft namelijk met de betreffende grondeigenaren
n o o r d

n o o r d

In de laatste helft van de twintigste eeuw heeft de
gaswinning een alsmaar grotere positie in het Groningse
landschap verworven. Zo zijn er in het studiegebied, voor
het winnen en/of
transporteren van aardgas, tientallen gaslocaties
aangelegd. Dit is van grote invloed op het karakter van
het landschap geweest. Zo heeft, sinds de ontdekking
van het Groningenveld, meer dan driehonderd hectare
landbouwgrond plaatsgemaakt voor de aanleg van deze
locaties. Vooral in de jaren tachtig van de vorige eeuw
zien we er veel op historische kaarten verschijnen. Het is

opvallend dat rond het merendeel van de locaties een vorm
van groen rondom het terrein is aangebracht. Dit kunnen
bomen, boomrijen, singelbeplanting tot bosschages en/
of bosstroken zijn. Vooral de grotere locaties zijn groen
aangekleed. De kleinere locaties, die vaak voor meeten observatiedoeleinden worden gebruikt, zijn minder of
niet door groen omgeven. Het is daarmee aannemelijk
dat men dit heeft aangebracht om de gaslocaties aan het
zicht te onttrekken. Deze groene aankleding is overigens
sterk van invloed op de landschappelijke openheid,
hetgeen één van de landschapskarakteristieken van het
studiegebied is. Vooral ter hoogte van Zuidbroek tast
een cluster van gaslocaties de waarneembare openheid
2019
0
3 km
0
3 km
van het landschap sterk aan. Opvallend is dat een ruime
meerderheid van de (voor dit onderzoek) geënquêteerde
mensen juist meer groen rond gaslocaties had gewenst.
Ook wanneer het om relatief kleineLEGENDA
locaties gaat. Hiermee
zou je kunnen opmaken, hetgeen overigens
niet specifiek
ontgonnen
veenvlakte
aan de respondenten is gevraagd, dat men
het minder
bezwaarlijk vindt dat de openheid van het landschap door
dekzandvlakte
groen wordt aangetast. Het is ook mogelijk
dat men zich
zodanig aan de gaslocaties stoort dat men
een groene
getijdeaankleding boven de aantasting (openheid)
van het
afzettingen
landschap verkiest; al geeft een kleine meerderheid van
natuurgebied
de respondenten aan zich niet te storen aan gaslocaties
‘t Roegwold
en of fakkeltorens die we in het studiegebied aantreffen.
Hoewel de helft van de geënquêteerden aangeeft (zeer)
ontevreden te zijn over de landschappelijke inpassing van
de gaslocaties, is de aanwezigheid van de locaties niet
van invloed op het cijfer dat men aan het landschap geeft.
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Fig. 4.19 | Natuurgebied ’t Roegwold i.r.t. bodemdalingscontouren en de AHN
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afgesproken dat de gaslocaties naar de oude (landbouw)
staat zullen worden teruggebracht nadat deze zijn
verwijderd. Dit geldt niet alleen voor de gasinstallaties en
de opstallen, maar ook de aanwezige groene aankleding
zal in de toekomst worden verwijderd. Overigens moet
daarbij worden opgemerkt dat dit, in het kader van de Wet
natuurbescherming, niet een eenvoudige opgave zal zijn.
Naast de invloed die gaslocaties op de openheid van
het landschap hebben, zijn er meer zaken die gevolgen
op het landschap hebben en aan de gaswinning zijn te
relateren. Zo treffen we rond een aantal locaties een
aarden wal rond het terrein aan. Ook is het niet uit te
sluiten dat de gaswinning een indirect effect op inrichting
(met name het hydrologisch karakter) van natuurgebied

56

’t Roegwold heeft gehad. Overigens moet worden
opgemerkt dat de karakteristieke verkavelingspatronen in
het studiegebied nagenoeg niet door de inpassing van de
gaslocaties zijn aangetast. Daarnaast is de inpassing van
de gaslocaties, op één geval na, niet van invloed op de
visuele waarneembaarheid van wierden geweest. Hierop
zou je kunnen opmaken dat men hier met de aanleg over
na heeft gedacht.
Overigens maken nieuwe technieken het mogelijk dat de
gaswinning minder zichtbaar is geworden. Zo zijn er sinds
het begin van deze eeuw namelijk al diverse fakkeltorens
uit het landschap verdwenen.
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Gaswinning en de landschapskarakteristieken
Door de invloed van de ijstijden en de verschillende ingrepen van de mens kent
het studiegebied een verscheidenheid aan landschappelijke kwaliteiten. Het
landschap binnen het studiegebied heeft zich de afgelopen eeuwen namelijk
zodanig ontwikkeld dat het een zeer open en grootschalig karakter kent. Dit
grootschalig landschap is, sinds de ontdekking van het Groningenveld in 1959,
flink door gaswinningsactiviteiten aangetast. Naast dat er tientallen locaties zijn
aangelegd die honderden hectares aan landbouwgrond hebben onttrokken,
heeft het vooral de landschappelijke openheid van het studiegebied beïnvloed.
Met name het aangelegde groen is hierin, samen met de opstallen, bepalend
geweest. Opvallend is dat een meerderheid van de geënquêteerde mensen
zich overigens niet stoort aan de gaslocaties, maar dat zij deze wel groener
hadden willen aankleden.
De geschiedenis herhaalt zich!
Het is opvallend dat de geschiedenis zich op een aantal onderdelen herhaalt. Zo
zien we dat het turf in de Middeleeuwen en het gas in de twintigste eeuw, onder
regie van een overheid wordt gewonnen. Hiervoor zijn niet alleen grootschalige
infrastructurele werken aangelegd, ook wisten beide overheden, zowel de
Nederlandse overheid voor wat betref de gaswinning en de stad Groningen
voor de turfontginning, hier financieel van te profiteren. Het is niet voor niks
dat beide ontginningen als belangrijke economische activiteiten worden
gezien. Ook de ontstane bodemdaling in het studiegebied is de Groningers
niet nieuw. Behalve dat het maaiveld door de gaswinning is gedaald, is het
maaiveld eerder ook door de Middeleeuwse agrarische veenontginningen
gezakt. Ondanks de vervelende gevolgen die de maaivelddaling met zich
meebrengen blijken Groningers zich hier goed tegen te kunnen wapenen. Zo
begon men het veengebied, naarmate dit natter werd, verder naar achteren
te ontginnen, waardoor de kenmerkende strokenverkaveling in dit gebied
is ontstaan hetgeen belangrijk voor de identiteit van deze regio is. Wellicht
kunnen de waterstaatkundige maatregelen, die als gevolg van de gaswinning
zijn genomen, in de (verre) toekomst ook in dat licht worden bekeken.
Discussie en aanbeveling
1. Je kan jezelf afvragen waarom de geënquêteerde personen de aanwezigheid
van gaslocaties anders waarderen, dan op basis van Van der Wulps (2009)
onderzoek is te veronderstellen. Nader onderzoek kan dit uitwijzen. Overigens
moet worden opgemerkt dat de resultaten van mijn enquête kunnen afwijken
door de manier van vragen stellen. Zo zijn er in mijn vragenlijst alleen gesloten
vragen opgenomen die de antwoordmogelijkheden beperken. Wellicht was
de uitkomst van de enquête anders geweest wanneer er open vragen waren
gebruikt.
2. Voor dit onderzoek is onderzocht of er een relatie is tussen de gaswinning
en de overwegend natte natuurontwikkeling in het studiegebied. Hiervoor is
als casestudie specifiek gekeken naar natuurgebied ’t Roegwold. Op basis
van de resultaten is het interessant en aanbevelingswaardig dit onderzoek uit
te breiden naar andere natuurgebieden die in het studiegebied zijn gelegen,
zoals het Hondshalstermeer, het Oldambtmeer en De Ruithorn.
3. Door de aardbevingen, die als gevolg van de aardgaswinning hebben
plaatsgevonden, zijn er in het studiegebied diverse boerderijen gesloopt. Nader
onderzoek kan uitwijzen in hoeverre de erfbeplanting hierin ook is verwijderd
en in welke mate dit invloed op het landschap is.
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Ter afsluiting
Het is in dit onderzoek op te maken dat de Groningers
landschappelijke kwaliteiten hebben moeten inleveren om
de rest van Nederland decennialang van energie te kunnen
voorzien en zodoende de Nederlander het enigszins
behaaglijk te maken. Overigens is dit niet nieuw en wordt
het landschap al eeuwenlang om deze reden gebruikt. Zo
groef men kwelders in de oude zeekleipolders af om de
huiswierden op te hogen, groef men massa’s veen af voor
de turfwinning en heeft men de laatste decennia dus het
landschap voor de winning van gas gebruikt. Hoewel de
gaswinning decennialang haar stempel op de provincie
Groningen heeft gedrukt, worden gaslocaties na het
sluiten van de gaskraan verwijderd en zullen de terreinen
worden teruggebracht naar de oude (agrarische) staat.
Na dit onderzoek kan ik toch wel concluderen dat er een
onuitwisbare landschappelijke indruk is achtergelaten
door deze ‘Gast in het landschap’!
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BIJLAGE 1. OVERZICHT GASLOCATIES

1. HEILIGERLEE (WESTERLEE)
omschrijving: De gaslocatie ‘Heiligerlee’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt voor
meet- en observatiedoeleinden (bijvoorbeeld om de
druk in de ondergrond te meten).1 De locatie ligt in een
relatief open agrarisch landschap en deelt de ontsluiting
met ondergelegen boerderij. Er staan geen gebouwen op
het terrein. De aanleg sluit aan bij het verkavelingsbeeld.
Opvallend is de opgeworpen aarden wal ten westen van
de locatie, hetgeen zichtbaar is op de AHN.
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2. SPITSBERGEN (ZUIDBROEK)
omschrijving: De gaslocatie ‘Spitsbergen’ is gelegen
in de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt
als gaswinnings- en gasbehandelingslocatie. Het
aardgas wordt hier gewonnen en gescheiden van water
en aardgascondensaat.1 Op de kaart van 1982 is een
uitbreiding waarneembaar. De locatie is hemelsbreed
circa achthonderd meter van Zuidbroek gelegen en ligt in
een relatief open agrarisch landschap. Er staan meerdere
gebouwen en een fakkeltoren op het terrein. Rondom het
terrein is een bomenrij en singelbeplanting aanwezig.
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3. MIDWOLDA (MIDWOLDA)
omschrijving: De gaslocatie ‘Midwolda’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt als
gaswinningslocatie. Het aardgas wordt hier gewonnen
en via een leiding naar een gasbehandelingsinstallatie
getransporteerd.1 Op de kaart van 1982 is een uitbreiding
waarneembaar, waarbij ook naastgelegen bosperceel
zichtbaar wordt. Door dit bosperceel is de locatie
grotendeels uit het zicht is onttrokken. De aanleg sluit
aan bij het verkavelingsbeeld. Er staan geen gebouwen
op het terrein.
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4. FROOMBOSCH (FROOMBOSCH)
omschrijving: De gaslocatie ‘Froombosch’ is gelegen
in de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt
als gaswinningslocatie. Het aardgas wordt hier uit de
ondergrond gewonnen en via een pijpleiding naar een
gasbehandelingsinstallatie getransporteerd.1 De locatie
ligt tegen de komgrens van Froombosch en wordt
grotendeels door singelbeplanting omgeven. Hierdoor is
deze, vanaf de openbare weg, nagenoeg aan het zicht
onttrokken. Op het terrein staat één gebouw.
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5. SLOCHTEREN (KOLHAM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Slochteren’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt als
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie. Het aardgas
wordt hier uit de ondergrond gewonnen en gescheiden
van water en aardgascondensaat.1 Aan de noord- en
oostzijde van het terrein staat een bomenrij. Verder
staan er meerdere gebouwen en een fakkeltoren op het
terrein.
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6. ZUIDERVEEN (NOORDBROEK)
omschrijving: De gaslocatie ‘Zuiderveen’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt als
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie.1 De locatie
is circa 400 meter van Noordbroek gelegen. Aan de
oostzijde staat een bomenrij en aan de zuidzijde van de
locatie is bosschage en singelbeplanting aanwezig. De
toegangsweg naar de locatie is vanaf 1970 op historische
kaarten zichtbaar. Het is onduidelijk of hier vóór 1982
gaswinningsactiviteiten waren.
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7. WOUDBLOEM (SCHARMER)
omschrijving: De gaslocatie ‘Woudbloem’ is verwijderd
en lag in de agrarische veenontginningen. Van 1970
tot 2005 is de locatie op historische kaarten zichtbaar.
Voorheen werd deze locatie als locatie voor meet- en
observatiedoeleinden gebruikt.2 Op dit moment wordt
het ‘oude’ terrein voor agrarische doeleinden gebruikt.
De locatie grenst tegen natuurgebied ‘t Roegwold
(Staatsbosbeheer).
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8. KOOIPOLDER (FROOMBOSCH)
omschrijving: De gaslocatie ‘Kooipolder’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt als
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie.1 De locatie
grenst tegen natuurgebied ‘t Roegwold. Aan de west- en
noordzijde van het terrein is een bosperceel aanwezig.
Verder is op historisch kaartmateriaal, ten zuiden van het
terrein, van 1993 tot en met 2004 een ‘vlampijp’ (fakkeltoren)
zichtbaar. De toegangsweg naar de locatie is vanaf 1970
op historische kaarten zichtbaar. Het is onduidelijk of hier
vóór 1982 gaswinningsactiviteiten waren.
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9. SCHAAPHOK (WOUDBLOEM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Schaaphok’ is gelegen
in de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt
voor meet- en observatiedoeleinden (bijvoorbeeld om
de druk in de ondergrond te meten).1 Het terrein ligt in
natuurgebied ’t Roegwold. Er staan geen gebouwen op
het terrein.
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10. EEMSKANAAL / EEMSKANAAL OVERSLAG (LAGELAND)
omschrijving: De gaslocatie ‘Eemskanaal’ is gelegen
in de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt
als gaswinningslocatie, gasbehandelingslocatie en als
overslagstation, waarbij het gas wordt overgedragen aan
de Gasunie.1 Aan de west- en noordzijde van het terrein
is een bomenrij aanwezig. Aan de zuid- en oostzijde een
bosschagestrook. Vanaf 2010 zijn buiten het terrein twee
fakkeltorens op de historische kaarten zichtbaar. De
fakkeltoren ten zuiden van het terrein is echter na 2013
niet meer waarneembaar.
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11. SCHILDWOLDE (SCHILDWOLDE)
omschrijving: De gaslocatie ‘Schildwolde’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt voor
meet- en observatiedoeleinden (bijvoorbeeld om de druk
in de ondergrond te meten).1 Aan de zuidwestzijde van
het terrein is een bosschage gelegen. De locatie valt
overigens, door naastgelegen bospercelen, minder op.
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12. OUDEWEG (SIDDEBUREN)
omschrijving: De gaslocatie ‘Oudeweg’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt als
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie. Het aardgas
wordt hier uit de ondergrond gewonnen en gescheiden
van water en aardgascondensaat.1 Aan de oostzijde
van het terrein is een bosschage gelegen. Verder ligt de
locatie in een relatief open agrarisch landschap. Er staan
meerdere gebouwen en een fakkeltoren op het terrein.
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13. TEN BOER (THESINGE)
omschrijving: De gaslocatie ‘Ten Boer’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt voor
meet- en observatiedoeleinden (bijvoorbeeld om de
druk in de ondergrond te meten).1 Het terrein ligt in een
relatief open agrarisch landschap, ligt tussen een reeks
van boerderijen en is direct ontsloten op de doorgaande
weg (Lageweg). Er staat één gebouw op het terrein, maar
er is geen groene aankleding rond het terrein aanwezig.
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14. SIDDEBUREN (SIDDEBUREN)
omschrijving: De gaslocatie ‘Siddeburen’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt als
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie.1 Het terrein
is circa achthonderd meter van Siddeburen gelegen en
binnen een kilometer van het Schildmeer. Het terrein
wordt aan de noordwest- en zuidwestzijde omgeven
door een bosperceel. Verder ligt het terrein in een relatief
open agrarisch landschap. Naast gebouwen is er ook
een fakkeltoren op het terrein aanwezig.
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15-17. TJUCHEM + OVERSLAGSTATION NOORD & ZUID (TJUCHEM)
omschrijving: Het betreft hier drie locaties (Tjuchem, Tj.
overslagstation-noord en st.-zuid) die gebruikt worden als
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie, overslagstation
en als locatie voor meet- en observatiedoeleinden.1 De
locaties zijn gelegen in de agrarische veenontginningen.
Op alle drie locaties staan gebouwen. Aan de westzijde
van locatie ‘Tjuchem’ is singelbeplanting en een bomenrij
aanwezig. De oostzijde van dit terrein wordt omgeven
door een bosstrook. Daarnaast staat buiten het terrein
van ‘Tjuchem’ een fakkeltoren.
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18. SCHAAPBULTEN (WAGENBORGEN)
omschrijving: De gaslocatie ‘Schaapbulten’ is gelegen
in de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt als
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie. Het aardgas
wordt hier uit de ondergrond gewonnen en gescheiden
van water en aardgascondensaat.1 De locatie ligt in een
relatief open agrarisch landschap, maar wordt aan de
zuidoost- en zuidwestzijde omgeven door bosschage en
singelbeplanting. Er staan meerdere gebouwen en een
fakkeltoren op het terrein.
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19. BORGSWEER (BORGSWEER)
omschrijving: De gaslocatie ‘Borgsweer’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt als
waterinjectieput. Water dat vrijkomt bij de gasbehandeling
wordt hier teruggebracht in de ondergrond.1 De
locatie is tegen het Termunterzijldiep gelegen. Op de
historische kaarten van 2005 en 2014 zijn uitbreidingen
waarneembaar. Daarnaast is de ontsluiting naar het
terrein in 2005 veranderd.
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20. DELFZIJL-RBI (FARMSUM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Delfzijl-RBI’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt voor
de opslag van kwikhoudende afvalstoffen.1 De locatie ligt
op een industrieterrein. Er staan meerdere gebouwen op
het terrein en naast een enkele verspreide bomen kent
het geen groene aankleding.
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21. DELFZIJL-1 (FARMSUM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Delfzijl-1’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt voor
meet- en observatiedoeleinden. Bijvoorbeeld om de
druk in de ondergrond te meten.1 Momenteel grenst
de locatie tegen een industriegebied. Op historisch
kaartmateriaal is echter zichtbaar dat de aanleg van het
terrein een agrarische functie heeft onttrokken. Er staan
geen gebouwen op het terrein en er is geen groene
aankleding aanwezig.
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22. HARKSTEDE (HARKSTEDE)
omschrijving: De gaslocatie ‘Harkstede’ is gelegen in
de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt voor
meet- en observatiedoeleinden. Bijvoorbeeld om de
druk in de ondergrond te meten.1 De locatie ligt tegen
het Woldmeer in de woonkern Meerstad. Op historisch
kaartmateriaal is echter zichtbaar dat de aanleg van
het terrein een agrarische functie heeft onttrokken. Er
staan geen gebouwen op het terrein. Aan de zuidwesten noordwestzijde is een bomenrij aanwezig. Aan de
noordoost- en zuidoostzijde een boomsingel.
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23. KOLHAM-1 (KOLHAM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Kolham-1’ is gelegen
in de agrarische veenontginningen en wordt gebruikt
voor meet- en observatiedoeleinden.1 Het terrein ligt
tegen de snelweg A7 (Groningen-Hoogezand) in een
relatief open agrarisch landschap. Op het terrein staan
geen gebouwen en er is rond het terrein geen groene
aankleding aanwezig. Opvallend is de opgeworpen
aarden wal ten zuiden van de locatie, hetgeen zichtbaar
is op de AHN.
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24-26. DE EEKER OVERSLAG- & COMPRESSORSTATION (SCHEEMDA)
omschrijving: Het betreft hier drie gaslocaties (De Eeker,
overslagstation en CS Scheemda) die gebruikt worden als
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie, overslagstation
(NAM) en als compressorstation (Gasnunie).3 De locaties
zijn gelegen in de jonge zeekleipolders. Op alle drie locaties
staan gebouwen. Verder staat op en buiten het terrein van
‘De Eeker’ een fakkeltoren. Daarnaast is op historisch kaarten
ten zuiden van dit terrein, van 2010 t/m 2013, een derde
fakkeltoren zichtbaar. Rond alle terreinen is enige vorm van
groen aanwezig. Opvallend is de opgeworpen aarden wal ten
westen van ‘CS Scheemda’.

type

zie omschrijving

status

actief

operator

NAM / Gasunie

jaartal verschijning op kaart
locatie

1970 (NAM) / 2010 (Gasunie)

groene aankleding

1982 (NAM) / n.v.t. (Gasunie)

HUIDIGE SITUATIE
aarden wal

nr. 24
nr. 25

nr. 26

RD (X,Y): 259467,577265

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1969)

projectie op historische kaart (1970)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op historische kaart (2010)
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27. UITERBUREN (ZUIDBROEK)
omschrijving: De gaslocatie ‘Uiterburen’ is gelegen
in de jonge zeekleipolders en werd tot 2008 gebruikt als
gaswinningslocatie. De volledige bovengrondse installatie
is verwijderd. Vanaf juni 2020 is gestart met de tweede
fase van de opruimwerkzaamheden. Hiervoor worden de
gasputten definitief afgesloten en opgeruimd.4 De locatie
is circa vijfhonderd meter van Zuidbroek gelegen en grenst
tegen ‘knooppunt Zuidbroek’ (N33). Aan de noord- en
oostzijde is een bomenrij aanwezig. Daarnaast wordt het
terrein aan de westzijde door een bosperceel omgeven.

type

gaswinningslocatie

status

fase 2

operator

NAM

locatie

1970

groene aankleding

1970

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 255385,577360

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1969)

projectie op historische kaart (1970)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op topografische kaart (2019)
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28. SCHEEMDERZWAAG (SCHEEMDA)
omschrijving: De gaslocatie ‘Scheemderzwaag’ is
gelegen in de jonge zeekleipolders en wordt gebruikt
als gaswinnings- en gasbehandelingslocatie.1 Aan de
noordzijde van het terrein is een bosschage gelegen.
Verder staan er rond het terrein een aantal bomenrijen.
Op het terrein staan diverse gebouwen. Verder is het
direct op de Oude Dijksterweg ontsloten. Op historisch
kaartmateriaal zijn, in de periode 2010-2014, buiten
het terrein twee fakkeltorens waarneembaar. Deze zijn
inmiddels verwijderd.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1970

groene aankleding

1982

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 257063,578196

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1969)

projectie op historische kaart (1970)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op topografische kaart (2019)
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29-30. ROODE TIL & NIEUW-SCHEEMDA (NIEUW SCHEEMDA)
omschrijving: Het betreft hier twee gaslocaties (NieuwScheemda & Roode Til). Deze locaties zijn gelegen in
de jonge zeekleipolders en worden gebruikt voor meet en observatiedoeleinden en als gaswinningslocatie.1 Op
beide terreinen staan geen gebouwen. Aan de westzijde
van ‘Roode Til’ is singelbeplanting aanwezig en rond het
terrein van ‘Nieuw-Scheemda’ staan enkele bomenrijen.
Op de historische kaart van 1982 is een uitbreiding van
‘Nieuw-Scheemda’ waarneembaar. De locaties liggen in
een relatief open agrarisch landschap.

type

gaswinnings-,
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

locatie

1970 / 1982

groene aankleding

1982

en

HUIDIGE SITUATIE

nr. 30

nr. 29

RD (X,Y): 258009,579594

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1969)

projectie op historische kaart (1970)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op topografische kaart (2019)
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31. NOORDBROEK (NOORDBROEK)
omschrijving: De gaslocatie ‘Noordbroek’ is gelegen
in de jonge zeekleipolders en wordt gebruikt als
gaswinningslocatie.1 De locatie ligt tegen het dorp
Noordbroek. Opvallend is de uitbreiding van het dorp
richting de gaswinningslocatie, hetgeen is op te maken
uit historisch kaartmateriaal. Het terrein is direct
ontsloten op de doorgaande weg (Scheemderweg). Op
het terrein staan geen gebouwen. Verder is het terrein
vrijwel volledig door bosschage ingekleed.

type

gaswinningslocatie

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1970

groene aankleding

1982

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 255035,579624

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1969)

projectie op historische kaart (1970)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op topografische kaart (2019)
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32. ZUIDERPOLDER (MIDWOLDA)
omschrijving: De gaslocatie ‘Zuiderpolder’ is gelegen
in de jonge zeekleipolders en wordt gebruikt als
gaswinningslocatie. Het aardgas wordt hier uit de diepe
ondergrond gewonnen en via een pijpleiding naar een
gasbehandelingsinstallatie getransporteerd.1 De locatie
ligt in een relatief open agrarisch landschap. Op het
terrein staan gebouwen. Verder staan aan de oost- en
westzijde van het terrein een bomenrij.

type

gaswinningslocatie

status

actief

operator

NAM

locatie

1982

groene aankleding

1982

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 261840,581024

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op topografische kaart (2019)
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33. DE BOLDERIJ (NIEUW SCHEEMDA)
omschrijving: De gaslocatie ‘De Bolderij’ is gelegen in
de jonge zeekleipolders en wordt gebruikt voor meeten observatiedoeleinden.1 De locatie ligt in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan geen
gebouwen en er is geen groene aankleding rond het
terrein aanwezig. Opvallend is de lange toegangsweg
tot de locatie.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1982

groene aankleding

n.v.t.

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 257785,582651

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)

projectie op topografische kaart (2019)
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34. OOSTWOLD (OOSTWOLD)
omschrijving: De gaslocatie ‘Oostwold’ is gelegen in
de jonge zeekleipolders en wordt gebruikt voor meeten observatiedoeleinden. Bijvoorbeeld om de druk in
de ondergrond te meten.1 De locatie ligt in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan geen
gebouwen en er is geen groene aankleding rond het
terrein aanwezig. Opvallend is de opgeworpen aarden
wal aan de zuidwestzijde van het terrein.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

locatie

1982

groene aankleding

n.v.t.

en

HUIDIGE SITUATIE

aarden wal

RD (X,Y): 265208,582820

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op topografische kaart (2019)
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35. ‘T ZANDT (‘T ZANDT)
omschrijving: De gaslocatie ‘t Zand’ is gelegen in de
jonge zeekleipolders en wordt gebruikt als gaswinningsen gasbehandelingslocatie.1 De locatie ligt in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan diverse
gebouwen en een fakkeltoren. Aan de noordoostzijde
van het terrein is een boomsingel aanwezig. Daarnaast
staan enkele bomen rond de locatie verspreid.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1982

groene aankleding

n.v.t.

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 247918,600637

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)

projectie op topografische kaart (2019)
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36. WARFFUM (WARFFUM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Warffum’ is gelegen in de
jonge zeekleipolders en wordt gebruikt als gaswinningsen gasbehandelingslocatie.1 De locatie ligt tegen een
oude dijk in een relatief open agrarisch landschap.
Opvallend is de opgeworpen aarden wal rond het
terrein dat, na de uitbreiding, op historische kaarten
waarneembaar is. Op het terrein staan gebouwen en
buiten het terrein staat aan de zuidzijde een fakkeltoren.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

actief

operator

NAM

locatie

1982

groene aankleding

n.v.t.

en

HUIDIGE SITUATIE

aarden wal

aarden wal
RD (X,Y): 232068,602671

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op historische kaart (1993)

projectie op topografische kaart (2019)
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37. USQUERT (USQUERT)
omschrijving: De gaslocatie ‘Usquert’ is gelegen in
de jonge zeekleipolders en is momenteel inactief.
Voorheen werd de locatie gebruikt voor meet - en
observatiedoeleinden.1 Het terrein ligt in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan geen
gebouwen en er is geen groene aankleding rond het
terrein aanwezig. Het terrein is direct ontsloten op de
Middendijk die sinds 1850 op historisch kaartmateriaal
waarneembaar is.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

inactief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1971

groene aankleding

n.v.t.

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 232018,602696

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1970)

projectie op topografische kaart (2019)
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38. UITHUIZEN-NGT (UITHUIZEN)
omschrijving: De gaslocatie ‘Uithuizen-NGT’ is gelegen
in de jonge zeekleipolders en wordt gebruikt als gasen condensaatbehandelingsinstallatie. Zo wordt hier
het aangevoerde aardgas gedroogd en gezuiverd.5
De locatie is tegen natuurreservaat De Ruithorn en de
Waddenkust gelegen. Daarnaast is het tussen twee
dijken ingesloten. Op het terrein staan gebouwen en
twee fakkeltorens. Opvallend is de opgeworpen aarden
wal aan de oostzijde van het terrein. Daarnaast zijn aan
alle zijden van het terrein boomsingels aanwezig.

type

gasen
condensaatbehandelingsinst.

status

actief

operator

NGT

locatie

1982

groene aankleding

1982

HUIDIGE SITUATIE

aarden wal
RD (X,Y): 242643,605801

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op topografische kaart (2019)
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39. UITERBUREN-SCRAPER (ZUIDBROEK)
omschrijving: De gaslocatie ‘Uiterburen-scraper’ is
gelegen in de jonge zeekleipolders en wordt gebruikt
als bovengronds leidingenknooppunt.6 Het terrein ligt
enkele honderden meters van Zuidbroek in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan geen
gebouwen en er is geen groene aankleding rond het
terrein aanwezig.

type

b o v e n g r o n d s
leidingenknooppunt

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1970

groene aankleding

n.v.t.

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 255385,577360

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1969)

projectie op historische kaart (1970)

projectie op topografische kaart (2019)

foto locatie Uiterburen-scraper
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40. UITHUIZEN-NAM (UITHUIZEN)
omschrijving: De gaslocatie ‘Uithuizen-NAM’ is gelegen
in de jonge zeekleipolders en wordt gebruikt voor meeten observatiedoeleinden. Bijvoorbeeld om de druk in
de ondergrond te meten.1 Het terrein ligt in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan geen
gebouwen en er is geen groene aankleding rond het
terrein aanwezig.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

locatie

1982

groene aankleding

n.v.t.

en

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 242643,605801

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op topografische kaart (2019)
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41. UITHUIZERMEEDEN (EEMSHAVEN)
omschrijving: De gaslocatie ‘Uithuizermeeden’ is
gelegen in de jonge zeekleipolders en wordt gebruikt
voor meet- en observatiedoeleinden.1 Het terrein is tegen
een oude dijk op haven- en industriegebied Eemshaven
gelegen. Op historisch kaartmateriaal is echter zichtbaar
dat de aanleg van het terrein een agrarische functie heeft
onttrokken. Op het terrein staan geen gebouwen en er is
geen groene aankleding rond het terrein aanwezig.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1972

groene aankleding

n.v.t.

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 249319,607902

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1971)

projectie op topografische kaart (2019)
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42. ZEERIJP (ZEERIJP)
omschrijving: De gaslocatie ‘Zeerijp’ is gelegen in de
jonge zeekleipolders en wordt gebruikt voor meet- en
observatiedoeleinden.1 De locatie ligt in een relatief open
agrarisch landschap. Op het terrein staat een gebouw en
aan de westzijde van het terrein staat een bomenrij.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

locatie

1982

groene aankleding

1982

en

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 244993,596411

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op topografische kaart (2019)
0

200

600 meter

117

43. MEEDEN (MEEDEN)
omschrijving: De gaslocatie ‘Meeden’ is gelegen in de
jonge zeekleipolders en wordt gebruikt voor meet- en
observatiedoeleinden.1 De locatie ligt in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan geen
gebouwen en er is geen groene aankleding rond het
terrein aanwezig. Opvallend is de opgeworpen aarden
wal ten noorden van de locatie, hetgeen zichtbaar is op
de AHN.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1993

groene aankleding

n.v.t.

HUIDIGE SITUATIE
aarden wal

RD (X,Y): 258257,574769

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1992)

projectie op topografische kaart (2019)
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44. ZUIDBROEK (ZUIDBROEK)
omschrijving: De gaslocatie ‘Zuidbroek’ is gelegen
in de jonge zeekleipolders en wordt gebruikt voor
meet- en observatiedoeleinden.1 Het terrein ligt op
een industrieterrein in Zuidbroek (Industrieweg). Op
historisch kaartmateriaal is zichtbaar dat het terrein vóór
de aanleg reeds een industrieel karakter had. Op het
terrein staan gebouwen en er is een boomsingel aan de
zuidzijde van het terrein aanwezig.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

locatie

1993

groene aankleding

1993

en

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 255056,576034

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1992)

projectie op historische kaart (1993)

projectie op topografische kaart (2019)
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45. BEERTA (BEERTA)
omschrijving: De gaslocatie ‘Beerta’ is gelegen in de
jonge zeekleipolders en wordt gebruikt voor meet- en
observatiedoeleinden.1 De locatie ligt in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan geen
gebouwen en er is geen groene aankleding rond het
terrein aanwezig. Opvallend is de opgeworpen aarden
wal ten westen van de locatie, hetgeen zichtbaar is op
de AHN.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1995

groene aankleding

n.v.t.

HUIDIGE SITUATIE

aarden wal
RD (X,Y): 269259,576472

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1994)

projectie op topografische kaart (2019)
0

120

200

600 meter

projectie op historische kaart (1995)

en

BIJLAGE 1. OVERZICHT GASLOCATIES

46. DE PAAUWEN (OVERSCHILD)
omschrijving: De gaslocatie ‘De Pauwen’ is gelegen
in de oude zeekleipolders en wordt gebruikt als
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie.1 De locatie
ligt tegen het Eemskanaal in een relatief open agrarisch
landschap. Op het terrein staan enkele gebouwen en
een fakkeltoren. Aan de noord- en oostzijde van het
terrein staat singelbeplanting. Daarnaast is aan de westen zuidzijde een bosschage aanwezig. Opvallend is
de opgeworpen aarden wal ten oosten van de locatie,
hetgeen zichtbaar is op de AHN.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

actief

operator

NAM

locatie

1993

groene aankleding

1993

en

HUIDIGE SITUATIE

aarden wal

RD (X,Y): 246052,588368

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1992)

projectie op historische kaart (1993)

projectie op topografische kaart (2019)
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47. SCHILDMEER (TJUCHEM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Schildmeer’ is gelegen
in de oude zeekleipolders en wordt gebruikt voor meeten observatiedoeleinden.1 De locatie ligt in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan geen
gebouwen en er is geen groene aankleding rond het
terrein aanwezig.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1970

groene aankleding

n.v.t.

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 253551,589480

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

Locatie door de tijd

projectie op historische kaart (1969)

projectie op topografische kaart (2019)
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48. OVERSCHILD (OVERSCHILD)
omschrijving: De gaslocatie ‘Overschild’ is gelegen in de
oude zeekleipolders en wordt gebruikt als gaswinningsen gasbehandelingslocatie.1 De locatie ligt tegen het
Eemskanaal in een relatief open agrarisch landschap. Op
het terrein staan enkele gebouwen en een fakkeltoren.
Rond vrijwel het gehele terrein van de hoofdlocatie staat
singelbeplanting. Rond de kleinere sublocaties is geen
groene aankleding.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

actief

operator

NAM

locatie

1982

groene aankleding

1982

en

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 250484,590777

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)

projectie op historische kaart (1982)

projectie op topografische kaart (2019)
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49. BEDUM (BEDUM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Bedum’ is gelegen in de
oude zeekleipolders en wordt gebruikt als gaswinningsen gasbehandelingslocatie.1 De locatie ligt tegen het
spoortracé Bedum-Groningen in een relatief open
agrarisch landschap. Op het terrein staan enkele
gebouwen en buiten het terrein staat een fakkeltoren.
Rond het gehele terrein is geen groene aankleding. Op
de historische kaart van 1993 is een uitbreiding van het
terrein waarneembaar. Opvallend is de opgeworpen
aarden wal ten noorden van de locatie.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1982

groene aankleding

n.v.t.

HUIDIGE SITUATIE

aarden wal

RD (X,Y): 233574,591085

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)
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50. TEN POST (TEN POST)
omschrijving: De gaslocatie ‘Ten Post’ is gelegen in de
oude zeekleipolders en werd tot 2018 als gaswinningsen gasbehandelingslocatie gebruikt. Op deze locatie
wordt sinds de aardbeving bij Zeerijp geen gas meer
gewonnen en is sinds december 2019 begonnen met
het verwijderen van de bovengrondse installatie.7 De
locatie ligt in een relatief open agrarisch landschap. Op
het terrein staan enkele gebouwen en een fakkeltoren.
Rond een groot deel van het terrein is singelbeplanting
aanwezig.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

fase 3

operator

NAM

locatie

1982

groene aankleding

1982

en
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51. AMSWEER (MEEDHUIZEN)
omschrijving: De gaslocatie ‘Amsweer’ is gelegen in de
oude zeekleipolders en wordt gebruikt als gaswinningsen gasbehandelingslocatie.1 De locatie ligt hemelsbreed
op circa tweehonderd meter van de N386 in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan enkele
gebouwen en een fakkeltoren. Aan de zuid- en deels
aan de westzijde van het terrein is bosschage en aan de
noord- en oostzijde is singelbeplanting aanwezig.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1982

groene aankleding

1982
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52. FARMSUM & DELFZIJL TANKENPARK (FARMSUM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Farmsum & Delfzijl
Tankenpark’ gelegen op het industrieterrein van Farmsum
in de oude zeekleipolders. De locatie wordt gebruikt voor
de opslag en scheiding van vloeistoffen. Daarnaast wordt
de locatie voor meet- en observatiedoeleinden gebruikt.1
Er staan meerdere gebouwen op het terrein, maar er is
geen groene aankleding rond het terrein aanwezig. Op
de historische kaart van 2005 is een uitbreiding van het
terrein waarneembaar.

type

meeten
obserervatie,
opslag, scheiding vloeistoffen

status

actief

operator
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locatie
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groene aankleding
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53. STEDUM (WESTEREMDEN)
omschrijving: De gaslocatie ‘Stedum’ is gelegen
in de oude zeekleipolders en wordt gebruikt voor
meet- en observatiedoeleinden.1 De locatie ligt in een
relatief open agrarisch landschap. Op het terrein staan
geen gebouwen. Aan de noordzijde van het terrein is
singelbeplanting aanwezig.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie
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groene aankleding

1970
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54. RODEWOLT (TINALLINGE)
omschrijving: De gaslocatie ‘Rodewolt’ is gelegen
in de oude zeekleipolders en werd gebruikt als
gaswinningslocatie. De locatie is inactief. Hoewel de locatie
in 2005 op historische kaarten verscheen is de locatie eind
jaren negentig van de vorige eeuw aangelegd. Daarnaast
heeft (tijdelijk) een fakkeltoren op of buiten het terrein
gestaan.8 De locatie ligt in een relatief open agrarisch
landschap. Er staan geen gebouwen op het terrein en
er is geen groene aankleding aanwezig. Opvallend is de
opgeworpen aarden wal ten oosten van de locatie.

type

gaswinningslocatie

status

inactief

operator

NAM

locatie

2005

groene aankleding

n.v.t.
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55. LEERMENS (LEERMENS)
omschrijving: De gaslocatie ‘Leermens’ is gelegen in de
oude zeekleipolders en wordt gebruikt als gaswinningsen gasbehandelingslocatie.1 De locatie ligt tegen de
meanderende waterloop Godlinzermaar in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan enkele
gebouwen en ten noorden van het terrein staat een
fakkeltoren. Aan de zuid- en de zuidwestzijde van het
terrein is bosschage en aan de noord- en noordwestzijde
is singelbeplanting aanwezig.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1982

groene aankleding

1982

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 250213,597054

projectie gaswinningslocatie op luchtfoto (2019)

projectie gaswinningslocatie op AHN

LOCATIE DOOR DE TIJD

projectie op historische kaart (1981)

projectie op topografische kaart (2019)
0

130

200

600 meter

projectie op historische kaart (1982)

en

BIJLAGE 1. OVERZICHT GASLOCATIES

56. BIERUM (HOLWIERDE)
omschrijving: De gaslocatie ‘Bierum’ is gelegen in de
oude zeekleipolders en wordt gebruikt als gaswinningsen gasbehandelingslocatie.1 De locatie ligt tegen de
Eems in een relatief open agrarisch landschap. Op het
terrein staan enkele gebouwen en aan de westzijde van
het terrein is singelbeplanting aanwezig.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

actief

operator
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locatie
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groene aankleding

1982
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57. OLDORP (ROTTUM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Oldorp’ is gelegen in de
oude zeekleipolders en wordt gebruikt voor meet- en
observatiedoeleinden.1 De locatie ligt in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan geen
gebouwen en er is geen groene aankleding rond het
terrein aanwezig.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1982

groene aankleding

n.v.t.
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58. BARNHEEM (STEDUM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Barnheem’ is gelegen in
de oude zeekleipolders en wordt gebruikt voor meeten observatiedoeleinden.1 De locatie ligt in een relatief
open agrarisch landschap. Op het terrein staan geen
gebouwen en er is geen groene aankleding rond het
terrein aanwezig. Opvallend is de opgeworpen aarden
wal ten westen, parallel aan de ontsluitingsweg, van de
locatie. Deze wal is zichtbaar op de AHN.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

locatie
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groene aankleding

n.v.t.
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59-60. AARDGASBUFFER & ANNERVEEN-VEENDAM-1 (VEENDAM)
omschrijving: Het betreft hier twee gaslocaties; ‘AnnerveenVeendam-1 (NAM) en de ‘Aardgasbuffer Zuidwending’
(EnergyStock). Beide locaties liggen in de oude zeekleipolders.
Het terrein van de NAM is inactief en werd gebruikt voor
meet- en observatiedoeleinden. Het terrein van EnergyStock
wordt voor de opslag van gas gebruikt. Aardgas wordt hier
in vijf cavernes opgeslagen. Dit zijn holten in zoutlagen die
speciaal voor gasopslag zijn gemaakt.9 Op het terrein van
EnergyStock staan gebouwen en een fakkeltoren. Rond de
terreinen is geen groene aankleding aanwezig.

type

meet- en observatie
& aardgasbuffer

status

inactief / actief

operator

NAM / EnergyStock

jaartal verschijning op kaart
locatie

1982 / 2010

groene aankleding

n.v.t. / n.v.t

HUIDIGE SITUATIE
nr. 60

nr. 59
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61. WILDERVANK & WILDERVANK-COMPRESSIE (WILDERVANK)
omschrijving: De gaslocatie ‘Wildervank & Wildervankcompressie’ is gelegen in de veenkoloniën. De locatie
wordt gebruikt als gaswinnings- en gasbehandelingslocatie.
Daarnaast is het een compressorstation, alwaar het gas op
druk wordt gebracht om het af te leveren aan de Gasunie.1
De locatie ligt in een relatief open agrarisch landschap.
Op de kaart van 1993 is een uitbreiding waarneembaar.
Op het terrein staan enkele gebouwen en rond vrijwel het
gehele terrein is bosschage of singelbeplanting aanwezig.
Daarnaast staat ten westen van het terrein een fakkeltoren.

type

gaswinnings- en gasbeh.- &
compressorstation

status

actief

operator

NAM

locatie

1982

groene aankleding

1982
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RD (X,Y): 250635,568025
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62. WESTERDIEP-1 (VEENDAM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Wildervank & Wildervankcompressie’ is gelegen in de veenkoloniën. De locatie
wordt gebruikt als gaswinningslocatie. Het aardgas wordt
hier uit de ondergrond gewonnen en via een pijpleiding
naar een gasbehandelingsinstallatie getransporteerd.1
Het terrein is aan de rand van Veendam gelegen. Op
historisch kaartmateriaal is zichtbaar dat de aanleg van
het terrein een agrarische functie heeft onttrokken en
Veendam richting de locatie is gegroeid. Rond het terrein
ligt een groen gebied dat een parkachtig karakter heeft.

type

gaswinningslocatie

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1982

groene aankleding

1982

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 252335,568432
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63. BLIJHAM-MORIGE-2 (WEDDE)
omschrijving: De gaslocatie ‘Blijham-Morige-2’ is
gelegen in de veenkoloniën en ligt in een relatief open
agrarisch landschap. De locatie wordt gebruikt als
gaswinningslocatie.1 Op het terrein staan gebouwen.
Aan de zuid- en oostzijde van het terrein staat
singelbeplanting en aan de noordwestzijde staat een
bomenlaan. Op historisch kaartmateriaal is, in de periode
1993-2004, buiten het terrein een ‘vlampijp’ (fakkeltoren)
waarneembaar. Deze is inmiddels verwijderd. Opvallend
is de opgeworpen aarden wal ten noorden van de locatie.

type

gaswinningslocatie

status

actief

operator

NAM

locatie

1993

groene aankleding

1993

HUIDIGE SITUATIE

aarden wal

RD (X,Y): 266703,568960
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64. OUDE PEKELA-1 (OUDE PEKELA)
omschrijving: De gaslocatie ‘Oude Pekela-1’ is, op
circa vijfhonderd meter van het gelijknamige dorp,
gelegen in de veenkoloniën in een semi-open agrarisch
landschap. De locatie wordt gebruikt als gaswinnings- en
gasbehandelingslocatie.1 Op de kaart van 1995 is een
uitbreiding waarneembaar. Op het terrein staan gebouwen
en twee fakkeltorens. Rond het terrein is singelbeplanting
en bosschage aanwezig. Daarnaast is de Raadhuisweg
voorzien van laanbeplanting. Opvallend is de opgeworpen
aarden wal ten zuidwesten van de locatie.

type

gaswinningsgasbehandelingslocatie

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1993

groene aankleding

2005

HUIDIGE SITUATIE
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65. HOOGEZAND (KIEL-WINDEWEER)
omschrijving: De gaslocatie ‘Hoogezand’ is gelegen
in de veenkoloniën en ligt in een relatief open agrarisch
landschap. Hoewel op het terrein een boorput aanwezig
is, is het in deze studie niet duidelijk geworden waarvoor
de locatie gebruikt wordt. In 2009 was de locatie in een
exploratiefase.10 Het is echter onbekend of de locatie
inmiddels als gaswinnings- of als observatielocatie in
gebruik is genomen. Er staan geen gebouwen op het
terrein en er is geen groene aankleding aanwezig. De
locatie is direct op de Wolfsbargerweg ontsloten.

type

onbekend

status

actief

operator

NAM

locatie

2010

groene aankleding

n.v.t.

HUIDIGE SITUATIE

RD (X,Y): 246017,571590
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66. KIEL-WINDEWEER-1 (KIEL-WINDEWEER)
omschrijving: De gaslocatie ‘Kiel-Windeweer-1’
is gelegen in de veenkoloniën. Het terrein ligt
tegen de provinciale weg N385 in een relatief open
agrarisch landschap. De locatie wordt gebruikt als
gaswinningslocatie.1 Er staat op het terrein één gebouw.
Er is geen groene aankleding rondom het terrein
aanwezig. Opvallend is de opgeworpen aarden wal ten
zuidwesten van de locatie, hetgeen zichtbaar is op de
AHN.

type

gaswinningslocatie

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

2005

groene aankleding

n.v.t.
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67-68. HOOGEZAND & SAPPEMEER-OVERSL.ST. (SAPPEMEER)
omschrijving: Het betreft hier twee locaties (‘Hoogezand
en Sappemeer - overslagstation’ en locatie ‘Sappemeer’)
die als gaswinnings-, gasbehandeling - en kantoorlocatie
worden gebruik.1 De locaties grenzen tegen Sappemeer.
Tussen de locaties ligt het Tripscompagniesterdiep.
Op de kaarten van 1982 en 1993 zijn uitbreidingen
waarneembaar. Op beide terreinen staan gebouwen. Op
het terrein van ‘Sappemeer’, en buiten het overslagstation,
staat een fakkeltoren. Rond beide terreinen is enige vorm
van groen aanwezig.

type

gaswinnings-, behandelings& kantoorlocatie

status

actief

operator

NAM

locatie

1970 / 1970

groene aankleding

n.v.t. / 1982

HUIDIGE SITUATIE
nr. 68

nr. 67
RD (X,Y): 249530,575385
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69. TUSSCHENKLAPPEN, T.- OBSERVATIE & T.- OVERSLAG (MUNTENDAM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Tusschenklappen’ is gelegen
in de veenkoloniën en wordt gebruikt als overslagstation,
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie. Daarnaast wordt
het voor meet- en observatiedoeleinden gebruikt.1 De locatie
ligt op circa vijfhonderd meter van Zuidbroek in een relatief
open agrarisch landschap. Op de historische kaarten van
1982 en 1995 zijn uitbreidingen waarneembaar. De locatie
wordt doorkruist door de Legeweg. Naast gebouwen staat
op, en buiten het terrein, een fakkeltoren. Rond het terrein is
singel- en laanbeplanting aanwezig.

type

zie omschrijving

status

actief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1970

groene aankleding

1970
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70. ANNERVEEN-WILDERVANK-3 (WILDERVANK)
omschrijving: De gaslocatie ‘Annerveen-Wildervank-3’
is gelegen in de veenkoloniën en werd gebruikt voor meeten observatiedoeleinden in relatie tot de gaswinning uit
het veld Annerveen. De locatie is inactief.11 Het terrein
ligt op de grens van industrie en agrarisch landschap.
Er staan geen gebouwen op het terrein en er is geen
groene aankleding aanwezig.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

inactief

operator

NAM

locatie

1993

groene aankleding

n.v.t.

en
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71. ZUIDWENDING-NAM (VEENDAM)
omschrijving: De gaslocatie ‘Zuidwending’ is gelegen in
de veenkoloniën. Hoewel ten noorden van het terrein een
bosperceel is gelegen, ligt het terrein in een relatief open
agrarisch landschap. De locatie is inactief, maar werd
voorheen als locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gebruikt.2 Er staat één gebouw op het terrein. Verder
staan enkele bomen rond de locatie.

type

locatie
voor
meetobservatiedoeleinden

status

inactief

operator

NAM

jaartal verschijning op kaart
locatie

1982

groene aankleding

n.v.t.
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72. DE HOND (EEMS/DOLLARD)
omschrijving: Gaslocatie ‘De Hond’ is een eiland
in de Eems die gebruikt wordt voor meet- en
observatiedoeleinden.12 Op het eiland is geen groene
aankleding en het is onduidelijk of er gebouwen op het
eiland staan.

type

locatie
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meetobservatiedoeleinden

status

actief

operator

NAM

locatie

1982

groene aankleding

n.v.t.

en
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Objectnummer

9937TS
9949TB
9936TG
9936TE
9613AP
9615BK
9679HR
9679HR
9679HR
9636EJ
9679TX
9679TM
9943TC
9635AD
9681TM
9943TD
9682XR
9915TB
9989ED
9988TC
9981VG
9636EH
9981VA
9979XE
9914PA
9651BG
9636DB
9686XX
9625TD
9939PD
9625TM
9781TJ
9792TB

9628TD
9628TD

9626BP
9628CJ
9797TA
9628TJ
9628TD

9678RS
9636TD
9681CZ
9619PK
9615AR
9635TP
9619TM
9619TE
9617AR
9623TH

Postcode

20210628_TOTAALTABEL.xlsx

Familie Bronsweg
Warvenweg
Kranssteenweg
Kloosterlaan 1
Woldmeerweg
De Valckelaan
Eekerweg/Kanaalweg
Kanaalweg
Eekerweg
Galgeweg
Oude Dijksterweg
Hamrikkerweg
Hamrikkerweg
Scheemderweg
Zuiderpolder
Pastorieweg/Rechtewalsterweg
Langeweg
Korendijk
Westervalge
Middendijk
Middenweg
De Garsten
Eemsweg
Klaas Wiersumsweg
Groeveweg
Zevenwoldsterweg
Industrieweg
De Akkers
Meenteweg
Hoofdweg
Schildweg
Wolddijk
Medenweg

Schaapbulten
Borgsweer
Delfzijl-RBI
Delfzijl-1
Harkstede
Kolham-1
De Eeker - overslagstation
De Eeker
CS Scheemda
Uiterburen
Scheemderzwaag
Roode Til
Nieuw-Scheemda
Noordbroek
Zuiderpolder
De Bolderij
Oostwold
't Zandt
Warffum
Usquert
Uithuizen (NGT)
Uiterburen-scraper
Uithuizen (NAM)
Uithuizermeeden
Zeerijp
Meeden
Zuidbroek
Beerta
De Paauwen
Schildmeer
Overschild
Bedum
Ten Post

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Heerenhuisweg
Oudeweg/Wilderhofsterweg
Lageweg
Geerlandweg
Ooster Zandenweg

1e Garstelaan
Nieuwe Spitsbergerweg
Rijslaan
Slochterdijk
Eikenlaan
Botjesweg
Goldbergweg
Groenedijk
Rijpmaweg
Slochterdiep

Ooster Zandenweg
Ooster Zandenweg

Heiligerlee
Spitsbergen
Midwolda
Froombosch
Slochteren
Zuiderveen
Woudbloem
Kooipolder
Schaaphok
Eemskanaal /
Eemskanaal overslag
Schildwolde
Oudeweg
Ten Boer
Siddeburen
Tjuchem overslagstation-zuid

Straat

16 Tjuchem
17 Tjuchem overslagstation-noord

11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Locatienaam

Wagenborgen
Borgsweer
Farmsum
Farmsum
Harkstede
Kolham
Scheemda
Scheemda
Scheemda
Zuidbroek
Scheemda
Nieuw Scheemda
Nieuw Scheemda
Noordbroek
Midwolda
Nieuw Scheemda
Oostwold
't Zandt
Warffum
Usquert
Uithuizen
Zuidbroek
Uithuizen
Eemshaven
Zeerijp
Meeden
Zuidbroek
Beerta
Overschild
Tjuchem
Overschild
Bedum
Ten Post

Tjuchem
Tjuchem

Schildwolde
Siddeburen
Thesinge
Siddeburen
Tjuchem

Westerlee
Zuidbroek
Midwolda
Froombosch
Kolham
Noordbroek
Scharmer
Froombosch
Woudbloem
Lageland

Plaats

locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
gaswinningslocatie
gaswinningslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie &
overslagstation
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
overslagstation &
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
overslagstation &
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
Waterinjectieput
Reststoffenbewerkingsinstallatie
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
overslagstation
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
compressorstation
gaswinningslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinningslocatie
gaswinningslocatie
gaswinningslocatie
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gas- en condensaatbehandelingsinstallatie
bovengronds leidingenknooppunt
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie

Type locatie

NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
GASUNIE
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NGT
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM

NAM
NAM

NAM
NAM
NAM
NAM
NAM

NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM

Operator

actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
fase 2
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
inactief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
fase 3

actief
actief

actief
actief
actief
actief
actief

actief
actief
actief
actief
actief
actief
verwijderd
actief
actief
actief

Status

Objectnummer

Dalweg 12
Noorderweg
-

9641MN
9644XR
-

9642LX
9698XP
9665JE
9605-9603TA
9611TD
9611TE
9649EA

9922TB
9954TR
9912TJ
9905TC
9998NK
9921TA
9644TW
9644TW
9648TZ

9937XX
9936HX

Postcode

20210628_TOTAALTABEL.xlsx

Westerdiep-1
Blijham-Morige-2
Oude Pekela-1
Hoogezand
Kiel-Windeweer-1
Hoogezand & Sappemeer - overslagstation
Sappemeer
Tusschenklappen, T.-observatie
& T.-overslag

62
63
64
65
66
67
68
69

70 Annerveen-Wildervank-3
71 Zuidwending (NAM)
72 De Hond

Bredeweg
De Vennenweg
Kapslaan
Uiteinderweg
Hogeweg
Bedumerweg
Zoutweg
Zoutweg
Woortmanslaan

Stedum
Rodewolt
Leermens
Bierum
Oldorp
Barnheem
Aardgasbuffer Zuidwending
Annerveen-Veendam-1
Wildervank & Wildervank-compressie

53
54
55
56
57
58
59
60
61
Borgercompagnie
Driepoldersweg
Raadhuisweg
Wolfsbargerweg
Kielsterachterweg
De Vosholen
De Vosholen
Legeweg

Holeweg/Meedhuizerweg
Zeesluizen

Straat

51 Amsweer
52 Farmsum & Delfzijl Tankenpark

Locatienaam

Wildervank
Veendam
Eems/Dollard

Veendam
Wedde
Oude Pekela
Kiel-Windeweer
Kiel-Windeweer
Sappemeer
Sappemeer
Muntendam

Westeremden
Tinallinge
Leermens
Holwierde
Rottum
Stedum
Veendam
Veendam
Wildervank

Meedhuizen
Farmsum

Plaats

gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
& opslag en scheiding van vloeistoffen
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinningslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
aardgasbuffer
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie &
compressorstation
gaswinningslocatie
gaswinningslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie
onbekend
gaswinningslocatie
gasbehandelingslocatie & kantoorlocatie
gaswinningslocatie
gaswinnings- en gasbehandelingslocatie,
overslagstation & locatie voor meet- en
observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
locatie voor meet- en observatiedoeleinden
(offshore locatie)

Type locatie

NAM
NAM
NAM

NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM

NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
NAM
EnergyStock
NAM
NAM

NAM
NAM

Operator

inactief
inactief
actief

actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief
actief

actief
inactief
actief
actief
actief
actief
actief
inactief
actief

actief
actief

Status
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156

Objectnummer

Zichtbaar op kaart
vanaf (jaartal)

20210628_TOTAALTABEL.xlsx

agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
jonge zeekleipolders
oude zeekleipolders
oude zeekleipolders
oude zeekleipolders
oude zeekleipolders
oude zeekleipolders

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Schaapbulten
Borgsweer
Delfzijl-RBI
Delfzijl-1
Harkstede
Kolham-1
De Eeker - overslagstation
De Eeker
CS Scheemda
Uiterburen
Scheemderzwaag
Roode Til
Nieuw-Scheemda
Noordbroek
Zuiderpolder
De Bolderij
Oostwold
't Zandt
Warffum
Usquert
Uithuizen (NGT)
Uiterburen-scraper
Uithuizen (NAM)
Uithuizermeeden
Zeerijp
Meeden
Zuidbroek
Beerta
De Paauwen
Schildmeer
Overschild
Bedum
Ten Post

agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen

16 Tjuchem
17 Tjuchem overslagstation-noord

11
12
13
14
15
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen

agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen
agrarische veenontginningen

LANDSCHAP
Landschapstype

Heiligerlee
Spitsbergen
Midwolda
Froombosch
Slochteren
Zuiderveen
Woudbloem
Kooipolder
Schaaphok
Eemskanaal /
Eemskanaal overslag
Schildwolde
Oudeweg
Ten Boer
Siddeburen
Tjuchem overslagstation-zuid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Locatienaam

1982
1982
2005
1971
1982
1995
1970
1970
2010
1970
1970
1982
1970
1970
1982
1982
1982
1982
1982
1971
1982
1970
1982
1972
1982
1993
1993
1995
1993
1970
1982
1982
1982

1982
1982 -

1982
1982
1993
1982
1982

1993
1970
1971
1970
1970
1982
1970
1982
1970
1982

wijkt af
sluit aan
n.v.t. (industrie)
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
n.v.t.
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan

- ja
ja
ja
ja
nee (industrie)
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee (industrie)
ja
ja
ja
ja
ja
ja

sluit aan
sluit aan

ja
ja
ja
ja
ja

-

2005, 2014
1982
1982
1982
1982
1982
1993
1993
-

sluit aan
sluit aan
sluit aan
wijkt af
sluit aan

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Aanleg i.r.t.
oorspronkelijk
verkavelingsbeeld
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
wijkt af
wijkt af
sluit aan
sluit aan
sluit aan
wijkt af

1982
1982
-

AANLEG GASLOCATIE
Eventuele uitbreiding Ontrokken aan agrarische
(jaartal op kaart)
functie (ja/nee)

Objectnummer

veenkoloniën
veenkoloniën
water (Eems)

Zichtbaar op kaart
vanaf (jaartal)

20210628_TOTAALTABEL.xlsx

Westerdiep-1
Blijham-Morige-2
Oude Pekela-1
Hoogezand
Kiel-Windeweer-1
Hoogezand & Sappemeer - overslagstation
Sappemeer
Tusschenklappen, T.-observatie
& T.-overslag

62
63
64
65
66
67
68
69

70 Annerveen-Wildervank-3
71 Zuidwending (NAM)
72 De Hond

oude zeekleipolders
oude zeekleipolders
oude zeekleipolders
oude zeekleipolders
oude zeekleipolders
oude zeekleipolders
veenkoloniën
veenkoloniën
veenkoloniën

Stedum
Rodewolt
Leermens
Bierum
Oldorp
Barnheem
Aardgasbuffer Zuidwending
Annerveen-Veendam-1
Wildervank & Wildervank-compressie

53
54
55
56
57
58
59
60
61
veenkoloniën
veenkoloniën
veenkoloniën
veenkoloniën
veenkoloniën
veenkoloniën
veenkoloniën
veenkoloniën

oude zeekleipolders
oude zeekleipolders

LANDSCHAP
Landschapstype

51 Amsweer
52 Farmsum & Delfzijl Tankenpark

Locatienaam

1993
1982
1982

1982
1993
1993
2010
2005
1970
1970
1970

1970
2005
1982
1982
1982
1982
2010
1982
1982

1982
1982

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

1995
1993
1982
1982, 1995

- ja
- ja
- nee (water)

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

1993
1993

- ja
2005 nee (industrie)

AANLEG GASLOCATIE
Eventuele uitbreiding Ontrokken aan agrarische
(jaartal op kaart)
functie (ja/nee)

sluit aan
wijkt af
n.v.t.

wijkt af
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan

sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
sluit aan
wijkt af

Aanleg i.r.t.
oorspronkelijk
verkavelingsbeeld
sluit aan
n.v.t.

BIJLAGE 3. AREALEN EN INRICHTING VAN GASLOCATIES

157

158

Objectnummer

20210628_TOTAALTABEL.xlsx

1
1
1
ja
ja
ja
nee
nee
nee
ja
ja
ja
nee
ja
nee
nee
nee
ja
nee
nee
ja
ja
nee
ja
ja
nee
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
ja
ja

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
-

-

ja
ja

16 Tjuchem
17 Tjuchem overslagstation-noord

Schaapbulten
Borgsweer
Delfzijl-RBI
Delfzijl-1
Harkstede
Kolham-1
De Eeker - overslagstation
De Eeker
CS Scheemda
Uiterburen
Scheemderzwaag
Roode Til
Nieuw-Scheemda
Noordbroek
Zuiderpolder
De Bolderij
Oostwold
't Zandt
Warffum
Usquert
Uithuizen (NGT)
Uiterburen-scraper
Uithuizen (NAM)
Uithuizermeeden
Zeerijp
Meeden
Zuidbroek
Beerta
De Paauwen
Schildmeer
Overschild
Bedum
Ten Post

-

1
1
-

ja
ja
ja
ja
ja

11
12
13
14
15

1
nee
nee
nee
nee
nee

ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Aarden wal
(ja/nee)

1 (2010-2013)
2 (2010-2014)
-

nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
nee
nee
nee
ja
nee
ja
ja
nee
nee
ja
nee

- nee
- nee

-

1 (1993-2004)
1 (2010-2013)

INRICHTING GASLOCATIE
Fakkeltorens
Afgebroken fakkeltorens
buiten terrein
buiten terrein (st/jaar)
1
1
1
1
1
-

Fakkeltorens
op terrein

nee
ja
nee
ja
ja
ja
nee
ja
nee
ja

Gebouw(en)
(ja/nee)

Heiligerlee
Spitsbergen
Midwolda
Froombosch
Slochteren
Zuiderveen
Woudbloem
Kooipolder
Schaaphok
Eemskanaal /
Eemskanaal overslag
Schildwolde
Oudeweg
Ten Boer
Siddeburen
Tjuchem overslagstation-zuid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Locatienaam

ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja
nee
nee
ja
nee
nee
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja

ja
nee

ja
ja
nee
ja
nee

nee
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
nee
ja

Groene aankleding buiten
terrein (ja/nee)

Objectnummer

Westerdiep-1
Blijham-Morige-2
Oude Pekela-1
Hoogezand
Kiel-Windeweer-1
Hoogezand & Sappemeer - overslagstation
Sappemeer
Tusschenklappen, T.-observatie
& T.-overslag

62
63
64
65
66
67
68
69

70 Annerveen-Wildervank-3
71 Zuidwending (NAM)
72 De Hond

nee
nee
ja
ja
nee
nee
ja
nee
ja

Stedum
Rodewolt
Leermens
Bierum
Oldorp
Barnheem
Aardgasbuffer Zuidwending
Annerveen-Veendam-1
Wildervank & Wildervank-compressie

53
54
55
56
57
58
59
60
61

Fakkeltorens
op terrein
1
1
1
1

-

1
1
2
1
1

-

Aarden wal
(ja/nee)

-

- nee
- nee
- nee

nee
ja
ja
nee
ja
nee
nee
nee

nee
ja
nee
nee
nee
ja
nee
nee
nee

- nee
- nee

1 (1993-2004)
-

INRICHTING GASLOCATIE
Fakkeltorens
Afgebroken fakkeltorens
buiten terrein
buiten terrein (st/jaar)

20210628_TOTAALTABEL.xlsx

nee
ja
onbekend

ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja

ja
ja

Gebouw(en)
(ja/nee)

51 Amsweer
52 Farmsum & Delfzijl Tankenpark

Locatienaam

nee
ja
nee

ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja

ja
nee
ja
ja
nee
nee
nee
nee
ja

ja
nee

Groene aankleding buiten
terrein (ja/nee)
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159

160

Objectnummer

12.603
6.324
987
1.612
2.720
2.587
8.405
1.430
6.926
11.331
847
9.404
7.974
10.987
4.098
1.459
10.895
1.146
614
6.838
538
1.683
1.295
3.851
3.155
1.322
2.258
8.791
396
9.683
7.278
8.894

85.861
12.865
21.736
4.043
5.633
5.682
16.507
153.588
72.592
77.180
165.599
5.817
76.948
71.095
90.955
5.665
6.143
83.335
19.471
6.718
231.597
5.694
4.975
6.798
5.273
9.388
5.035
5.766
88.278
6.541
90.422
15.933
87.126

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

20210628_TOTAALTABEL.xlsx

9.357
4.111

86.732
14.661

16 Tjuchem
17 Tjuchem overslagstation-noord

Schaapbulten
Borgsweer
Delfzijl-RBI
Delfzijl-1
Harkstede
Kolham-1
De Eeker - overslagstation
De Eeker
CS Scheemda
Uiterburen
Scheemderzwaag
Roode Til
Nieuw-Scheemda
Noordbroek
Zuiderpolder
De Bolderij
Oostwold
't Zandt
Warffum
Usquert
Uithuizen (NGT)
Uiterburen-scraper
Uithuizen (NAM)
Uithuizermeeden
Zeerijp
Meeden
Zuidbroek
Beerta
De Paauwen
Schildmeer
Overschild
Bedum
Ten Post

5.113
8.082
10.181
4.334

6.404
87.655
10.099
87.724
17.988

11
12
13
14
15

2.532
14.932
8.296
11.383
4.656
10.689
12.249
986
14.059

11.081
468
2.783
32.266
33.208
2.654
8.299
8.974
814
4.629
32.229
6.451
2.578
45.886
564
916
27.576
9.527
12.281

10.916
-

1.635
4.637
30.003
-

6.020
97.827
14.316
2.485
5.607
58.338
10.742

AREAAL GASLOCATIE
Areaal verharding Areaal kroonprojectie
(buiten terrein)
groen (buiten terrein)

5.343
162.519
68.060
59.512
59.131
86.584
90.530
6.360
97.375

Areaal terrein

Heiligerlee
Spitsbergen
Midwolda
Froombosch
Slochteren
Zuiderveen
Woudbloem
Kooipolder
Schaaphok
Eemskanaal /
Eemskanaal overslag
Schildwolde
Oudeweg
Ten Boer
Siddeburen
Tjuchem overslagstation-zuid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Locatienaam

Objectnummer

Westerdiep-1
Blijham-Morige-2
Oude Pekela-1
Hoogezand
Kiel-Windeweer-1
Hoogezand & Sappemeer - overslagstation
Sappemeer
Tusschenklappen, T.-observatie
& T.-overslag

62
63
64
65
66
67
68
69

70 Annerveen-Wildervank-3
71 Zuidwending (NAM)
72 De Hond

6.562
7.568
92.777
89.882
5.165
7.131
96.848
7.018
75.621

Stedum
Rodewolt
Leermens
Bierum
Oldorp
Barnheem
Aardgasbuffer Zuidwending
Annerveen-Veendam-1
Wildervank & Wildervank-compressie

53
54
55
56
57
58
59
60
61

20210628_TOTAALTABEL.xlsx

37,71

377.143

3.339.189

333,92

1.625
2.862
-

3.272
3.579
4.109
2.081
1.564
6.245
8.386

1.305
2.885
8.824
6.740
1.629
3.473
10.218
4.659
9.152

9.902
5.344

60,48

604.760

246
-

29.379
7.649
8.437
1.560
1.770
8.039

571
18.943
6.791
17.180

18.484
-

AREAAL GASLOCATIE
Areaal verharding Areaal kroonprojectie
(buiten terrein)
groen (buiten terrein)

6.991
6.492
4.373

10.551
20.063
19.882
2.114
8.091
53.791
77.156
95.362

86.659
62.158

Areaal terrein

51 Amsweer
52 Farmsum & Delfzijl Tankenpark

Locatienaam
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BIJLAGE 4. TERPENKAART KLOK
& VISUELE INVLOEDSFEER VAN
WIERDEN I.R.T. GASLOCATIES
INHOUD
•
•

Terpenkaart Klok
Visuele invloedsfeer van wierden i.r.t. gaslocaties

164

figuur, terpenkaart van Groningen.
bron: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (RHC GrA), toegangsnr. 817
Verzameling kaarten, prenten en tekeningen (RAG), 1500 – 1999, invent.nr. 710.2, Terpen kaart
van Groningen; behoort bij R.H.J. Klok.

BIJLAGE 4. TERPENKAART KLOK & VISUELE INVLOEDSFEER VAN WIERDEN I.R.T. GASLOCATIES

LEGENDA
contouren (noordelijk) studiegebied
gaslocaties
visuele invloedssfeer/ vrijwaringszones wierden
en wierdedorpen (bron: Provincie Groningen)

0

5

10 km
n o o r d

165

BIJLAGE 5. ENQUÊTE & RESULTATEN
INHOUD
•
•
•

Benaderde dorps- en wijkbelangen
Internet-enquête
Resultaten

168

Gemeente

Plaatselijk,- dorpsbelangen

Dorp- of wijkbelang

Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl
Delfzijl
Groningen
Groningen
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Het Hogeland
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Loppersum
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen

Dorpsvereniging Borgsweer
Stichting dorpsbelangen Bierum
Stichting dorpsbelangen De Drie Maren Holwierde
Stichting dorpsbelangen Krewerd
Stichting dorpsbelangen Spijk
Vereniging dorpsbelangen Biessum/Uitwierde
Vereniging dorpsbelangen en volksvermaken Farmsum
Vereniging dorpsbelangen Godlinze
Vereniging dorpsbelangen Losdorp
Vereniging dorpsbelangen Meedhuizen
Vereniging dorpsbelangen Wagenborgen
Wijkvereniging West II
Dorpsbelangen Ten Boer
Dorpsbelangen Thesinge
Algemeen Plaatselijk Belang Bedum
Dorpsbelangen Baflo/Rasquert
Dorpsbelangen Den Andel
Dorpsbelangen Kantens
Dorpsbelangen Oldenzijl
Dorpsbelangen Onderdendam
Dorpsbelangen Oosternieland
Dorpsbelangen Oudeschip
Dorpsbelangen Roodeschool e.o.
Dorpsbelangen Rottum
Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge
Dorpsbelangen Tinallinge
Dorpsbelangen Uithuizermeeden
Dorpsbelangen Usquert
Dorpsbelangen Warffum
Dorpsvereniging Toornwerd
Dorpsvereniging Westerwijtwerd
Stichting Dorpsbelangen Middelstum
Vereniging dorpsbelang Garrelsweer
Vereniging dorpsbelangen Eenum
Vereniging dorpsbelangen Huizinge
Vereniging dorpsbelangen Leermens
Vereniging dorpsbelangen Loppersum
Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd
Vereniging dorpsbelangen Stedum
Vereniging dorpsbelangen 't Zandt
Vereniging dorpsbelangen Wirdum
Vereniging dorpsbelangen Zeerijp
Vereniging dorpsbelangen Zijldijk
VVV/D Garsthuizen en Startenhuizen
Dorpsraad Muntendam
Dorpsraad Noordbroek
Dorpsraad Zuidbroek
Dorpsraadcoöperatie Meeden
Dorpsvereniging Kropswolde

dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
wijkbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
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Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Oldamt
Oldamt
Oldamt
Oldamt
Oldamt
Oldamt
Oldamt
Oldamt
Oldamt
Oldamt
Veendam
Veendam
Veendam
Veendam
Veendam
Westerwolde

Dorpsvereniging Scharmer
Dorpsvereniging Slochteren
Dorpsvereniging Steendam
Dorpsvereniging Westerbroek
School/Dorpsbelangen Tjuchem
Ver. Dorpsbelangen Froombosch
Ver. Dorpsbelangen Harkstede
Ver. Dorpsbelangen Hellum
Ver. Dorpsbelangen Kolham
Ver. Dorpsbelangen Lageland
Ver. Dorpsbelangen Overschild
Ver. Dorpsbelangen Woudbloem
Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde
Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen vooruit
Vereniging Plaatselijk Belang Kiel-Windeweer
Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol
Belangenvereniging Meerwijk
Bewonerscommissie Woldwijck Midden
Bewonerscommissie Woldwijck Oost
Bewonerscommissie Woldwijck West
Bewonerscommissie Gorecht-West
Bewonersorganisatie Boswijk
Bewonersorganisatie Margrietpark
Bewonersorganisatie Noorderpark
Buurtbeheer Spoorstraat-Kieldiep
Stichting wijkcommissie de Vossenstreek (Vosholen)
Wijkvereniging Zuiderpark
Dorpsbelangen Beerta
Dorpsbelangen Finsterwolde
Dorpsbelangen Nieuwolda
Dorpsbelangen Oostwold
Dorpsbelangen Scheemda
Vereniging Bewonersbelangen Blauwestad
Vereniging Dorpsbelangen Midwolda
Vereniging Dorpsbelangen Westerlee
stichting wijkplatform centrum winschoten
Wijkplatform Parkwijk Kloostervallei
Dorpsvereniging Borgercompagnie
Beheerteam Ommelandercompagnie
Beheerteam Wildervank
Wijk- en Beheerteam Buitenwoel - Langeleegte
Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam
Dorpsraad Blijham

dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
dorpsbelang
wijkbelang
wijkbelang
dorpsbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
wijkbelang
dorpsbelang

Onbekend
Appingedam
Pekela

geen dorpsbelang van bekend
geen dorpsbelang van bekend

-
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figuur, aantal respondenten per postcodegebied (PC4 / 4-cijferig)

176

BIJLAGE 1. OVERZICHT GASLOCATIES

177

178

BIJLAGE 1. OVERZICHT GASLOCATIES

179

180

BIJLAGE 1. OVERZICHT GASLOCATIES

181
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