
inwoners uit Drenthe daarom op 
initiatief van de Natuur- en Milieu-
federatie Drenthe samen met verte-
genwoordigers van de NAM en Ver-
milion, om te bespreken hoe het 
verder moet met de gaswinning in 
de provincie.

‘Wat we in Slochteren hebben 
meegemaakt, zie ik nu ook in Dren-
the gebeuren. Dat moeten we voor-
komen’, zegt Herman de Muinck 
uit Zuidlaren voorafgaand aan het 
debat in een café in Assen, waar 
hij met andere gedupeerden van 
de aardbevingen heeft afgespro-
ken. De Muinck heeft 35 jaar boven 
het Groningse gasveld gewoond. 
Nu woont hij in het Drentse Zuid-
laren, waar hij ook scheuren in de 
muren heeft.

Zo erg als in Groningen zal de 
schade door de gaswinning in 
Drenthe niet worden, stelt geoloog 
Manuel Sintubin van de Universi-
teit Leuven tijdens het debat in de 
Statenzaal van het Drents Museum. 
Doordat het gasveld in Groningen 
groter is, vindt de daling daar over 
een groter oppervlak plaats en kan 
de bodem dus verder zakken, legt 
hij de volle zaal uit. ‘Maar er is wel 
kans op aardbevingen.’

Marco Out, burgemeester van 
Assen, is voorlopig tegen de gas-
winning onder zijn stad. ‘Ook in 
Assen kan schade optreden. Daar-
aan willen we onze burgers niet 
blootstellen’, zegt hij. Als er toch 
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Het debat rondom de gaswinning 
kwam twee jaar geleden de huis-
kamer van Helma Tichelaar bin-
nen. Op 1 oktober 2015, de och-
tend na een grote aardbeving bij 
het Groningse Hoogezand, merk-
te de inwoonster van Klazienaveen 
in Drenthe dat haar tuindeur niet 
meer open kon. Al snel zag ze ook 
scheuren onder de ramen en in de 
buitenmuur. Een aannemersbe-
drijf schatte de schade aan haar wo-
ning op € 120.000. De grote  serre, 
waar de 54-jarige haar  keuken 
heeft, moet opnieuw  worden ge-
bouwd.

Tichelaar bleek al snel niet de 
enige in Drenthe met aardbevings-
schade. Alleen al in de gemeente 
Emmen, waar Klazienaveen deel 
van uitmaakt, vertoonden meer 
dan honderd huizen scheuren en 
verzakkingen. De aardbevings-
schade wordt in Drenthe ook ver-
oorzaakt door gaswinning in de 
provincie zelf. In de gemeente 
Zuidlaren zijn daar volgens inwo-
ners ongeveer driehonderd geval-
len van bekend. Ook in Koekange, 
aan de zuidgrens van de provincie, 
zijn er klachten over gescheurde 
muren.

De Drentenaren zijn bang dat de 
schade in hun provincie zal toene-
men, zoals dat ook in Groningen 
het geval is. Met de vermindering 
van de gaswinning in Groningen 
neemt het belang van kleine gas-
velden zoals die in Drenthe toe, 
staat in de Structuurvisie Onder-
grond van het ministerie van Eco-
nomische Zaken. Volgens het win-
ningsplan Westerveld wil de NAM 
de winning uit elf Drentse gasvel-
den ver ruimen of hervatten. Het 
in kleinere gasvelden gespeciali-
seerde bedrijf Vermilion begint 
de komende weken met boringen 
in Eesveen, net over de grens met 
Overijssel. 

De totale gaswinning uit klei-
ne velden neemt sinds begin deze 
eeuw af. Winningsplannen voor 
gasvelden worden regelmatig her-
zien en elk jaar openen gaswin-
ningsbedrijven nieuwe boorloca-
ties. Maar nu komen daar de uit 
Groningen overgewaaide onrust 
en de toenemende schademel-
dingen in Drenthe zelf bij. Vorige 
week kwamen lokale politici en 

Onrust rond gaswinning waait 
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Belang kleine gasvelden neemt toe, evenals het aantal schademeldingen
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wordt geboord, wil Out dat de af-
handeling van de schade goed is 
geregeld. Dat is tot nu toe niet het 
geval, stelt de VVD’er. In Drenthe 
bestaat nog geen schadeprotocol 
voor de afhandeling van de door de 
gaswinning veroorzaakte schade, 
zoals in Groningen.

Ook het waterschap Hunze en 
Aa’s, dat zowel gebieden in Dren-
the als Groningen omvat, advi-
seert het ministerie van Economi-
sche Zaken niet in te stemmen met 
het winningsplan Westerveld. Vol-
gens het waterschap is meer onder-
zoek nodig naar de schade die ge-
bouwen door de boringen kunnen 
oplopen.

Helma Tichelaar heeft zelf on-
dervonden dat het moeilijk is een 
schadevergoeding te krijgen. Aan 
de keukentafel in de serre scrolt 
ze op haar laptop door het rapport 
van ingenieursbureau Witteveen+-
Bos, dat ze een halfjaar na de aard-
beving kreeg. De conclusie van het 
rapport is dat ze geen aardbevings-
schade heeft. ‘Het kan geen toeval 
zijn dat 115 mensen tegelijk na een 
aardbeving schade hebben’, zegt 
de vrouw met donker haar en een 
sterke uitstraling. Terwijl ze praat, 
drupt regenwater van het plafond. 

Tichelaar vroeg een contra-ex-
pertise aan bij de Technische Com-
missie Bodembeweging (TCBB). 
Ook die concludeerde dat ze geen 
aardbevingsschade had. Pas bij de 

derde beoordeling, door een be-
drijf dat ook in Groningen actief 
is, kreeg ze de bevestiging dat de 
scheuren in haar huis met de gas-
winning te maken hebben. Tot nu 
toe heeft ze geen compensatie ge-
kregen. ‘Ik begrijp dat ze de econo-
mie op peil moeten houden en ver-
der naar gas willen boren’, zegt ze. 
‘Maar dan moeten ze de ontstane 
schade wel vergoeden.’

‘Als er schade is die wij hebben 
veroorzaakt, dan vergoeden we die. 
Dat moet volgens de wet’, zegt Ei-
lard Hoogerduijn Strating van de 
NAM bij het debat in het Drents 
Museum. ‘Voor de beoordeling 
moeten we afgaan op de opinie van 
mensen die er verstand van heb-
ben.’ De NAM wil volgens Hooger-
duijn Strating meer met bewoners 
in dialoog over de schadebeoorde-
ling. ‘De afhandeling van de scha-
de kan beter’, geeft woordvoerder 
Henk Heringa na het debat toe.

De gemoederen lopen in het 
Drents Museum hoog op. Tjisse 
Stelpstra, gedeputeerde van de 
provincie Drenthe: ‘Ik voel de on-
rust. En het voelt niet lekker. Een 
les die we van Groningen hebben 
geleerd, is dat we de schade niet 
mogen  bagatelliseren.’ 

Reinder Hoekstra, directeur 
van de Natuur- en Milieufederatie 
Drenthe, vat het debat rond de gas-
winning zo samen: ‘We staan nog 
maar aan het begin.’

De Drentenaren zijn 
bang dat de schade in 
hun provincie zal 
toenemen, net als in 
Groningen

Helma Tichelaar,  
gedupeerde  
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