
‘Vermilion Energy voert vanaf oktober 2022 tot 
februari 2023 twee boringen uit naar de LDS 
gasvelden vanaf de bestaande locatie Wapse 
aan de Noordenveldweg...’
Eerder dit jaar in mei was er een informatieavond 
over de voortgang van het project gaswinning 
VDW (VDW-A en VDW-B). Dit project ligt onder 
de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en 
Weststellingwerf…

Zo maar flarden van twee berichten met onbe-
grijpelijke afkortingen die vermoedelijk aan de 
aandacht ontsnappen. Maar nogal veel impact 
kunnen hebben op onze woon- en leefomge-
ving.
Voldoende reden om in gesprek te gaan met vertegen-
woordigers van de stichting GasDrOvF. Het werkge-
bied omvat drie gemeentes in de provincies Drenthe, 
Overijssel en Friesland: Westerveld, Steenwijkerland 
en Weststellingwerf.

Karel Jasperse, voorzitter, en Gerrit Wigger, lid van het 
kernteam van GasDrOvF, tref ik aan de huiskamertafel 
bij Karel Jasperse. Beiden zijn inmiddels met pensioen, 
maar nog volop actief in de samenleving. Jasperse 
runde jaren zijn eigen bedrijf, Wigger is in ruim 30 jaar 
door de wol geverfd bij o.a. Shell.

“GasDrOvF is niet tegen gaswinning, maar wel tegen 
de negatieve gevolgen ervan,” zegt Jasperse. We 
willen voorkomen dat in dit gebied over tien, twintig, 
dertig jaar hetzelfde gaat gebeuren als in Groningen. 
Gaswinning speelt zich grotendeels af onder de opper-
vlakte, ik noem het een sluipmoordenaar. Nu zie je er 
niks van, straks is het gas er uit, Vermilion vertrekt en 
jaren later komt de schade die dan aan het licht komt 
op het bordje van de overheid, dus in feite de burger.” 
Vermilion is het Canadese mijnbouwbedrijf dat al 
jaren beschikt over concessies om in ons gebied gas te 
winnen. Door de sluiting van het gasveld in Groningen 
wil het bedrijf de nog niet benutte concessies gaan 
exploiteren. In het grensgebied van de drie provincies 
liggen maar liefst negen gasvelden. Per gasveld kan 
sprake zijn van verschillende putten. Het probleem is 
dat zowel het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat als de mijnbouwmaatschappijen de gaswin-
ning beoordelen per afzonderlijke put. GasDrOvF vindt 
dat je niet de effecten van één put moet beoordelen, 

maar in samenhang met de andere. Als je een put leeg-
trekt heeft dat directe gevolgen op de bodemdaling. De 
ervaring leert dat Vermilion op sommige locaties meer 
wint dan is afgesproken. De organisatie Staatstoezicht 
op de Mijnen (SodM) zegt dat versnelde winning directe 
invloed heeft op de bodemdaling en aardschokken tot 
gevolg heeft. 

Wigger: “De eerste bevindingen van de parlementaire 
enquêtecommissie voor Groningen laten zien dat er 
een grote lacune was en is in de technische kennis van 
de ondergrond. Zowel bij SodM als bij het ministerie. 
Eigenlijk moet je een harde conclusie trekken: ze weten 
onvoldoende waar ze mee bezig zijn. Dat geldt ook 
voor de mijnbouwmaatschappijen. Operationele afde-
lingen wisselen onvoldoende kennis uit, waardoor je 
het risico loopt dat een put ongeschikt is om op een 
locatie ingepast te worden of er worden verkeerde 
installaties gebouwd.”
Dat is kennis met de wijsheid van nu. Er waren ook 
geen incidenten die aanleiding gaven om het ontwerp-
proces bij te sturen. De negatieve effecten van de 
gaswinning, zoals bodemdaling manifesteerden zich 
pas veel later. Bovendien speelt ook autonome daling 
van de bodem mee, zoals inklinking van veen, droogte, 
grondwaterstand. Kortom een complex samenspel van 
factoren die leiden tot grote materiële en immateriële 
schade.

Gaswinning en waterhuishouding
De grote zorg van GasDrOvF is de miskenning door 
overheid en mijnbouwmaatschappijen van de samen-
hang die er is tussen de afzonderlijke gasvelden. Zo is 
inmiddels door onderzoek vastgesteld dat de activi-
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teiten in de verschillende gasvel-
den elkaar beïnvloeden. “De 
aardbevingen die gaswinning 
veroorzaken spelen zich af op 
ongeveer twee kilometer diepte. 
De natuurlijke aardbevingen 
zitten op tien kilometer diepte. 
Die afstand naar het aardop-
pervlak heeft een dempende 
werking en kan minder schade 
opleveren dan de bevingen 
als gevolg van gaswinning. De 
afstand naar het aardoppervlak 
is veel korter. Een geregistreerde 
beving van 2 punt zoveel op de 
schaal van Richter kan een veel grotere schade tot 
gevolg hebben dan een natuurlijke aardbeving van 
bijvoorbeeld 5.7,” zegt Wigger.
Een bijkomende complicerende factor is het water-
beheer in de gaswinningsgebieden. Jasperse: “De 
waterschappen hebben tot taak om het grondwater 
op een verantwoord peil te houden. In de ondiepere 
bovengrond, boven de 500 meter komen verschil-
lende grondsoorten voor zoals klei, zand, veen. Als 
veen uitdroogt, klinkt de bodem in. Gaswinning kan 
een verstorende invloed hebben op het waterbeheer 
door de waterschappen en de drinkwaterbedrijven. De 
revenuen van de gaswinning vloeien naar de schatkist, 
terwijl aan de andere kant de waterbeheerders miljoe-
nen moeten investeren om de negatieve gevolgen op te 
lossen. Die rekening komt via de waterschapsheffingen 
bij de burger terecht. Dat is iets wat heel veel mensen 
zich niet realiseren.”

Belang voor Vledder e.o.
“Gaswinning is een economische activiteit die omge-
ven is met grijze gebieden: procedures worden niet 
gevolgd en er wordt niet gehandhaafd.” Jasperse 
schetst een somber beeld. “Voorbeelden zijn Nijensleek 
en Eesveen. We kwamen erachter dat verontreinigd 
water in de put werd geloosd. Daar komt van alles aan 
verontreinigde en giftige stoffen vrij, zoals benzeen en 
tolueen. Dat verdwijnt in de lucht, dat zie je niet, ruik 
je niet. Maar gaat het regenen dan komt het dus naar 
beneden. Op een dorp, in een Natura 2000 gebied, op 
werelderfgoed. We hebben een overheid met een zorg-
plicht, maar op dit vlak gebeurt niks. Wij als burgers 
moeten de overheid attenderen op het gedrag van het 
gaswinningsbedrijf. Mijnbouwbedrijven overtreden 
stelselmatig de regels.” Wigger beaamt dat de overheid 
willens en wetens de overtredingen toelaat. “Deels 

door gebrek aan kennis, deels doordat de mijnbouw-
maatschappij rommelt met data.”
Jasperse: “De procedures worden niet gevolgd, de 
overheden controleren niet. Gelukkig hebben we 
binnen GasDrOvF een aantal deskundigen in onze 
gelederen. We hebben vastgesteld dat Vermilion vanaf 
oktober tot en met februari volgend jaar diepboringen 
gaat uitvoeren die niet volgens de procedures plaats-
vinden. Als ze windmolens zouden plaatsen dan komt 
iedereen in het geweer. Er zijn geen goede regels over 
schadeafhandeling. Eigenlijk hoor je ervoor te zorgen 
dat de mijnbouwmaatschappij verantwoordelijk blijft 
voor toekomstige schade.”

Sensoren
Omdat afdoende schaderegelingen ontbreken, start 
GasDrOvF een uitrol van sensoren. Het apparaatje dat 
je aan de gevel van je woning bevestigt, meet beweging 
van de locatie waar de meter is geïnstalleerd. Dat kan 
zijn verandering van de scheefstand van de gevel. Het 
meet ook trillingen van de grondbeweging. Wigger: 
“Met tien sensoren per vierkante kilometer krijgen we 
een betrouwbaar beeld van de grondbewegingen. De 
tijdintervallen stellen ons in staat om vast te stellen 
of er een aardversnelling heeft plaatsgevonden. We 
vergelijken dat ook met de metingen die het KNMI doet. 
Dat levert informatie voor onderzoek naar een relatie 
met de gaswinning. Is die relatie aan te tonen dan kun 
je een schadeclaimprocedure starten.”

GasDrOvF start begin 2023 met de plaatsing. De 
verdeling van de meters volgt later aan de hand van 
de stelregel tien sensoren per vierkante kilometer. Bent 
u geïnteresseerd in zo’n sensor neem dan contact op 
via de website www.gasdrovf.nl   
Gerard van Wijk




