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ENERGIE UIT EMMEN

HET BEGON IN
COEVORDEN
70 jaar gaswinning
Al in 1943 wordt een olieveld 
bij Schoonebeek gevonden. Het 
blijkt het op een na grootste 
olieveld van het vasteland van 
West-Europa te zijn. Om de olie 
te kunnen winnen wordt in 
1947 de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij B.V. (NAM) 
opgericht. Als er bovendien 
gasvelden worden gevonden, 
gaat NAM zich ook toeleggen 
op de winning daarvan.

Het eerste gas wordt door NAM 
in 1948 in Coevorden ontdekt. De 
locatie, ‘Coevorden-2’, is niet meer 
actief, maar op honderd meter afstand 
van deze locatie haalt NAM tot op de 
dag van vandaag nog aardgas naar 
boven. Na de ontdekking van het 
Coevorden-gasveld werd ook gas 
gevonden in De Wijk (1949), 
Staphorst (1950), Wanneperveen 
en Tubbergen (1951).

De productie van aardgas betekende 
een omwenteling in het huishoudelijke

leven en het bedrijfsleven. Coevorden
was in 1951 de eerste gemeente in
Nederland die aardgas geleverd 
kreeg. In de daarop volgende jaren 
werd in de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijssel en een 
gedeelte van Gelderland het lichtgas 
vervangen door het goedkopere gas 
uit Drenthe en Overijssel. En dan 
boort NAM in 1959 bij Slochteren het 
beroemde Groningen-gasveld aan. 
Sindsdien is de nadruk van NAM 
verschoven naar gaswinning.

OPEN BEDRIJVENDAG
De overgang in de jaren vijftig van 
de toen gangbare energiebronnen 
naar aardgas, was een revolutionaire 
energietransitie. Zo’n transitie staat 
nu weer voor de deur! Want met de 
wetenschap dat winning van aardgas 
eindig is, werken de mensen van NAM 
intensief aan duurzame alternatieven. 
Nieuwsgierig? Kom dan kijken bij de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij 
op de Open Bedrijvendag Drenthe in 
Coevorden, Emmen en Schoonebeek.

KOM KIJKEN!

NAM-locatie
Coevorden-24
Nieuwe Dijk, Coevorden

Bakker Oilfield Supply
De Hulteweg 10, Coevorden

Gaszuiveringsinstallatie 
Phileas Foggstraat 45, Emmen

Oliebehandelings-
installatie NAM
Beekweg 33, Schoonebeek

Oliemuseum en 
Waag’nschuur
Burgemeester Osselaan 5, 
Schoonebeek

Alle info op pagina 2-3

Zaterdag 3 november van 
10:00 - 16:00 uur
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Aardgas op 
een diepte 
van ongeveer 
3 kilometer in 
de grond zit?

Aardgas onder 
andere gebruikt 
wordt voor 
verwarming, 
elektriciteit 
en koken?

KOM JE OOK 
NAAR DE OPEN 
BEDRIJVENDAG?
Zaterdag 3 november van 
10:00 - 16:00 uur

Maak zelf een mini-
jaknikker en leuke
vuurvliegjes
knutselen en leerzaam tegelijk

Windmolens maken
samen met iemand van SKKEK

Trap je sapje
samen met het Drents Museum

Maak een lampje 
met mini-energie in 
de Discovery Truck
van de Rijksuniversiteit Groningen

Kom knutselen in
de Waag’nschuur. 
Samen maken we 
een zoutwaterauto.

Gas en olie 
‘fossiele brandstoffen’ 
genoemd worden 
omdat ze ontstaan 
zijn uit planten- en 
dierenresten of 
plankton?

Aardolie onder 
andere nodig is 
voor het maken 
van medicijnen 
en speelgoed?
____________

Een GEOLOOG 
iemand is die 
alles weet over de 
aarde en de lagen 
waaruit onze 
aardbodem bestaat?

Een kwekerij 1 kuub aardgas 
nodig heeft voor het kweken 
van 4 komkommers?

En dat een ‘kuub’ een kubieke 

meter betekent: 1 meter lang x 

1 meter breed x 1 meter hoog

KOM KIJKEN BIJ NAM OP 
DE OPEN BEDRIJVENDAG 
DRENTHE
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EMMEN

COEVORDEN

SCHOONEBEEK

KOM KIJKEN BIJ NAM OP 
DE OPEN BEDRIJVENDAG

NAM-locatie
Coevorden-24
Nieuwe Dijk, Coevorden

NAM-locatie
Coevorden-24
Nieuwe Dijk, Coevorden

Bakker Oilfield 
Supply (B.O.S.)
De Hulteweg 10, Coevorden

DRIE BEDRIJVEN
Maak kennis met de bedrijven 
B.O.S., Den Hartogh en 
Scaves in de mini-bioscoop.

RONDLEIDING
Maak een rondleiding in de 
werkplaats van B.O.S.

DEMONSTRATIES
Kijk bij de demonstratie in 
de testbunkers waar hoge-
drukleidingen en leiding-
componenten worden getest 
en onderhouden.

Kijk ook bij de demonstratie 
‘veilig werken op hoogte’ en 
‘rescuewerk’ door Scaves.

B.O.S., Den Hartogh en 
Scaves demonstreren samen 
een wellservicepomp.

KINDERACTIVITEIT
Voor kinderen komt de NAM-
Knutselkeet naar Coevorden!

STAP OP DE BUS
Vanaf deze locatie rijdt de 
Hop-On-Hop-Off-bus de hele 
dag naar de andere locaties.

PENDELBUSJE
Vanaf deze locatie rijdt de 
hele dag eveneens een 
pendelbusje naar NAM-locatie 
Coevorden-24 vice versa.

ZIN IN KOFFIE?
B.O.S. schenkt koffie, thee en 
fris. Er is parkeergelegenheid
volop voor fietsen en auto’s.

Bakker Oilfield 
Supply
De Hulteweg 10, Coevorden

EEN JARENLANGE 
SAMENWERKING
De hechte samenwerking tussen 
Bakker Oilfield Supply (B.O.S.) in 
Coevorden en NAM begon rond 
1948 met een schrootcontract. In 
de jaren daarop nam het aantal 
diensten geleidelijk toe zoals 
de verhuur van machines die de 
boorpijpen naar de installaties 
van NAM transporteren en 
geluidswanden rondom locaties 
van NAM. Zaterdag 3 november 
ben je welkom bij dit innovatieve 
bedrijf aan de Hulteweg 10 in 
Coevorden. Samen met met de 
firma’s Scaves en Den Hartogh 
is er een boeiend programma 
samengesteld.

Gaszuiverings-
installatie 
Phileas Foggstraat 45, Emmen

DUIK IN DE HISTORIE
Duik in de historie van de 
Gaszuiveringsinstallatie (GZI)
en kom te weten waarom wij 
deze locatie ontmantelen.

ONTDEK DE TOEKOMST
Een nieuwe energietransitie
staat voor de deur. En die 
begint op deze GZI-locatie.
Wij vertellen er graag over. 
Maak kennis met GZI Next!

KINDERACTIVITEIT
Stap in de Discovery Truck 
van de Rijksuniversiteit 
Groningen een maak zelf 
een lampje met mini-energie!

STAP OP DE BUS
Vanaf deze locatie rijdt de 
Hop-On-Hop-Off-bus de hele 
dag naar de andere locaties.

Gaszuiverings-
installatie 
Phileas Foggstraat 45, Emmen

De hele dag rijden
Hop-On-Hop-Off-bussen
gratis langs onze
locaties, dus stap in!

De vijf locaties zijn 
ook afzonderlijk te 
bezoeken.

ZIT ER IN JOU EEN 
TOEKOMSTIGE PROFESSOR?
Bij de Gaszuiveringsinstallatie 
aan de Phileas Foggstraat 45 in 
Emmen, kun je zelf mini-energie 
maken! Samen met mensen van 
de Rijksuniversiteit Groningen leer 
je hoe je een lampje kunt laten 
branden met piëzo-energie. 
Piëzo-energie? Ja, dat zijn 
kristalletjes die energie geven 
als je er op drukt. Ze zitten 
bijvoorbeeld in wenskaarten die, 
als je hem opent, muziek laat 
horen. Op de Open Bedrijvendag 
kun je zelf een lampje maken met 
deze energiezuinige piëzokracht. 
Leuk om te doen en leerzaam. 
Wie weet zit er een toekomstige 
professor in jou!

Oliebehandelings-
installatie (OBI)
Beekweg 33, Schoonebeek

Oliebehandelings-
installatie (OBI)
Beekweg 33, Schoonebeek Oliemuseum en 

Waag’nschuur
Burgemeester Osselaan 5, 
Schoonebeek

BEZOEK HET MUSEUM
Samen met Stichting De Spiker 
heeft NAM een interactieve 
tentoonstelling gerealiseerd in 
het oliemuseum. De historie 
van Schoonebeek komt tot 
leven in de Waag’nschuur.

KINDERACTIVITEIT
Heb je wel eens een jaknikker
gemaakt? Of een zoutwater-
auto? Nee? Dan is het nu je 
kans. Superleuk!

STAP OP DE BUS
Langs deze locatie rijdt de 
Hop-On-Hop-Off-bus de hele 
dag naar de andere locaties.

ZIN IN KOFFIE?
We schenken koffie, thee en 
fris. Er is op deze locatie een
toiletgelegenheid.

Oliemuseum en 
Waag’nschuur
Burgemeester Osselaan 5, 
Schoonebeek

Foto: www.zandstrooiboerderij.nl

TIP
De medewerkers 
van NAM herken 
je aan hun groene 
bodywarmers. 
Volg zo nodig hun 
instructies op.

Zaterdag 3 november van 10.00 -16.00 uur
in Coevorden, Emmen en Schoonebeek

TRAPJE SAPJE
Codename: Energy is de familiebelevenis in het Drents 
Museum waar alles draait om energie. Deze belevenis 
geeft op een verrassende, eenvoudige en snelle manier 
inzicht in wat energie is, en welke gevolgen ons energie-
gebruik voor de toekomst heeft. Weet jij bijvoorbeeld 
hoeveel energie het kost om een smoothie te maken? 
Ervaar dit zelf en fiets vandaag zelf je eigen smoothie 
op de smoothiebike!

Foto: Sake Elzinga

MOBIEL KANTOOR
Stap binnen in de NAM-truck 
en kom alles te weten over de
vele werkzaamheden op deze 
bijzondere locatie!

DEMONSTRATIE
NAM heeft een eigen brand-
weerteam. Zij demonstreren
hun snelle inzetbaarheid.

KRAANTRUCK
Wigchers Internationaal 
Transport b.v. uit Schoonoord 
showt een van haar prachtige 
kraantrucks.

KINDERACTIVITEIT
Codename: Energy van het 
Drents Museum is deze dag 
bij ons! Maak al fietsend je 
eigen smoothie! Dus trap je 
sapje... en drink het lekker op! 

BANDENWISSELSPEL
Ben jij geschikt voor een pit-
stop? Hoe snel wissel jij de 
band van de Formule-1 auto?

STAP OP DE BUS
Vanaf deze locatie rijdt de 
Hop-On-Hop-Off-bus de hele 
dag naar de andere locaties.

ZIN IN KOFFIE?
We schenken op deze locatie 
koffie, thee en fris. Er is een 
toilet in de NAM-truck.

HISTORIE
Wandel langs de opgestelde 
NAM-trucks en kom alles te 
weten over de gaswinning in 
Nederland, want die begon 
70 jaar terug op deze locatie!

RONDLEIDING
Maak een rondgang over de 
locatie en langs de installaties 
met onze gids.

KINDERACTIVITEIT
Kinderen kunnen samen met
iemand van SKKEK leuke 
vuurvliegjes maken!

STAP OP DE BUS
Langs deze locatie rijdt de 
Hop-On-Hop-Off-bus de hele 
dag naar andere locaties.

PENDELBUSJE
Vanaf deze locatie rijdt de 
hele dag eveneens een 
pendelbusje naar Bakker 
Oilfield Supply vice versa.

ZIN IN KOFFIE?
We schenken op deze locatie 
koffie, thee en fris. Er is een 
toilet in de NAM-truck.



70 JAAR AARDGAS
Een terugblik op de eerste jaren

Oliewinning in 2018. Ultra-
moderne HR-pompen in 
Schoonebeek en omgeving.

Gaswinning in 1948. Het
eerste gas in Nederland is
gevonden, in Coevorden.

1956, de oliewinning draait 
op volle toeren, maar ook 
het hooi moet naar binnen.

Het Amsterdamsch Dagblad
bericht in oktober 1945 over 
de boortorens in Drenthe.

Een vrachtauto geladen met 
installatiemateriaal rijdt in 
1946 door Schoonebeek.

Een medewerker van NAM 
maakt in 1949 een praatje
met enkele bewoners.

De boerderij van Stokman 
waar nu het oliemuseum en 
de zandstrooiboerderij is.

Het emplacement voor de 
opslag van pijpleidingen in
Schoonebeek in 1957.

Een medewerker van NAM 
rijdt in de bekende ‘kever’ 
langs een jaknikker.

Een van de woningen die 
gebouwd werden voor 
leidinggevenden van NAM.

Veel inwoners zullen zich 
nog de ‘oliespuiter’ van 8 
november 1976 herinneren.

In de jaren vijftig was een 
bezoek aan de jaknikkers 
vaak een zondags uitje.
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De ontdekking van gas en 
vervolgens de productie van 
aardgas, betekende een enorme 
omwenteling in ons land voor 
zowel het huishoudelijke leven 
als het bedrijfsleven. Coevorden 
was in 1951 de eerste gemeente 
in Nederland die aardgas kreeg 
geleverd. De overgang in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw, 
van de toen gangbare energie-
bronnen naar aardgas, was een 
revolutionaire energietransitie. 
En zo’n energietransitie staat 
vandaag de dag weer voor de 
deur. Daarin speelt Emmen een 
belangrijke rol!

Vertegenwoordigers van de 
gemeente Emmen, provincie 
Drenthe, NAM, EMMTEC services, 
Gasunie en New Energy 
Coalition ondertekenden op 18 
juli 2018 een intentieverklaring. 
In deze verklaring hebben de 
partijen afgesproken om de 
haalbaarheid te onderzoeken 
van een waterstoffabriek op het 
terrein van de voormalige Gas-
zuiveringsinstallatie (GZI) aan 
de Phileas Foggstraat in Emmen. 
Met dit gezamenlijke onderzoek 
komt de duurzame toekomst 
van het GZI-terrein dichterbij en 
geeft de regio invulling aan het 
Klimaatakkoord.

GZI NEXT
Na jaren van dienst heeft NAM begin 
dit jaar de GZI en een groot deel van 
de aan GZI verbonden gaswinnings-
locaties in de regio, uit gebruik 
genomen. Hiermee is een uniek stuk 
land vrijgekomen: liefst 30 hectare 
met een industriële bestemming en 
een bestaande verbinding met de 
regionale en landelijke energie-
infrastructuur. Met dat uitgangspunt 
kan het GZI-terrein een belangrijke 
rol spelen in het bijdragen aan de 
doelstelling van CO2-reductie en het 
versnellen van de energietransitie in 
de regio Emmen. Daarmee wordt dit

 
GZI Next-project een voorbeeld voor 
de rest van Nederland. Uit onderzoek 
is naar voren gekomen dat het terrein 
en de aanwezige infrastructuur zeer 
geschikt zijn voor een zogenaamde 
‘energiehub’ met een mix van 
duurzame energiebronnen zoals 
waterstof, biogas en zonne-energie.

HAALBAARHEIDSSTUDIE
Met het ondertekenen van de intentie-
verklaring worden de volgende 
mogelijkheden onderzocht:
n  De productie en het gebruik van 
n  waterstof als energiebron, en het 
n  onderzoeken van de mogelijke 
n  toekomstige opschaling op basis 
n  van duurzame energiebronnen 
n  (wind en zonne-energie).
n  Breder onderzoek naar synergie

n  met EMMTEC services om daar de 
n  energievraag te verduurzamen.
n  De installatie van een waterstof-
n  tankstation.
n  Een ‘demonstratie-fieldlab’ in 
n  samenwerking met onderwijs- en 
n  kennisinstellingen.

ENERGIE VOOR DE TOEKOMST
In Coevorden werd geschiedenis 
geschreven toen daar in 1948, als 
eerste plaats in Nederland, gas werd 
gevonden. Met de olievelden in en 
om Schoonebeek en de gasvelden bij 
Emmen, is Zuidoost-Drenthe al jaren 
van belang in de energievoorziening 
van ons land. GZI Next zal regionaal 
bijdragen aan de energietransitie in 
de komende jaren en daarbij een 
voorbeeld zijn voor andere regio’s.

Foto: Jan Anninga

TOEKOMST
EMMEN WORDT EEN VOORBEELD VOOR
DE ENERGIETRANSITIE VOOR ONS LAND

DE ONTDEKKING VAN OLIE
IN SCHOONEBEEK IN 1943,
EN VAN GAS IN COEVORDEN
IN 1948, VEROORZAAKTE EEN 
ONGEKENDE ENERGIETRANSITIE

In het voorjaar van 2018 heeft NAM de GZI na 31 jaar gesloten.
Het opruimen van de voormalige Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in
Emmen is begonnen. Martin de Boer van NAM heeft op 1 oktober
de sleutel van het terrein overhandigd aan Danny Gerards van
SGS Search. SGS Search zal voor NAM de ontmanteling begeleiden.
Er zal begonnen worden met de onderdelen die makkelijk te 
verwijderen zijn. Eind dit jaar volgt het zwaardere werk, wat een 
aantal maanden zal duren. Daarna lijkt het terrein leeg, maar is 
het de beurt aan de ondergrondse leidingen. Onderdelen en 
materialen worden zoveel mogelijk aangeboden voor hergebruik.
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