
BRON VAN ONZE ENERGIE

BORING TWEEDE DIEPE GEOFOONPUT 
LOCATIE NAM ZEERIJP

de aardbevingen plaatsvinden nauwkeurig in kaart te brengen. Dat is 
belangrijk, omdat de diepte van een aardbeving mede bepaalt hoe de 
bovengrond beweegt. Als de tweede put gereed is, worden er geofoons 
in geplaatst. Bij de boring worden ook gesteentemonsters uit de diepe 
ondergrond genomen, over een totale lengte van 180 meter. Onderzoek 
van deze monsters moet meer informatie geven over de sterkte en 
samendrukbaarheid van het gashoudende gesteente.

Het boren vindt onafgebroken, 24 uur per dag plaats. Om veilig te 
kunnen werken wordt het terrein ’s nachts verlicht. Het werk van de 
boortoren brengt geluid met zich mee, dat voortdurend op het boorterrein 
wordt gemeten, om te kunnen bepalen wat de geluidbelasting is op de 
omgeving. Voor deze boring heeft  NAM het boorproces aangepast om de 
geluidoverlast te beperken. NAM organiseert bij voldoende belangstelling 
een open dag in Zeerijp. Hierover krijgt u nog apart informatie.

Mocht u overlast 
ervaren of vragen 
hebben over onze 
werkzaamheden, 
dan kunt u tijdens 
kantooruren contact 
opnemen met Janny 
Mulder-Teunissen 
(0592 36 32 20). 
U kunt ook 24 uur 
per dag contact 
opnemen met onze 
centrale meldkamer: 
0592 36 40 00.

De boortoren van NAM – die nu aan de Korendijk bij ’t Zandt staat – 
gaat van begin mei tot begin augustus naar de locatie bij Zeerijp voor 
het boren van een tweede onderzoeksput. Eind 2014 heeft een andere 
boortoren al op deze locatie de eerste diepe geofoonput geboord. De 
boortoren wordt met vrachtwagens vervoerd, zo’n 3 extra vrachtwagens 
per uur op doorgaande wegen. Er worden verkeersbegeleiders ingezet.

Om de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en de veiligheid boven 
het Groningen-gasveld beter te begrijpen, voert NAM verschillende 
onderzoeken uit. Op de locatie bij Zeerijp worden twee onderzoeksputten 
gerealiseerd voor onderzoek met geofoons. Dit om de diepte waarop 

mei tot eind juli 2015

www.namplatform.nl

INFORMATIEBIJEENKOMST OP WOENSDAG 8 OKTOBER
START BORING ONDERZOEKSPUT IN ZEERIJP

Onderzoek diepte aardbevingen

Om de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en de veiligheid boven het Groningen-gasveld beter te 

begrijpen – zodat er eventueel maatregelen genomen kunnen worden – voert NAM verschillende onderzoeken 

uit. De boringen van onderzoeksputten in Zeerijp zijn nodig voor het onderzoek met ‘diepe geofoons’. Dit heeft 

als doel om de diepte van de aardbevingen nauwkeurig in kaart te brengen. Dat is belangrijk, omdat de diepte 

van een aardbeving mede bepaalt hoe de bovengrond beweegt bij een aardbeving. Het bewegen van de 

bovengrond is de oorzaak van schade aan huizen en beïnvloedt dus ook de veiligheid van inwoners van 

Noordoost-Groningen.

Nieuwe onderzoeksputten

In het najaar van 2013 heeft NAM tijdelijke diepe geofoons in twee onderzoeksputten (Zeerijp en Stedum) in 

gebruik genomen om de diepte van aardbevingen vast te stellen. De tijdelijke geofoon-opstellingen worden 

vervangen door twee permanente onderzoeksputten van drie kilometer diep op de NAM-locatie in Zeerijp. 

De eerste put wordt geboord tussen oktober 2014 en de jaarwisseling. De tweede put wordt geboord in het 

voorjaar van 2015.

Speciale Informatiebijeenkomst

In het Dorpshuis van Zeerijp (Borgweg 9, Zeerijp) 

zijn op 8 oktober tussen 17:00 en 20:00 uur  

NAM medewerkers aanwezig tijdens een 

speciale informatiebijeenkomst.

NAM wil overlast zoveel mogelijk beperken. 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen 

met NAM:

Henk Koop: 0592 – 363948

 Elke donderdag tussen 17:00 en 18:00 uur 

is een NAM medewerker aanwezig in het 

Regionaal Informatiepunt Gaswinning in het 

gemeentehuis van Loppersum 

Tussen 18 en 27 oktober 2014 wordt op de NAM-locatie 
Zeerijp een boortoren opgebouwd voor de boring 
van een onderzoeksput. De boortoren wordt in 
zes dagen naar de locatie vervoerd. Dan rijden er 
overdag ongeveer 3 extra vrachtwagens per uur 
over de doorgaande wegen. De boring zelf duurt 
ongeveer tot de jaarwisseling. Overlast voor de 
omgeving wordt daarbij zoveel mogelijk beperkt.

www.NAMplatform.nl
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Route van vrachtwagens 
tijdens de opbouw van 
de boortoren.


