
AGENDA
Donderdag 12 juni
SPANNINGEN EN AARDBEVINGEN

Thema-avond: Meten in en boven het Groningen-gasveld

UITGELICHT

In het gemeentehuis van Loppersum is het Regionaal Informatiepunt Gaswinning 
gevestigd. Hier vindt u informatie over de gaswinning in Groningen en de 
aardbevingen die dit veroorzaakt. Elke donderdagmiddag zijn er medewerkers 
van NAM aanwezig voor uw vragen, zorgen of om uw schade bij te melden. 
Regelmatig worden vanuit het Regionaal Informatiepunt Gaswinning thema-
avonden georganiseerd. Op 16 oktober is het onderwerp: Meten in en boven 
het Groningen-gasveld.

Eerder dit jaar is een start gemaakt met de 
uitbreiding van het seismisch meetnetwerk 
boven het Groningen-gasveld.  Dankzij 60 
nieuwe meetstations, 200 gebouwsensoren 
en twee nieuwe geofoonputten van elk 
drie kilometer diep, wordt de gevoeligheid 
van het huidige meetnetwerk vergroot en 
de nauwkeurigheid verbeterd. Met behulp 
van de meetgegevens kan de kennis 
over aardbevingen en de effecten van 
aardbevingen worden vergroot.  Tijdens 
deze avond krijgt u informatie en kunt 
u met specialisten in gesprek gaan over 
onderwerpen als: 
• de uitbreiding van het meetnetwerk;
• verwerking van meetgegevens en  

betrokken partijen;
• resultaten van metingen en wat we  

ervan kunnen leren.

RIG-avonden zijn overigens niet bedoeld voor 
het bespreken van individuele schadegevallen. 
Die kunt u apart met uw NAM-contactpersoon 
bespreken of bijvoorbeeld op de donderdagen 
in het Informatiepunt. 

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal 
van de gemeente Loppersum. 
In verband met een maximaal aantal 
deelnemers kunt u zich aanmelden via  
0596 54 82 00 of gemeente@loppersum.nl 
onder vermelding van naam, telefoonnummer 
en het aantal personen. Aanmelden voor de 
bijeenkomst kan tot woensdag 15 oktober. 
Zonder aanmelding kunt u niet deelnemen aan 
deze bijeenkomst! 

U bent van harte welkom op donderdag 16 
oktober van 19.30 – 21.30 uur.  

CONTACT

Openingstijden
Maandag 8.30 uur – 16.30 uur

Dinsdag 8.30 uur – 16.30 uur

Woensdag 8.30 uur – 16.30 uur

Donderdag 8.30 uur – 18.00 uur  
medewerker NAM is aanwezig van
 17.00 uur – 18.00 uur

Vrijdag 8.30 uur – 12.00 uur

Regionaal Informatiepunt Gaswinning
Gemeentehuis Loppersum
Molenweg 12 in Loppersum
T: 0596 54 82 00
E: gemeente@loppersum.nl
 

Vanuit het Regionaal Informatiepunt 
Gaswinning in Loppersum worden met 
regelmaat thema-avonden georganiseerd. 
Houd voor de overige data en 
onderwerpen www.namplatform.nl 
of www.loppersum.nl in de gaten. 

Informatiebijeenkomst voor 
inwoners op 16 oktober    


