
Gasboringen bij nationaal park Dwingelderveld in weids landschap ?

Enkele moonden geleden zijn de bewoners von Lheebroek en Smalbroek opgeschrikt door het bericht
dot Northern Petroleum Nederland een proefboring wildoen in de Mussels.
De Mussels is een landbouwgebied dot op de grens ligt van de gemeenten Midden-Drenthe en
Westerveld tussen het Dwingelderveld en de Beilerstroom.
Op grond von de uitkomsten van seismisch onderzoek verwacht Northern Petroleum hier gos te
kunnen winnen. Ofschoon het in eerste instontie om een proefboring goot zal, indien doodwerkelijk
gos wordt oongetroffen, worden overgegaon tot winning.
Deze winning zol zich uitstrekken over een periode von 70 tot 15 joar. Het heeft er olle schìjn von dat
deze ene proefboring deelgaat uitmoken van meerdere boringen in het gebied rondom het Nationool
Pork Dwingelderveld. Omdot de zorgen omtrent de oard en omvong van goswinning in dit gebied en
de gevolgen daorvon groot zijn richt een groep bewoners zich tot u teneinde uw steun te krijgen om
zoveel mogelijk schade te voorkomen.

Geachte lezer,

Voor u ligt een tekst over een situatie vol kansen. Er even b'rj stil staan, nadenken, doen....
Of u nu bestuurder bent, politicus, inwoner van een gemeente grenzend aan het Dwingelderveld
of functionaris van een natuurorganisatie, boerenorganisatie, milieuorganisatie, waterschap,
recreatieschap, vraag u af: "Wat kan ik ? Wat wil ik ?" Durf die vraag te stellen nu
u deze tekst leest. Stel die vraag aan u zelf. Wat ga ik doen, wat ga ik laten, stimuleren bij anderen
om de kans te grijpen ?

1. Voor uw nageslacht, de volgende generaties.

Door nu te besluiten het gas te behouden, de bodem intact te laten en bijvoorbeeld te bepalen dat
dit de eerstkomende 50 jaar zo blijft voor een brede zone rondom het nationaal park, krijgen de
mensen die dan leven hun eigen zeggenschap, hebben dan een reële kans om over hun toekomst te
beslissen. Ontneem ze die mogelijkheid niet ! Doe iets anders dan het slaken van loze kreten over
toekomstige generaties. Door simpelweg geen vergunning af te geven voor proefboringen, door 'nee'
te zeggen tegen deze proefboring annex gaswinning. We kunnen nu een voorbeeld geven aan
anderen, die na ons komen. En om ons heen verkeren.

"Nu niet hierl"

Er is alle reden voor de gemeenten rondom het Dwingelderveld dit credo in overleg met de provincie
Drenthe met de rijksoverheid bespreken. Bij wijze van proefgebied misschien?
Een proefgebied om bestaand beleid te verbeteren en geen omgevingsvergunning te verlenen in
daartoe aangewezen stroken gebied rondom het al beschermde Nationaal Park Dwingelderveld. Geef
ons en hun die na ons komen een echte, faire kans. Dat kan nu besloten worden.

Eenmaal gewonnen is het gas dat aan onze bodem is onttrokken en het daarmee door anderen
verdiende geld zo weggevlucht. Met recht een vluchtige stof, dat gas...

Gevleugelde woorden over 100 jaat'. "Ja, daar om het Dwingelderveld wisten ze toen ook al : wie
wat bewaart, die heeft wat."
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2. Voor de grond en de bodem.

Gas zit diep onder de grond: onder, in en tussen gesteentes. Het zit er al miljoenen jaren. Al het gas

in Nederland dreigt verbruikt te worden in de tijdspanne van nog geen generatie. ln een tijd

waarin steeds meer duurzamer vormen van energiewinning mogelijk worden.

Het gas staat onder grote druk, in elkaar geperst. Het gas wordt gewonnen door recht of schuin

omlaag een gat te boren tot een diepte van 3O0O meter en vervolgens de gesteentes , die het vast

houden op te lossen in miljoenen liters water vermengd met chemicaliën.

Op grote diepte kunnen zo in horizontale boorspleten, breuken in gesteente lagen van residu

ontstaan, gevuld met grote hoeveelheden schadelijk stoffen. Bij het omhoog halen van aardgas

komen ook weer vloeistoffen en chemische verbindingen mee naar boven. Het gas wordt afgefakkeld

in de open lucht (eerst), dan welafgevangen in de boorput (later)envia leidingen naarelders
getransporteerd. Het spoelwater wordt aan- en afgevoerd met vele vrachtauto transporten. Op het

terrein wordt een weg aangelegd en een complex ter grootte van een voetbalveld. Daartoe wordt

eerst de laag teelaarde verwijderd en een vlakte aan asfalt neergelegd waarop een meer dan 30

meter hoge toren (boorfase), dan wel boorputinstallatie (winfase)wordt opgericht . Wordt er

daadwerkelijk winbaar gas aangetroffen dan ligt het in de lijn der verwachting dat zo meerdere

boor- en winterreinen worden aangelegd . Aldus wordt ons landschap telkens weer aangetast door

troosteloze gedrochten. Dit proces kan gepaard gaan met de verspreiding van

schadelijke stoffen via grondwater en lucht er omheen, veel verkeer, lawaai en licht. De bodem raakt

vernield en blijft voor altijd onherroepelijk aangetast.

De effecten voor het grondwater zijn niet te overzien of voorzien. En het landschap blijft tijdens de

winning decennia lang aangetast.

Voor de aanleg van dit alles heeft'Northern Petroleum Company' bij monde van haar Nederlandse

B.V. een vergunning aangevraagd bij de gemeentes Midden Drenthe voor de boorlocatie Lheebroek

op De Mussels. En is men doende eveneens een vergunning te verkrijgen voor de boorlocatie Holtien

van de gemeente Westerveld. Meer locaties rond het Dwingelerveld zitten in de planning. Voor

iedereen die betrokken is bij de vergunningverlening ligt er een prachtkans in het stellen van 'nu niet

hier!' om tijd te winnen en ruimte te creëren voor het overwegen van de vraag: wanneer en waar

dan wel.

Daarbij moet er eerst antwoord gegeven worden op de vragen: wat zijn de effecten voor de

hydrologische situatie ? Wat is de schadelijkheid van ingebrachte, vrijkomende stoffen? Wat zijn de

risico's voor verspreiding? Wat breng je teweeg, diep in de bodem onder een gebied dat je juist zijn

oorspronkelijkheid wilt laten behouden? Door hier niet te boren en dit eerst verder te onderzoeken,

ook door te vergelijken met de ervaring die is opgedaan op plaatsen waar wel algeboord wordt, ligt

er een kans voor boeiende antwoorden...

3. Voor de natuur, de weiden en weidse cultuur en voor het stroomdallandschap.

ln de strook pal naast het natuurpark Dwingelderveld, waarvoor de boorplannen bestaan, is

sprake van een cultuurlandschap dat doorsneden wordt door de Beilerstroom c.q.

Dwingelderstroom. Het is daarmee een weids gebied met een aljaren bestaande en als blijvend

bedoelde agrarische bestemming. ln de loop der tijd heeft dit gebied dan ook diverse boeren

aangetrokken, bewoners die zich er vestigden en vele dagjesmensen en kampeerders op diverse

campings. Daarnaast is het een rust en foerageergebied voor trekvogels en leven er vele andere

dieren, die hier ongehinderd hun habitat hebben op de grens van bos- en weidegebied. Er is maar

één grote verstoorder van de landschappelijke en natuurwaarden in dit gebied en dat is de rijksweg

428. Juist langs die 428 wordt een groots project uitgevoerd (geluidswal, ecoduct) om het algemene

streven de natuurwaarden in deze omgeving te versterken. En dat streven is het in stand houden
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van natuurwaarden, het herstellen van kwetsbare ecosystemen en daarmee een van de rustigste
(geluidsarme) en mooiste (kunstlichtarm, veel variëteit in natuur en cultuur) gebieden vooral in tact
te houden, zijn originele karakterte beschermen.

Het aanleggen van gas boor- en winterreinen doorboort dit alles letterlijk en figuurlijk.

We roepen alle beleidsmakers met enige invloed op te bewerkstelligen dat met een uitgebreide
milieueffectrapportage onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen. Vanuit het
perspectief dat er bij aanwezigheid van gas in het "onvermijdelijke" geval een keten van boorputten
rondom het Dwingelderveld zal gaan ontstaan. Seismografisch onderzoek heeft immers laten zien
dat de hele omgeving van het natuurpark en het gebied van het park zelf mogelijk - overigens lastig
winbare - gasvelden bevat. Nu wordt er beslist over de vergunning voor een boorlocatie. Maar wat
volgt? Wie overziet de perspectieven op langere termijn?

Een prachtige kans dus om vooruitziend te besturen, anticiperend op een keten van gebeurtenissen
en gevolgen. En daarmee juist een precedent te creëren ten voordele van de hele omgeving. Dus:
Gemeenten Midden-Drenthe, Westerveld en anderen : "Grijp uw kansl"

4. Voor gelijke rechten voor iedereen.

Waar boerenbedrijven, industriële ondernemingen, kampeerterreinen, gemeenten, waterschappen
en natuurbeheerders te maken hebben met gedetailleerde wet- en regelgeving die bedoeld is om
gemeenschapsdoelen te dienen en schade te voorkomen, daar zou die even goed moeten
gelden voor iedereen. ls het winnen van gas voldoende grond voor het wel toestaan van
horizonvervuiling, het verstoren van rust voor mens en dier, het storten van vuil in diepe aardlagen
en het aantasten van water en lucht?

De contouren voor beleid worden uitgewerkt in bestemmingsplannen, waar eenieder zich aan heeft
te houden, zodat wij allen daarop ook voor de toekomst kunnen vertrouwen en er letterlijk en
figuurlijk op kunnen bouwen. Zo bouwt de boer aan zijn bedrijl de burger aan zijn woning en tuin, zo
bouwen we als gemeenschap op elk niveau aan ons eigen inkomen, ons leefgenot, ons welzijn.

Onze leefomgeving is gebaseerd op deze natuurlijke gang van zaken. En altijd is er die vaste
bodem, die grond onder je voeten, waar je je zekerheid aan ontleent. Moet nu dan ineens de
bestemming van dit alles, de zekerheid, gewijzigd worden door iets wat al miljoenen jaren is zoals
het is te gaan exploiteren? Moeten anderen gaan verdienen aan onze verliezen? Wie helpt ons een
goede rechtsgang te verkrijgen? Het vertrouwen in stand te houden?

5. Voor leven in goede gezondheid en het genieten van een unieke, rustieke
leefomgeving,

De bewoners van huizen met aan de ene kant het Dwingelderveld en aan de andere kant het
Stroomdalgebied, hebben het voorrecht te wonen in een uniek gebied met blijvend vr'rj uitzicht.
Zij kozen mede daarom voor deze locatie en investeerden in hun huizen, tuin, dieren. Als het uitzicht
aangetast, de rustverstoord en de uniekheid vervormd wordt, dan is hetverlies navenant. De
onduidelijkheid over vervuiling met kankerverwekkende stoffen en van andere schadelijkheid doet
hun niet alleen aan henzelf, hun kinderen of hun dieren denken, maar ook aan de campinggasten, de
boeren die hun vee voeden vanuit waterputten van meer dan 100 meter diep en het mais en gras,
dat groeit direct rondom de gasput(ten). Wat is er mogelijk voor hen, voor ons dus ? Voor u en ons?

Wellicht kunt u iets voorons betekenen. Een tip? Een krachtig : 'nu niet hier !'op de grens van
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Smalbroek en Lheebroek?

Een boorlocatie in je achtertuin, vlakbij een camping, eromheen enkele verspreide boerderijen.

"Dunbevolkt gebied, vlakbij een gemeentegrens", zo motiveerde Northern Petroleum onder meer

haar locatiekeuze.

Het derven van leefgenot, het verlies van uniekheid, van economische waarde van je huis bij

verkoop, dat alles valt nauwelijks met geld te compenseren. Maar het zou goed zijn wanneer ook

anderen waardeverliezen, derving van inkomsten, aantasting van landschap, etc. constateren en

daarom tijdig actie ondernemen. Wellicht helpt dat.

Er zouden minimale risico's zijn op aardbevingen, verzakkingen, gaslekkages, ontploffingen.

TEN SLOTTE:

Deze brief is opgesteld door een groep verontruste bewoners, die zelf deze gasboring zo mogelijk

wilvoorkomen. Het doel ervan is om anderen te betrekken in de besluitvorming die momenteel

draait om het vergaren van informatie en het toewerken naar een gemeentelijk besluit in zake de

aanvrage voor een omgevingsvergunning door Northern Petroleum Nederland.

Wij zijn benieuwd hoe e.e.a. spoort met het provinciale omgevingsplan, met de ecologische

hoofdstructuur,enz.,. Of de provincie, het rijk en het overlegorgaan Dwingelderveld een rol gaan

spelen in deze bijzondere aanvraag en de toekomstige besluiten daarover'

Ook zijn wij benieuwd of onafhankelijk onderzoek zoals een uitgebreide milieueffectrapportage,

risicoanalyse en diverse z.g. nulmetingen op kosten van Northern Petroleum Nederland behalve

door ons ook door de gemeenten Midden Drenthe en Westerveld gewenst worden

Het buurtcomité Smalbroek / Lheebroek
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Contoct grøog per emøil: gosboringdwingelderueld@kpnmøil.nl
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