
Bewonersvoorlichting NAM verliep in ontspannen sfeer 
 

– door Janny de Weijs– 

SAAKSUM/ROODEHAAN – De informatiebijeenkomst, die de NAM woensdag j.l. van 

16.00 tot 20.00 uur organiseerde op de Gaslocatie Saaksum, verliep in een ontspannen en 

open sfeer. In de eerste uurtjes druppelden belangstellenden mondjesmaat binnen in de grote 

witte ‘feesttent’, die op het terrein was geplaatst. Zij konden zich in een één-op-één-contact 

door NAM-medewerkers laten voorlichten over de werkwijze, die de NAM bij Saaksum gaat 

gebruiken om te fracken en het laatste gas uit het veld te winnen. Daarnaast waren er veel 

panelen met relevante informatie. Bij de bevolking was, nadat de plannen bekend werden, 

onrust ontstaan. Er was niet alleen angst voor vervuiling van het grondwater, maar ook op een 

vergrote kans op aardbevingen. Omwonenden kwamen dan ook op 15 juni bijeen in het 

dorpshuis van Ezinge, om zich door een onafhankelijke geoloog, een medeoprichtster van de 

Groninger Bodem Beweging en een medewerker van Milieudefensie te laten voorlichten. 

Maar vanaf 19.00 uur werd het woensdagavond opeens reuze druk op de gaslocatie . Een 

groep van zo’n zestig personen verzamelde zich aan het begin van de toegangsweg en 

wandelde doodrustig naar het informatiepunt, waar ook nog een enorme truck met oplegger, 

een Mobile Safety Room, van de NAM stond geparkeerd. Hier kon men een gelikt filmpje 

bekijken over het fracken, zoals dat enkele jaren geleden in de buurt van het Friese Blija was 

gebeurd. De groep bestond voor een deel uit verontrusten, leden van de Groninger Bodem 

Beweging, Milieudefensie, Onze Klei e.d.. Daarnaast waren er buurtbewoners, waaronder 

ouders met kinderen. Zij maken zich grote zorgen over de gaswinningen en de gevolgen er 

van. Voordat de bezoekers zich lieten informeren, sprak Brenda Harsveld, gehuld in de 

Groninger Vlag, die twee dagen per week voor de GBB werkt, een aantal woorden. Onder de 

aanwezigen bevonden zich ook de wethouders Cor Berghuis uit De Marne en Harmannus 

Blok uit Winsum. 

Rond Saaksum en bij de gaslocatie werd via spandoeken wel duidelijk hoe over de plannen 

om te gaan fracken werd gedacht. Zo zag men leuzen als ‘Ver(t)rek met je gefrack’, ‘Laat de 

rest maar zitten’ en ‘De leiding van de NAM staat onder druk. 

 


