
 

Om te kijken 
Aardgas is ongeveer 300 miljoen 

jaar geleden al ontstaan. Omdat 

de werelddelen toen nog met 

elkaar verbonden waren, lag het 

Nederland van nu dichter bij de 

evenaar dan tegenwoordig. Er 

groeiden dan ook tropische 

planten. Toen die planten 

doodgingen, bleven ze op de 

grond liggen en veranderden 

langzaam in steenkool. Hierbij 

kwam gas vrij. 

Ontstaan van aardgas  

 
Nederland heeft 50 jaar lang 
plezier gehad van inkomsten door 
het Gronings gas, maar inmiddels 
zijn er duizenden huizen 
beschadigd en in waarde gedaald 
door aardbevingen. De 
Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM) vergoedt lang 
niet alle schade en als je de 
bedrijfsconstructie van de 
betrokken partijen bekijkt, roept 
dat vraagtekens op.  
 

Gronings gas – Zondag met Lubach 

 
Energie besparen 

Duurzaam Dalfsen 

Samen met de provincie Overijssel biedt Dalfsen aan haar 

inwoners en bedrijven ondersteuning en begeleiding bij 

energiebesparing en duurzame energieopwekking. 

Bespaartips van Samen Doen Dalfsen 

Besparen op energie loont. 

Meedoen met minder geld: Energie besparen 

In dit dossier vindt u een overzichtelijke presentatie van 

adressen, folders, literatuur, beeld en geluidsfragmenten, 

DVD’s, folders en brochures , artikelen en websites die 

aanknopingspunten geven bij meedoen met minder geld (Deventer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samenstelling: Jan te Bokkel, bibliotheekconsulent 

 

 

 

Wij zijn verslaafd aan aardgas, nou en…!? 

 

vrijdagavond 3 februari 2017 

Vrijdagavond 15 september 

2017 

http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
https://www.schooltv.nl/video/ontstaan-van-aardgas-van-plant-naar-steenkool-naar-aardgas/
https://www.youtube.com/watch?v=KpkUGyjf7hY
https://www.youtube.com/watch?v=KpkUGyjf7hY
https://www.dalfsen.nl/Inwoners/OnderwerpenThemas/NatuurEnMilieu/DuurzaamDalfsen.htm
https://www.samendoenindalfsen.nl/is/een-vraag-over/geldzaken/budgettering/bespaartips/besparen-op-energie
http://wiki.obdeventer.nl/index.php?title=Dossier_Meedoen_met_minder_geld:_Energie_besparen


 

Hier vindt u een selectie tips om verder te lezen en te kijken.  
 

Onzichtbaar goud 

Nederland ontdekte vijftig jaar geleden een enorme 

aardgasvoorraad in eigen (Groninger) bodem. De gevolgen 

daarvan, met name economisch en politiek, waren en zijn 

enorm. Dit prachtig uitgevoerde, aantrekkelijke en 

toegankelijke jubileumboek doet die verreikende betekenis 

recht. Het onderzoekt de betekenis daarvan, maar is veel 

meer dan een obligate uitgave. Zeer rijk geïllustreerd in kleur 

en zwart-wit is het een rijke verzameling van zowel de geschiedschrijving van de 

ontwikkeling en de effecten van de gasvondst (inclusief beschouwingen over 

energiepolitiek en dergelijke) alsook - schetsmatig, maar origineel verwoord via 

een fictieve familiegeschiedenis - van de Nederlanders. Het boek bevat ook 

letterlijk en figuurlijk portretten van 'werkers in het gas' en interviews over de 

energietoekomst. Een origineel en toegankelijk jubileumboek over de rol van 

aardgas in/voor Nederland in de laatste halve eeuw. 

Bevingen 

In 1959 werd bij Slochteren aardgas in de bodem gevonden. 

De auteur (journalist) vertelt dat door de aardgaswinning al 

snel de eerste aardbevingen in de regio plaatsvonden, die 

geleidelijk in aantal en intensiteit toenamen. Op zijn 

zoektocht naar de achtergronden in dit zeer actuele 

vraagstuk interviewde hij veel betrokkenen, zowel 

gedupeerden als experts. Problemen en oplossingen rond de 

bevingen, waarvan het causaal verband met de gaswinning 

eerst werd ontkend, worden helder besproken. Het profijt 

van de winning wordt ook behandeld. De persoonlijke 

weergave van de auteur brengt duidelijk naar voren dat veel 

bewoners naast materiële ook emotionele en psychische schade lijden. Daarnaast 

is er ook een vertrouwensbreuk ontstaan naar de overheid en de NAM. Met een 

chronologisch overzicht, CPN-publicatie (1963) ’De aardgasgokkers van 

Slochteren’, begrippenlijst, afkortingenlijst, bibliografie, illustratieverantwoording, 

internetbronnen en trefwoordenregister.  

Dossier Energiebronnen 

Bij alles wat we doen en gebruiken, hebben we energie 

nodig. Huishoudelijke apparaten, computers en televisie 

gebruiken elektriciteit. Auto’s, schepen en vliegtuigen 

verbruiken brandstof. En ons lichaam zelf haalt zijn energie uit 

voedsel. Energiebronnen leveren energie, die bijvoorbeeld in 

elektriciteit of brandstof kan worden omgezet. Op aarde hebben 

we beschikking over een groot aantal energiebronnen, die we 

kunnen onderverdelen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld fossiel, 

hernieuwbaar of duurzaam. Aan de basis van deze categorieën liggen 

overwegingen die te maken hebben met beschikbaarheid en de invloeden op 

milieu en klimaat. 

Lezen 
Bubbels in je buik 
Als in 1959 bij de boerderij waar Roosje (ca. 11) woont, 
aardgas wordt ontdekt, heeft dit grote gevolgen. Haar ouders 
moeten beslissen of ze toestemming geven aan de NAM om 
te gaan boren. Zouden hierdoor hun financiële zorgen, waar 
ook veel andere boerenfamilies mee kampen, worden 

opgelost? De belevenissen van Roosje geven een goed beeld 

van het leven in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zo leren 
lezers over de gevolgen van de ziekte polio en hoe het leven 
eruitzag zonder telefoon en televisie. Ondanks de zware 

tijden is de sfeer in het boek optimistisch. De illustraties zijn (bewerkte) levendige 
foto’s in zwart-wit. Het boek kan goed in de klas (voor)gelezen worden, waarna 
erover gepraat kan worden. Kinderen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis, 

zullen het ook leuk vinden om zelf te lezen, AVI-M5. Het is deel 49 uit de 
geschiedenisserie ‘Terugblikken’*; over de tijd van televisie en computers. Aan de 
binnenkant van het omslag zijn een tijdbalk en een landkaart van Nederland met 
gasvelden afgebeeld. Achter in het boek duidelijke, verzorgde 
achtergrondinformatie over aardgas, met veel foto’s. Vanaf ca. 8 tot 12 jaar. 

 

Websites 
Aardgas is een van de drie fossiele brandstoffen, samen met 
steenkool en aardolie. Net als fossielen zijn deze brandstoffen 

resten van planten en dieren die lang geleden ontstaan zijn. Ongeveer 64% van 
de elektriciteit in Nederland komt van aardgas. 

http://www.energiegenie.nl/energie-en-bronnen/begrijp-energie/aardgas 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas  

Gasterra handelt in aardgas. 
https://www.gasterra.nl/over-gasterra/missie-visie-en-

strategie 

Informatie van de NAM over onder andere aardbevingen, 

veiligheid, schade en overlast 
https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/het-winnen-van-aardgas/hoe-
ontstaat-

aardgas.html#iframe=L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8/aWQ9Q2hhcnRzL2dhc2RydW
svZ2FzZHJ1ay1tZWRpYWFu  
 
Afscheid van aardgas 

https://nos.nl/artikel/2139598-na-vijftig-jaar-gaat-nederland-afscheid-nemen-
van-aardgas.html  

 

http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
https://www.bibliotheekdalfsen.nl/catalogus/detail/?url=https%3A%2F%2Fwebcatov.blauwebrug.nl%2Fcgi-bin%2Fbx.pl?event=tdetail;backend=wise;vestnr=9009;fmt=xml;var=website;sid=e11cdb00-9a57-4864-8810-b8b330b60a03;titcode=78211
https://www.bibliotheekdalfsen.nl/catalogus/detail/?url=https%3A%2F%2Fwebcatov.blauwebrug.nl%2Fcgi-bin%2Fbx.pl?event=tdetail;backend=wise;vestnr=9009;fmt=xml;var=website;sid=e11cdb00-9a57-4864-8810-b8b330b60a03;titcode=78211
https://www.bibliotheekdalfsen.nl/catalogus/detail/?url=https%3A%2F%2Fwebcatov.blauwebrug.nl%2Fcgi-bin%2Fbx.pl?event=tdetail;backend=wise;vestnr=9009;fmt=xml;var=website;sid=e11cdb00-9a57-4864-8810-b8b330b60a03;titcode=1482175
http://www.digitaleetalages.nl/thema/energie/energiebronnen.html
https://www.bibliotheekdalfsen.nl/catalogus/detail/?url=https%3A%2F%2Fwebcatov.blauwebrug.nl%2Fcgi-bin%2Fbx.pl?event=tdetail;backend=wise;vestnr=9009;fmt=xml;var=website;sid=e11cdb00-9a57-4864-8810-b8b330b60a03;titcode=930641
http://www.energiegenie.nl/energie-en-bronnen/begrijp-energie/aardgas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas
https://www.gasterra.nl/over-gasterra/missie-visie-en-strategie
https://www.gasterra.nl/over-gasterra/missie-visie-en-strategie
https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/het-winnen-van-aardgas/hoe-ontstaat-aardgas.html#iframe=L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8/aWQ9Q2hhcnRzL2dhc2RydWsvZ2FzZHJ1ay1tZWRpYWFu
https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/het-winnen-van-aardgas/hoe-ontstaat-aardgas.html#iframe=L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8/aWQ9Q2hhcnRzL2dhc2RydWsvZ2FzZHJ1ay1tZWRpYWFu
https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/het-winnen-van-aardgas/hoe-ontstaat-aardgas.html#iframe=L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8/aWQ9Q2hhcnRzL2dhc2RydWsvZ2FzZHJ1ay1tZWRpYWFu
https://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/het-winnen-van-aardgas/hoe-ontstaat-aardgas.html#iframe=L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8/aWQ9Q2hhcnRzL2dhc2RydWsvZ2FzZHJ1ay1tZWRpYWFu
https://nos.nl/artikel/2139598-na-vijftig-jaar-gaat-nederland-afscheid-nemen-van-aardgas.html
https://nos.nl/artikel/2139598-na-vijftig-jaar-gaat-nederland-afscheid-nemen-van-aardgas.html

