
1 en voorzijde

Als bewoner van Winschoten, Heiligerlee  
of  Westerlee kent u de groene hokjes op de 
zoutlocaties van Nouryon, voorheen Akzo.  
We hebben het dan over zoutwinning.   
In totaal twaalf zoutputten, ook wel cavernes 
genoemd, in het Lanengebied.

Nouryon is een buur die overlast en calamitei-
ten veroorzaakt, zoals lekkages van pekelwater, 
zwaar vrachtverkeer, storende en geluidsover-
last gevende onderhoudswerkzaamheden, 
bodemdalingen en daarmee gepaard gaande 
scheuren in gebouwen. Trillingen in de (diepe) 
ondergrond en waarschijnlijk veroorzaker van 
de bevingen in november 2017.  
Een en ander roept vragen op.

Wat gebeurt er allemaal in de bodem?  
Want zout beweegt – het kruipt. Zoutkruip.

Het zout in de pap 
of een scheur in de muur?

Waarom?

Bestuursleden

Dhr. H. Vos voorzitter
St Vitusholt 2e laan 29 9674 AN Winschoten

Mevr. T. Raap secretaris
Zuiderveen 1 9674 HA Winschoten

Dhr. G. Bovenhuis penningmeester
St Vitusholt 2e laan 33 9674 AN Winschoten

Mevr. D. van Hees bestuurslid
Zuiderveen 42 9673 TB Winschoten

Dhr. H. Zoutman bestuurslid
Tranendallaan 35 9678  PC Westerlee

Stichting Bewonersbelangen
Lanengebied / Zuiderveen Winschoten
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Nummer: 74212141
info@mijnendijnbelang.nl

De stichting heeft o.a. contact met:

- medewerkers gemeente Oldambt en B&W

- politieke partijen gemeente en provincie

- Staatstoezicht op de Mijnen

- Ministerie van Economische Zaken

- zoutgroepen Veendam en Friesland

- diverse media

- experts op het gebied van geologie  
  en mijnbouw

Als belanghebbenden is ons doel om alles wat er 
in de ondergrond van onze omgeving gebeurt, 
zoals bijvoorbeeld zoutwinning door Nouryon en 
stikstofopslag door de Gasunie, kritisch te volgen. 

Om aardbevingen en overlast  
te voorkomen.

Om eventuele schade ruimhartig  
vergoed te krijgen.

Om op de hoogte te blijven van  
plannen en ontwikkelingen.

Om te achterhalen of de veiligheid 
voorop staat en niet het geld.

Om hierover met de betrokken  
bedrijven en instanties open  
te communiceren.

Zolang optimale veiligheid niet kan worden  
gegarandeerd en het niet zeker is of er conform 
de nieuwste kennis en technieken wordt  
gewerkt, zijn wij tegen het aanleggen van  
nieuwe locaties. Denk aan de locatie N aan  
de St. Vitusholt 2e laan en een zestal nieuwe  
locaties aan het Zuiderveen. Kritisch zijn we ook 
t.a.v. het intensiveren (13x) van de stikstofinjectie-
capaciteit aan de Meidoornlaan, locatie K.
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alleen ga je sneller

samen kom je verder

www.mijnendijnbelang.nl

Als belanghebbende en/of belangstellende sluit ik 
me als deelnemer aan bij de doelstelling.

Als u zich aanmeldt gaat u automatisch akkoord  
met het privacybeleid zoals vermeld op  
www.mijnendijnbelang.nl

Dit is kosteloos. In het kader van ‘burger- 
initiatieven’ hebben we een subsidie  
ontvangen van de gemeente Oldambt.

Als deelnemer ontvangt u informatie in de 
vorm van nieuwsbrieven of nieuwsflisten 
per e-mail.

U wordt uitgenodigd voor de jaarlijks  
te houden vergadering voor deelnemers  
die door de stichting Bewonersbelangen 
wordt belegd.

Ja, ik ondersteun de stichting!

Wilt u de stichting Bewonersbelangen 
steunen door deelnemer te worden?

U kunt zich aanmelden door de ingevulde 
strook af te geven bij één van de bestuursleden, 
of deze gegevens mailen naar:
info@mijnendijnbelang.nl

Naam  :  …………………………………………

Adres  :  …………………………………………

Telefoon  :  ………………………………………

E-mail  :  …………………………………………

alleen ga je sneller

samen kom je verder
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Ligging van de cavernes
Hoe veilig is zoutwinning eigenlijk?!!
Een paar voorbeelden waarover we zorgen hebben:

Na 60 jaar zoutwinnen raken de cavernes 
leeg en moeten ze afgesloten worden.  
De eerste binnenkort terwijl de kennis hier-
over bij Nouryon en overheid ontbreekt.
Wie ziet toe op het afsluitingsproces (aban-
donneren) en wie is verantwoordelijk nà af-
sluiting van de put? Nouryon? De overheid?
De holte blijft gevuld met pekelwater.
Hoe wordt de caverne op druk gehouden, 
zodat die niet instort of wordt voorkomen 
dat de druk oneindig oploopt vanwege  
de zoutkruip?
Waar blijft de diesellaag (vele duizenden 
liters per caverne) die nu als een kap op  
het pekelwater drijft?
Welk schoon alternatief is er voor het  
gebruik van dieselolie? 
Kan een boorput gaan lekken?
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In het onlangs uitgevoerde onderzoek KEM-17 over lange 
termijnrisico’s in opdracht van het SodM (11 febr. 2020) vinden 
we onze vragen en twijfels terug. En erger; men heeft nog geen 
antwoorden! Meer informatie op www.mijnendijnbelang.nl

De hartafstand van caverne naar caverne 
bedraagt in een aantal gevallen maar net  
200 meter! Dit terwijl in het oorspronkelijke 
winningsplan een minimum hartafstand van 
500 meter als veilige afstand werd beschouwd. 
Door het produceren ontstaan cavernes met 
een diameter tot 125 meter (i.p.v. de oorspron-
kelijke 100 meter) waardoor de veiligheids- 
buffer tussen onderlinge cavernes wordt 
teruggebracht tot amper 100 meter!

Het afsluiten van cavernes.

De ligging van de cavernes t.o.v. elkaar.

De centrale ligging van de stikstofopslag caverne 
HL-K te midden van instabiele zoutcavernes.


