
0 	APR 0? 

k»- 	O-3 0Z 

onosrraltara 

(e) 

MRT 

9 

-4-o(2 
	

• (74;t 2  . 	 4,,,40,4 	( 	/1-c-,./ 
,44 

frvi-aavt- 0o ic 	0,/-> j  /wack-tomau•L cP-o 
4-4  

7ki,t,a kul >t,t)-ut 0)Itu.) 	 yvv-o-t 

Ot 	kt (164f 	/ 	ckte-,  o‘24 I  

) ax22,0 
/O O / 7fic 

&kva 	( 44-irovfry 1/2- 	okaax.3, 	cgt, 	v.‹,t 

/ 	4.a 	, 
02.1.744e. 7)141aaci-e-e-9Kttel, /1/ ,  

2h-11,k3'L41A 

01-a-q(at:(11 	/akti.Uir19,64 194‘,1- (19-11,Ck. 10 - 

) 

çJ 
01  Ark  . 	iy-t'aitei-,) 

510.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



I - 

010-0,4((“12-04 4-e-- 1/2-M 0411-aj 	. 

	

(121214 	/  

,-2,,;,, 	htLai; 	To_a,/-  ~,a0.4,,, kzA-- Vi,(,-e-lo,_„, 	cz_“;" 

,/km_tte 4,t)wi-ti,l,e4, 	e . 1,,  / 
/--1,a, i 	val .i arti cr-e,e o4 otoJ ti, kyl 40-tku,,„.e.„30-tc. Aevi-6,4e.. 
aa,,,o4(2/1,a) k4,4,„/ 1-11,il,e.arz4, c2,0 /h,cii-- 1‹,ca_/i-c_  
o „i 1a04,„ wao,t 049-0,4, Ott k4,,,14 oyboc/a, 	J-1.i-  
otck/t- inA.u. k;., )Z-I- Arwi,-(.0".4_,/,  ;,/ .e.,t oot,to-fi,;:2qc..1  40)/ 
~1,40/{4,4,),/ /-12_,i- 3 ,,,,— 0,l Ut A &h aai va, 9,2,--141 

--
toei--- 

	

( 	, 	,  

1- ~t- 	a? ) .gcd-vt-e-ei-- Ddf, . i i . a t. S-(,,ch:s 40-e, aa 
ota,/- Wie.,-,) 	u- vo-o-tcw,a)-14L ov,g,i__, I-Le_J-- 	-e__ _e„ 

4/0-e- k€464si ./I G•to, 	-V ›.jt.   c-,)-& a+ , 
i4-1 ay,tikk,a.., y >1 . 4 , - , , o » 	cl 2,,,-, 1,0 ..Se 	2 	

/‹...e.„ A_a,i., 
L___o c_ 

.()41-01.2.,-, 	y-It4,-„ai ',t-,,,/ o i /24).  dit.,40-e-e_2_ .t al-toi_u_--
"aca 

1/ti A -21,, 	 ,taat-9 	c,t,Le1(.. 	kez,-,- ,e-yr 	 ,-.._ 1,‹) & - c 9. 
,e-1-1 7/(14 q oha ' kg ,  k-4-1-,p-e-,„ 	_7(,-,e,k)-6,1-a„c„  ~- 
/ci-W-ey, o,hz-- 	 . 	trOvl-v /41,z-04—y-~4 vA,t-9- 	/44 

arm( vn  9/LL /h-Ot.js ,  

	

e Giji  k)-) r2-1-1-) 	? 	- - ) iii  tb _.1,1%14,:j v Ovvi c2a.,f,a,(970„,, i4i-k. n kri 

V  4,-e.-9 t A-€_•_ 	,,  1  Oit, V.2-<,e 	v 
va,,.,/ ))-u--1 	9 7-1,(,0& / /;-vi,{10.,C kt.1.-Z /” 2.c.-al-i, j-2)-vi  

3- 

10.2.e
10.2.e

10.2.e



Catrig 
0  -i1"170 212.  

av-}o-r 	ei7~ 
-~-770-~ 	-47-ryily/ sprr  

.,y3,14/ 	7cwr-lrVPRrt-p-V 

17-~ 
.12V761--(11/ 

* A-"----t,97 	1"")ffl 1-/WOrr 
,rwp 	»7:7 rAirttrt-c~ 	1-11VOS"--- 

1-0,014/0 	-11M1  -7r ro-rT 
0Y144/ 

r"----  - • 	-L4/~r— 711r) 144 

71-1-1,1-pc;) 1-770u-0 -724, / . - ~7'1 -rti--0-trov-?-0-r intYY 
>4.<2 4-.------piv-v-t=f;prij iv  --tzTp-r---- -7, 	-77o---tyt-ii 1-0-7-ni 

----n-07/ -»w -0 -kv 

5-n-r6 

~-71GF717~ 	-1-0-0 (t4176.°--- 

P~B 	09f "TrinfrOWV rffifJ 

-r2
,Trt4/ 

t- 

) alfUP 

--rt2171/(4 

e 

't-412/1114-0 70 
71,----~-"Prfram1 

'77712 

10.2.e 10.2.e

10.2.e



6

10.2.e

10.2.e



10.2.e



D c im 

21 september 1994. 

De heer J. Ritsema 
Burgemeester 
Gemeente Bergen (NH)..  

Geachte heer Ritsema, 

betreft: tweede aardschok o2 21 se2tember 1994 om 3.12 v.m. 

Het is evident dat door de gaswinning de weerstand van de 
aardkorst dermate ondermijnd is, dat bij extreme weersom-
standigheden, te droog, te nat, de boel onmiddellijk verzakt. 
Het is natuurlijk geen toeval dat in dit gas-winning gebied 
tot twee keer aan toe, in korte tijd, een aardschok wordt waar-
genomen en het zal ook niet de laatste zijn. In tegenstelling 
tot de vele aziatische aardschokken die ik heb ervaren, en die 
horizontaal zijn, waren de bergense aardschokken verticaal, 
m.a.w. een "plof', naar beneden. 

Mijn advies moet zijn om de gas-winning met onmiddellijke in-
gang tijdelijk stop te zetten, de bewijslast om te draaien en 
Amoco te laten bewijzen dat de aardschokken niets te maken heb-
ben met de gas-winning. 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wij zijn inmiddels twee 
keer gewaarschuwd: In 1968, bij een aardschok, heb ik hele wij-
ken van Manilla in de aardbodem zien verdwijnen. Laten we er 
voor waken dat ons dorpje aan de duinenrand dat lot bespaard 
blijft. 

() Om de ernst van deze zaak te onderstrepen, stuur ik een afschrift 
van dit schrijven aan de heer Hans Wijers, Minister van Econo-
mische Zaken. 

Met een vriendelijke groet, 

c t 

c.c. De heer Hans Wijers 
Minister van Economische Zaken. 
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11 oktober 2001. 

College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Bergen (N.H.). 

Geacht college, 

Betreft aardschok op 10 oktober 2001 om 8.42 v.m. 

Net zoals in 1994 ook nu weer een doffe klap en een verticale beweging naar beneden. Het 
huis stond te schudden op zijn grondvesten. Het was alsof een straaljager de geluidsbarrière 
doorbrak! 

Ik heb 39 jaar in het verre en midden oosten gewoond en een kleine 160 aardbevingen 
gevoeld. 

Ik stuur u hierbij een afschrift van mijn schrijven van 21 september 1994. Voor zover mij 
bekend is er in 1994 geen actie ondernomen door het bestuur van deze gemeente. 

Ik vertrouw, dat er nu wel tot actie wordt overgegaan. Zet de gaswinning onmiddellijk stil en 
laat Amoco met de omgekeerde bewijslast aantonen, dat de verzakkingen van ons geliefde 
dorp niets, maar dan ook niets, met de gaswinning te maken hebben. 

Met vriendelijke groet, 

hoogachtend, 

c.c, Minister van Economische Zaken  

c.c. KNMI 
Afdeling Seismologie 
Postbus 201 
3730 AE DE BILT. 

Bijlage: Brief aan Burgemeester Ritsema d.d. 21 september 1994. 
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