
 

 

 

Aardgas 
50 jaar geleden ontdekt in Slochteren 

 

In de omgeving van Slochteren, op het terrein van boer Boon, werd meer dan 50 jaar geleden het 

grootste aardgasveld van Europa ontdekt. 
 

Hier, in de omgeving van Slochteren in de provincie Groningen, werd meer dan 50 jaar geleden een enorm 

aardgasveld ontdekt. Het was een hele belangrijke vondst.  En weet je wat nou zo bijzonder is?  Dat gas werd 

per ongeluk ontdekt. Kijk, hier bij deze schuur stond vroeger de boerderij van boer Boon.  Ze wisten al dat er 

hier aardolie in de grond zat.  Maar toen ze gingen boren naar die olie, kwamen ze erachter dat er ook gas in de 

grond zat.  En niet een klein beetje, dit is het grootste aardgasveld van Europa! Als boer Boon in Amerika had 

gewoond was hij stinkend rijk geworden.  

Maar helaas, het is in Nederland zo geregeld dat als er een belangrijke grondstof in jouw land wordt gevonden 

het dan eigendom van de staat is. Ik stond er eerst een beetje sceptisch tegenover. Zo vlakbij onze schuur, zo'n 

gasboring enzo met alle gevaren. Maar er was al gauw een sfeer van vertrouwen. Wat voor een gevoel was dat 

eigenlijk dat er op uw terrein onder de grond de rijkste bel ter wereld werd ontdekt? Nou dat was wel een 

sensationeel gevoel! Bent u nu ook de rijkste man van Nederland? Nee hoor, nee. 

Boer Boon kreeg alleen een schadevergoeding en een beetje geld voor de huur van z'n land. Maar de vondst 

van het aardgas in Slochteren, heeft van  Nederland een rijk land gemaakt. Toen ze het gas in de grond van 

boer Boon ontdekten, werd er een boortoren geplaatst.  Om gas uit de grond te halen moet je namelijk gaan 

boren. 
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