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Persbericht 
Aardschok in BP's gaswinningsgebied in Noord Holland. 

Alkmaar, 9 September 2001. Hedenochtend om 8.58 uur heeft 
zich een lichte aardschok voorgedaan tussen Alkmaar en 
Bergen. 
Het KNMI heeft vastgesteld dat de schok een kracht had van 3,2 
op de schaal van Richter. 
Ten gevolge van de aardschok is er een korte stroomuitval 
geweest in de regio Alkmaar. Indirect had dit tot gevolg dat er 
op BP's gasbehandelingsinstallatie in Koedijk een onderbreking 
is geweest van het productieproces. 
Hierbij is een kleine hoeveelheid gas gecontroleerd afgeblazen. 
Dit afblazen is een veiligheidsmaatregel die automatisch in 
werking treedt om de installatie drukvrij te maken. 
Dit heeft voor sommige omwonenden voor korte tijd tot 
stankoverlast geleid. 
Er was op geen enkel moment gevaar voor de veiligheid of 
gezondheid van omwonenden de medewerkers en de installatie. 
Inmiddels is de productie weer gestart. 

Naar aanleiding van eerdere aardschokken heeft BP samen met 
andere instellingen en de overheid sinds 1994 actief 
deelgenomen aan het onderzoek naar het verband tussen 
aardschokken en gaswinning.Tevens heeft BP in samenwerking 
met het KNMI een drietal ondergrondse trillingsmeters 
aangebracht in de omgeving van Alkmaar. Met deze 
trillingsmeters kan nauwkeurig de plaats en de aard van de 
schokken worden vastgesteld. Deskundigen gaan ervan uit dat er 
een verband is tussen de productie van aardgas en lichte 
aardschokken, zo ook met deze aardschok. 

Volgens opgave van het KNMI, aan de hand van deze 
trillingsmeters, bevond het epicentrum van de schok zich in het 
gebied tussen Bergen en Alkmaar waar door BP sinds 1972 gas 
wordt geproduceerd. 
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BP Nederland Energie maakt deel uit van de BP groep die actief 
is op het gebied van exploratie, productie en marketing van 
brandstoffen en smeermiddelen. BP Nederland Energie 
produceert gas in Noord Holland en op het Nederlands deel van 
het continentaal plat. 

Voor nadere inlichtingen : BP Nederland Energie,  
,  
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