Vermilion steekt energie
in duidelijke informatie

Werkzaamheden Blesdijke
Binnenkort start Vermilion Energy met werkzaamheden
op de locatie Blesdijke aan de Meenthe.

‘Wij leggen u graag
uit wat we doen’
Anne Marinus, omgevingsmanager
Vermilion is al lang actief op deze locatie. We winnen hier
al jaren aardgas voor Nederlandse huishoudens en bedrijven.
Binnenkort zijn we meer zichtbaar aanwezig. Ik leg u graag uit waarom.

vermilionenergy.nl

De voorbereiding
Eind vorig jaar is de locatie gereedgemaakt voor de boring met bouw- en
sloopwerkzaamheden. Vanaf februari 2021 gaan we hier aardgas opsporen
vanuit een bestaande put middels een boring. Hiervoor hebben wij uiteraard
alle benodigde vergunningen. In de eerste fase maken we de locatie klaar.
Naar verwachting starten we hier begin februari mee. Het gaat dan vooral om
het vervoeren van spullen naar de locatie. De transportroutes zijn afgestemd
met de gemeente. We proberen deze werkzaamheden zoveel mogelijk
overdag en op werkdagen uit te voeren. Op die manier heeft de omgeving
er zo min mogelijk last van. Als we hiervan afwijken, informeren we u hier
natuurlijk over.

Vermilion steekt energie in persoonlijke bereikbaarheid
Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden?
Dan kunt u ons bereiken op het telefoonnummer 0517 493 333 of via
infonl@vermilionenergy.com.
Met vriendelijke groet,

Anne Marinus, omgevingsmanager

Boren met zo min mogelijk overlast
Na de voorbereidingen start de tweede fase: het boren. We verwachten dat
dit vanaf half februari gebeurt. Tijdens het boren werken we 24 uur per dag,
7 dagen per week door. We verwachten hier 5 tot 6 weken mee bezig te zijn.
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk overlast
is, maar dit is wel de fase waar u als omwonende het meest van kunt merken.
In samenwerking met de betrokken natuurorganisaties en een onafhankelijke
ecoloog bewaken we gedurende het hele proces onze activiteiten.
Na de boring
Zodra we klaar zijn met boren, wordt de boortoren afgebouwd en gaan we
het gas testen. Dat is waarschijnlijk eind maart of begin april. Het testen van
het gas doen we in de bestaande leidingen. Hiermee voorkomen we dat er
afgefakkeld hoeft te worden en dit voorkomt overlast. Daarna worden de
spullen weer opgehaald en ziet de locatie er weer hetzelfde uit als nu. Dan
start de gasproductie. Tijdens de gasproductie is er verder geen overlast, het
gas gaat daarna via ondergrondse leidingen naar Nederlandse huishoudens
en bedrijven.
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Waar boren we naartoe?

Op deze locatie winnen we al jaren aardgas uit de velden met de namen
‘Blesdijke’ en ‘De Blesse’. Met de nieuwe boring willen we aardgas opsporen,
en als we het vinden, aardgas winnen uit het veld ‘Blesdijke East’.
Meer informatie?
Actuele informatie kunt u vinden op vermilionenergy.nl/locatie/blesdijke1.

Vermilion steekt energie in uw duurzame omgeving

Om de lokale energietransitie te versnellen, stellen we een deel van onze
investering beschikbaar. Via het Omgevingsfonds kunnen lokale verenigingen
en stichtingen een bijdrage vragen als zij ambities hebben op het gebied van
duurzaamheid. Zo draagt gasproductie bij aan uw omgeving. Kijk voor meer
informatie op vermilionenergy.nl/omgevingsfonds.

vermilionenergy.nl

