
 

Andere Tijden in de klas 
Olieboringen in Drenthe 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Andere Tijden 
duiken we in de geschiedenis van de olie 
in Drenthe. Tot op de dag van vandaag 
kijken de inwoners van Schoonebeek met 
een positieve blik naar de olieboringen in 
hun dorp.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Drenthe, olie, aardgas, NAM, Groningen.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 10.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Aardbevingen in Groningen’. 
 
Antwoorden 
1a In Slochteren. b In 1943. 2a Een 
slagenpatroon. b Van het zuiden naar het 
noorden. c Van het westen naar het 
oosten. d 30 tot 40 meter breed. 3 De 
boeren verhuurden de grond waar de 
leidingen van de NAM werden gelegd. De 
belasting op de olie ging rechtstreeks 
naar de gemeente. 4a In 1976. b Een 
afsluiting van een boorput was 
losgeschoten. c Stoom, olie en modder. 5 
In de jaren tachtig daalde de olieprijs en 
werd het te duur om olie te blijven boren 
in Schoonebeek. De NAM sloot toen het 
terrein. 6 Eigen antwoord, bijvoorbeeld: In 
Schoonebeek verdienden de mensen veel 
geld aan de aanwezigheid van de NAM, in 
Groningen wordt er niet rechtstreeks 
verdiend aan de gasboringen. Of in 
Groningen hebben ze meer last van 
schade dan in Drenthe.  

Kijkvragen 
 
1a Bij welke plaats in Groningen werd in 
1959 een groot aardgasveld gevonden?  
b In welke jaar werd in Schoonebeek in 
Drenthe een energiebron ontdekt?   
 
2a Wat voor een soort landschapspatroon 
heeft Schoonebeek?  
b In welke richting liepen de lappen grond 
in Schoonebeek?  
c In welke richting werden de leidingen 
voor de olie aangelegd?  
d Hoe breed was een perceel ongeveer?  
 
3 Noem twee manieren waardoor het dorp 
Schoonebeek goed verdiende aan de NAM.  
 
4a In welk jaar gaat het mis in 
Schoonebeek?  
b Wat ging er mis?  
c Wat kwam er vrij?   
 
5 Leg kort uit waarom de olieboringen 
ophielden in Schoonebeek.  
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 In Groningen wordt ook brandstof uit de 
bodem gehaald. Toch zijn de ervaringen van 
de bewoners met de NAM heel anders dan 
in Drenthe. Bedenk een reden waarom dat 
zo is.  
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