
 

Seismisch onderzoek 2017 – Activiteiten in de tijd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strook  Inmeten  

 meetpunten 

 Boren schotgaten 

 en uitrollen meetkabels 

 Opwekken en 

 registratie trillingen 

Deelonderzoeksgebied Akkrum 

 1  Begin augustus  Eind augustus/begin september  Midden september 

 2  Begin augustus  Eind augustus/begin september  Midden september 

 3  Begin/midden augustus  Eind augustus/begin september  Midden september 

 4  Midden augustus  Begin/midden september  Midden/eind september 

 5  Midden augustus  Begin/midden september  Midden/eind september 

 6  Midden augustus  Midden september  Eind september 

 7  Midden/eind augustus  Midden september  Eind september/begin oktober 

 8  Eind augustus/begin september  Midden september  Begin oktober 

 9  Eind augustus/begin september  Midden september  Begin oktober 

 10  Begin september  Midden september  Begin oktober 

 11  Begin september  Eind september  Midden oktober 

 12  Midden september  Begin oktober  Midden oktober 

 13  Midden september  Begin/midden oktober  Midden/eind oktober 

 14  Midden september  Midden oktober  Eind oktober 

 15  Eind september  Midden oktober  Eind oktober/begin november 

Deelonderzoeksgebied Zuid-Friesland 

 16  Begin oktober  Eind oktober  Begin november 

 17  Begin/midden oktober  Eind oktober  Begin/midden november 

 18  Midden oktober  Eind oktober/begin november  Midden november 

 19  Midden oktober  Eind oktober/begin november  Midden november 

 20  Midden oktober  Begin november  Midden/eind november 

 21  Midden oktober  Begin november  Midden/eind november 

Vermilion Energy Netherlands B.V. start in augustus 2017 met het uitvoeren van een seismisch onderzoek in de provincie Friesland. Het onderzoek beperkt zich tot de deelonderzoeksgebieden Akkrum (geel omkaderd) en Zuid-

Friesland (rood omkaderd). Beide deelonderzoeksgebieden zijn weergegeven in onderstaande figuur.  

 

Het seismisch onderzoek bestaat uit meerdere deelactiviteiten, te weten: 

 het inmeten van de meetpunten (locaties geofoons en locaties trilpunten); 

 het boren van de schotgaten en ‘uitrollen’ van de meetkabels met geofoons; 

 het opwekken van de trilling en de registratie van de weerkaatsingen hiervan op maaiveld met de geofoons. 

 

De deelactiviteiten worden gefaseerd uitgevoerd. Bij wijze van spreken “verschuiven” de verschillende deelactiviteiten in de tijd over de deelonderzoeksgebieden Akkrum en Zuid-Friesland. Om dit inzichtelijk te maken zijn de 

onderzoeksgebieden verdeeld in “stroken” (zie figuur). Deelonderzoeksgebied Akkrum is verdeeld in 15 stroken (genummerd 1 t/m 15) en het deelonderzoeksgebied Zuid-Friesland in 6 stroken (genummerd 16 t/m 21). 

 

De beoogde planning van de verschillende deelactiviteiten is weergegeven in de tabel. Hierin is de verwachte periode van uitvoering weergegeven in maanden (jaar 2017). Deze planning is onder voorbehoud. 

 De planning in de figuur is afkomstig van de seismische aannemer. De tabel is gebaseerd op deze planning. 


