
Het is Pluis in Groningen. 

Aardbevingsschade met een lach en een traan. 

De gevolgen van de gaswinning voor de Groningers zijn enorm en raken de Groningers in het hart. Zo 

laat het boek ‘Het is Pluis in Groningen’ zien, met illustraties van de cartoonist Pluis. De Groninger 

Bodem Beweging (GBB) wil met dit boek iedereen met een ‘lach en een traan’ kennis laten maken met 

de ellende die de aardbevingen in de Groninger samenleving veroorzaakt. De GBB besteedt de 

opbrengst van het boek aan de Stichting Recht voor Groningen die de juridische kant voor gedupeerden 

van de gaswinning ondersteund. Dus help jezelf en ons mee! 

 

Bestel snel voor jezelf of als cadeau 

Het boek is een prima presentje om familie, vrienden en bekenden in Nederland te laten zien wat er (niet) 

pluis is in Groningen. Het hoort op de tafel bij iedere Groninger en steunt een goed doel. Laat aan 

iedereen zien voor welke uitdagingen we samen staan. 

Het boek wordt thuisbezorgd voor € 12,50 (inclusief verzendkosten). Het ligt vanaf 16 november in de 

winkel en is online te bestellen. Bestellen kan via: https://www.profiel.nl/pluis. Of kijk op de website van 

de GBB. 

Recht voor Groningen 

Mede dankzij uitgeverij Scholma gaat de opbrengst van het boek naar de stichting Recht voor Groningen. 

Deze stichting behartigt de juridische rechten en belangen van de burgers m.b.t. de aardbevingen en 

andere gevolgen van de gaswinning in Groningen. 

Groninger Bodem Beweging  

De Groninger Bodem Beweging is een vereniging opgericht op 6 november 2009 met als doel het 

opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan 

door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld. Sinds de oprichting van 

de GBB is het aantal aardbevingen sterk toegenomen, met als hoogte-, (of dieptepunt) de beving van 15 

augustus 2012 in Huizinge, en de beving van 30 september 2014 in Ten Boer die tot in de stad Groningen 

gevoeld werd. Door deze ontwikkelingen is de GBB zich meer gaan richten op de veiligheid van de 

inwoners, al is de schadeafhandeling onverminderd belangrijk gebleven. 

Bron & Illustratie: Groninger Bodem Beweging (19 november 2017) 


