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Inleiding/aanleiding
Voor de Parlementaire Enquête Aardbevingen Groningen.
Doel van het onderzoek is waarheidsvinding over de gebeurtenissen in het (recente en verdere)
verleden rond de gaswinning in Groningen en om daaruit lessen te trekken. Het gaat daarbij om de
oorspronkelijke afspraken over de gaswinning, de verantwoordelijkheden en het verloop van de
afbouw van de gaswinning. Gekeken zal ook worden naar de mate waarin gasbaten zijn
teruggevloeid naar Groningen. De enquête moet mede bijdragen aan herstel van het vertrouwen van
de Groningers in de overheid.
Die waarheidsvinding is complex vanwege de vele gebeurtenissen en een langdurig verleden dat
begint bij de ontdekking van het Groningse gasveld in 1961, de beruchte ‘Huizinge aardbeving’ van
15-08-2012, alle schades en schadeafhandeling sindsdien en de vele onderzoeksrapporten.
Het polsen van de Groningse bevolking is daarbij een belangrijk onderdeel, hun persoonlijke
ervaringen, hun gevoelens over alle gebeurtenissen en hun verwachtingen.
Van de ongeveer 250.000 Groningens hebben ten minste 10.000 gebouweigenaren schade
ondervonden, waarvan vele licht zijn, een flink aantal goed zichtbaar, weer een ander aantal
behoorlijk en zelfs een aantal die als risicovol kunnen worden aangemerkt. De meeste van die risico
gevallen zijn al verholpen, maar er staan nog steeds een aantal gebouwen in de stutten.

Base-isolation molen
Figuur 1. Links. In de Pers/TV aangehaalde foto van het dorpshuis te Leermens dat jaren in de stutten heeft
gestaan. Midden: Voorbeeld van de inwendig extra zwaar versterkte woning in Loppersum. Rechts: Principe
tekening van een molen die op Base-isolation werd gezet, hoofdzakelijk als experiment voor een monument.

Wanneer je een random sample van 100 personen zou nemen van die 10.000 personen (1%) die
gebouwschade hadden en ook de nodige reparaties, dan zou daar een gemiddelde uitkomen dat een
gematigd beeld zou schetsen, met woningeigenaren die tevreden zijn met de reparaties en de
compensaties, maar er zullen dan ook een flink aantal zijn die vinden dat het wel lang duurde of zelfs
een enkele die vindt dat ze onrechtmatig zijn behandeld, of die door de hele affaire gestrest zijn.
Wanneer je echter 100 personen zou uitkiezen uit de complexe of zwaardere schadedossiers en die
interviewen, dan krijg je een heel ander beeld van de situatie die zich op die gevallen concentreert.
Het aantal mensen wat dan lang heeft moeten wachten, hun woning werd overhoopgehaald,
financiële schade hebben opgelopen of gestrestst zijn geworden door de procedures, angsten
hebben of er zelfs ziek van zijn geworden is dan erg hoog. Wanneer je een samenvattend rapport
zou maken over slechts die laatste (selecte) groep, dan geeft dat uiteraard een ernstig negatief beeld,
dat aan de ene kant waar is, maar aan de andere kant niet op een gebalanceerde manier weergeeft
hoe alle 10.000 Groningers de schades en het gebouwherstel hebben ervaren.
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beving’ was de reactie van de bevolking lichte paniek die overging naar grotere zorgen voor de
mogelijke toekomst toen door de NAM/KNMI werd medegedeeld dat de bevingen geleidelijk veel
sterker zouden worden tot zelfs hele zware aardbevingen die alles doen instorten.
Wanneer je acht jaar na 2012 kijkt, lijken die zware aardbevingen er niet te komen, maar heeft zich
er ondertussen een bewustwording voorgedaan waarbij de perceptie van de bevolking is dat de NAM
niet de waarheid heeft verteld, de versterkingen traag verlopen, de NAM zich onttrekt aan de
verantwoordelijkheden, het CVW, NCG en IMG ook langzaam werken of geen volledige compensatie
geven en er nog steeds geredetwist wordt over de funderingen en reparaties, en tenslotte dat er
honderden gestreste personen zijn, waarvan een flink aantal met psychologische problemen.
Er heeft zich een verschuiving van het algemene beeld voorgedaan, onder andere onder invloed van
de Pers die toch vooral de extreme gevallen uitlicht en verspreidt. Rapporten over enkele woningen
waar een ellenlange procedure heeft plaatsgevonden of nog steeds over wordt gebakkeleid, komen
steevast op de voorpagina, niet alleen in Groningen, maar ook in de landelijke Pers.
Door die Pers gepubliceerde onderzoeksrapporten over de sociale en psychologische gevolgen van
de bevingen en schadeafhandeling bevestigen en versterken het negatieve beeld. Wanneer je dus nu
aan een % random groep uit de Groningse bevolking hun opinie zou vragen over het effect van de
aardbevingen, dan krijg je niet het antwoord over hun eigen ervaring (hun eigen schadedossier),
maar hun mening die ze uit gesprekken of van de Pers/Radio en TV hebben opgepikt, waar vooral
van actiegroepen die regelmatig aan het woord komen.

Figuur 2: de Actiegroepen en de Pers kunnen uitstekend de saillante elementen uit de discussie weergeven,
maar dat geldt niet voor alle schadegevallen of dossiers. Het versterkt wel het beeld dat bij de bevolking leeft.

Daarbij wil ik niet zeggen dat die actiegroepen of de Pers persé onwaarheden spreken, maar de
voorbeelden die ze aanhalen betreffen slechts enkelen uit de bevolking en zijn niet representatief
voor de 10.000 woningeigenaren die een schadedossier hebben. De opinies zijn in dat geval sterk
beïnvloed door hun omgeving. Als iedereen elkaar napraat krijg je een versterkend echo-effect. Hoe
verder men in de tijd komt, hoe meer dergelijke opinies geconsolideerd raken en iedereen dat voor
een vaststaand feit aanneemt.
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eruit moeten filteren en eenzijdige deelrapporten tegen het licht moeten houden van de duizenden
Groningers die wel min of meer tevreden zijn over de schadeafhandeling.
Omdat de NAM (via de Shell P&T en de KNMI) had aangegeven dat de aardbevingen gedurende het
verloop van een tiental jaren zouden kunnen aangroeien tot 100 X de sterkte van de ‘Huizinge
beving’ (PGAg 0,42), waardoor er grootschalig instortingsgevaar zou ontstaan onder de vooroorlogse
oude bakstenen woningen in de provincie, was de toepassing van de FEMA-procedures gewenst. Het
resultaat van de zeer hoge aardbevingsprojectie vereiste de procedures die voor zo’n situatie door de
FEMA1 zijn vastgelegd en door de NAM-consultant Arup werden aangedragen.2 Lichte schade (geen
instortingsgevaar), zoals bijna alle schade, moest daarom wachten op de versterking van de vele
overheidsgebouwen (hoofdzakelijk basisscholen) waarvoor vanwege de hoge vermeende, eventuele
toekomstige bevingssterkte extra zware verstevigingen moesten worden aangebracht.
De tweede (tijds-)complicatie was dat er in Nederland geen instant standaardmethode beschikbaar
was om de ongewapende oude baksteen woningbouw afdoende tegen de vermeende toekomstig
geprojecteerde zeer zware aardbevingen te beschermen. Ook waren er geen bouwvakkers
beschikbaar die de reparaties of versterkingen naar behoren konden uitvoeren.

Figuur 3. De toepassing van lintvoegwapening is een
internationaal bekende methode voor de versterking van
gescheurde bakstenen muren. In het geval van seismische
versteviging moet dat wel op de juiste manier worden
toegepast. Dat laatste mankeerde er in de eerste jaren
aan.

Omdat het in 2013 waarschijnlijk nog een paar jaar zou duren, voordat die eventueel mogelijke
zwaardere bevingen zouden kunnen gaan voorkomen (volgens de NAM-KNMI) bestond er de tijd om
versterkingsmethoden uit te testen (base-isolation), enkele woningen zwaar te versterken (kosten 3X
de WOZ-waarde) en testen met berekeningen uit te voeren op bouwmaterialen (niet echt nodig) en
constructieberekeningen (complexe Non Linear Time History). Dat kostte veel tijd, waardoor de
reparaties aan de beschadigde woningen pas langzaam op gang kwamen.
De derde complicatie was dat de NAM zich wel bewust was van de plicht om de woningen te
herstellen, maar dat ook zorgvuldig wilde doen (lees ook: zuinig) en daarvoor een inspectietraject
had opgezet dat tijdrovend was en maar liefst 3X zo duur was als de gebouwreparaties zelf.
1

The National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) leads the federal government’s efforts to
reduce the fatalities, injuries and property losses caused by earthquakes. Congress established NEHRP in 1977,
directing that four federal agencies coordinate their complementary activities to implement and maintain the
program. These agencies are: Federal Emergency Management Agency (FEMA); National Institute of
Standards and Technology (NIST); National Science Foundation (NSF) en U.S. Geological Survey (USGS).
2

Hierin wordt aangegeven dat je eerst de overheidsgebouwen moet versterken en de Hoog-Risico elementen
moet aanpakken. Dat is ook zo in Groningen uitgevoerd. In het eerste jaar werden ten minste 3000 Hoog-Risico
elementen zoals schoorstenen veiliggesteld, maar die telden volgens politici niet als versterking.
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gevormd, maar die opinie is niet noodzakelijkerwijs een evenwichtige waarheid. Een initieel en
essentieel probleem was het eerste seismische kaartje dat als bijlage bij de NPR9998:2015 zat.
Dit verhaal geeft in grote lijnen weer hoe tientallen wetenschappers zich hebben laten leiden door
enkele personen die geëxtrapoleerde berekeningen hebben gemaakt op basis tektonische principes
en op basis van maximale commerciële exploitatie van het gasveld, zonder rekening te houden met
de werkelijkheid of het reeds vastgestelde winningsplan uit 2007.
Waarom voelden de Groningers zich sinds 2012 niet meer veilig? Wat is de achtergrond?
Eerst een stukje recente geschiedenis.
De aardbeving van 15 augustus 2012 te Huizinge was in feite een dubbele schok, waardoor deze
beter gevoeld werd en ook meer gebouwschade opleverde dan de eerdere aardschok in 2006 in
Westeremden, die van dezelfde magnitude was (Richter 3,6 en PGAg 0,085). In deze beschouwing
worden zowel de Richter-waarden vermeld als de feitelijke gebouwbelastingen in PGAg, zijnde de
zwaartekrachtversnelling of de Piek Grond Acceleratie.3
In augustus 2013, een jaar na de ‘Huizingenbeving’ kwam de NAM4 met een plan van aanpak om de
schade en het risico van de aardbevingen te beperken. Tot dan werd er door alle betrokken partijen
vanuit gegaan dat de zwaarst mogelijke aardbeving als gevolg van gaswinning 3,9 op de schaal van
Richter zou zijn. Nieuwe inzichten5 gaven echter aan dat er mogelijk zwaardere aardbevingen
kunnen ontstaan als gevolg van de (versnelde) gaswinning.
Op basis van die nieuwe gegevens werd door Arup een eerste inschatting gemaakt van types en
aantallen gebouwen die gevaar lopen te bezwijken, indien een beving met een kracht van 5 Richter
zou plaats vinden6. De vertaling van de Eurocode 8 met het opstellen van een Nederlandse Praktijk
Richtlijn (NPR) werd in gang gezet. Dat is geen norm, maar een belangrijke aanbeveling.
Een voorlopige inschatting van de maximale grond versnelling (PGA) voor een beving met een kracht
van 5 op de schaal van Richter7 is gemaakt door het KNMI (2013). De gemiddelde PGA-waarde in het
epicentrum (gemeente Loppersum) is 0,23 g. Deze waarde ligt net boven de internationale waarde
van PGAg 0,2 waarboven muurwapening verplicht wordt gesteld. Dit is dan weer gerelateerd aan het
feit dat baksteen gemetselde muren (in de berekening) geen trekkracht kunnen opnemen.

3

Het grote verschil tussen tektonische aardbevingen en geïnduceerde aardbevingen staat uitgelegd in
hoofdstuk 1 van het document: ‘Duurzaam Herstel en Versterken van Woningen in Groningen’.
4
22082013 Rijksoverheid Plan van aanpak preventieve versterking van gebouwen met aardbevingsrisico. Dit
plan is gebaseerd op internationale werkwijze en uitgewerkt door de NAM-consultant Arup sinds 2013.
5
Grotendeels door de actie van de NAM om gedurende 2013 meer gas uit het reservoir te halen dan het
winningsplan van 2007 voorzag, waardoor er een versnelde drukverlaging in het reservoir ontstond.
6
De aardbevingen zouden jaarlijks steeds iets groter worden (dan Huizinge) en frequenter en uiteindelijk na
een jaar of 10 zou dan die grootste beving misschien kunnen plaats vinden. In de tussentijd is er dan de tijd om
risicomijdende maatregelen te nemen, zoals het versterken van de zwakst geïdentificeerde woningen.
7
Deze Richter schaal in Groningen is vrij hoog, omdat de diepte van het hypocentrum erg klein is (slechts 3 km)
vergeleken bij tektonische aardbevingen.
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behoorlijk scheuren, schoorstenen zullen van gebouwen afvallen en zelfs veel woningen instorten.
De eerste schatting was dat > 2% van de ongeveer 200.000 woningen in het bevingsgebied (> Richter
1,5 = net voelbaar) behoorlijk beschadigd zouden worden.
Het plan van aanpak in het NAM-rapport stelde voor om de normstelling omtrent aardbevingen aan
te passen. De bestaande Eurocode 8 met het bevingskaartje van Nederland uit het jaar 1998 {peEN
1998-1:2003 (E)} voldeed niet meer; er moest een nieuw hazardkaartje komen.

Figuur 4. Het 1998 kaartje van Nederland met in
oranje de nieuwe bevingsgebieden ingetekend.
De Huizinge beving van 15-08-2012 had een PGAg
0,085 met Richter 3,5. Evenals de Westeremden
beving in 2006.
De aardbeving van Zeerijp in januari 2018 had een
Richter 3,6 met PGA 0,116g.
Hiermee viel Groningen en een stukje NoordHolland (gasopslag bij Alkmaar) in de zone D.

De Eurocode 8 is een internationaal ontwikkeld en goed document. Voor Europa heeft elk land een
bijlage met een kaartje van de seismiciteit (boven). Echter, men besloot in Nederland de hele
Eurocode 8 te vertalen en te verbeteren. Dat was helemaal niet nodig want alle ingenieurs kunnen de
Engelse versie goed lezen. Waar het in eerste instantie om ging is het bijlage kaartje. Wat wel nodig
was, is een goede uitleg (geïllustreerd) die voor uitvoerende bouwvakkers begrijpelijk is9.
De gasvoorraad uit het Groningse gasveld zou in 2013 nog voor hooguit 40 – 50 jaar voldoende zijn
(afnemende productie) als men op gecontroleerd tempo dat gas centraal (gemeente Loppersum) zou
blijven onttrekken. Men wist toen al dat het centraal en snel onttrekken van gas op een locatie extra
trillingen zou veroorzaken vanwege de compactie of plotselinge zetting van de zandsteenlaag, het
reservoir, waar het gas in was opgesloten. In 2013 werd toch de gasproductie opgevoerd tot 53,9
mljrd m3/jr, ≈20% boven het toegestane niveau van het winningsplan uit 2007, zijnde 45 mljrd m3/jr.

8

De bevingen in Groningen bestaan meestal slechts uit een enkele schok, waarna het gebouw nog even natrilt.
Bij tektonische bevingen kunnen vele schokken elkaar gedurende langere tijd opvolgen, hetgeen veel meer
schade zal veroorzaken. Wanneer tussen de schokken de woningen/muren niet worden hersteld zou dat ook
gelden voor woningen in Groningen.
9
Dat was dan het werk waarvoor ik was aangesteld, maar slechts weinig effect had vanwege de situatie.
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Figuur 5. Het winningsplan 2007
waarin de planning van de
aardgasproductie wordt aangegeven
tot 2040, met een mogelijke uitloop tot
2050.
Vanaf 2022 zou het door de
drukverlaging niet meer mogelijk zijn
om op maximale capaciteit te draaien.

Naarmate de druk in het reservoir verlaagd wordt zet de compactie door (meer trillingen) en zal de
inwendige horizontale doorstroming van het aardgas verminderen. Er zijn dan twee maatregelen
nodig. Eerst het hebben van meer boorgaten om de extractie te spreiden, ook buiten het
centrumgebied van de gemeente Loppersum en ten tweede een langzamere uitvloeiing10. Vandaar dat
het winningsplan 2007 en de eerste versie van het winningsplan 2013 een aftopping van rond de 45
mljrd m3/jr. laat zien en daarna een afname vanaf 2022.

Figuren 6. Links. Frans gasveld met de toename van aardbevingen bij verlaging van de druk in het gasveld.
Rechts. Compactie van het Groningse gasveld. Wanneer de dikte en structuur van het reservoir en de
bovenliggende grondlagen gelijk zouden zijn, dan zou eenzelfde grafiek voor Groningen kunnen gaan gelden.

Op basis van de gegevens van de 8-08-2006 en 30-10-2008 aardbevingen te Westeremden werd de
aardgasproductie een paar mljrd m3/jr teruggedraaid, waarna voor ongeveer een jaar geen grotere
bevingen meer kwamen. (zie beving registratie Figuur 13) Daardoor had men in 2007 het idee dat een
exploitatieniveau van omstreeks de 45 mljrd m3/jr niet aanzienlijk hogere aardbevingen zou opleveren
dan PGAg 0,12 (Richter < 4) en de gebouwschade of herstelkosten te overzien waren.
10

In theorie kan je de uitvloeiing van het gas verder stimuleren door langs de rand van het gasveld onder zeer
hogedruk stikstof in het reservoir te persen. Dat werkt echter slechts plaatselijk (< 2 km) en er zijn dus steeds
meer dure persgaten nodig. Er is in 2020 een stikstoffabriek in aanbouw om hoogcalorisch gas aan te passen
voor het Nederlandse aardgasnetwerk dat laagcalorisch gas heeft. Dat persen vereist evenveel stikstof als het
gas dat wordt opgevangen, en eist dus zeer hoge kosten aan productie en persen, mogelijk miljarden euro’s.
Een mogelijk voordeel kan zijn dat er dan plaatselijk minder gronddaling of compactie optreedt en er daardoor
minder schokken optreden. De promotende belangengroepen kunnen tientallen miljoenen verdienen aan deze
techniek. Echter, het lijkt verstandiger om die miljarden te besteden aan het sneller repareren en versterken
van woningen en aan de duurzame productie van biogas met de Groningse en Friese veeteeltboeren.
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m3/jr teruggedraaid om het effect van die laatste aardbeving en de bevingen daarna te evalueren.
Vanwege het gebrek aan doorzetten van grotere aardbevingen na 2006 en 2008 werd na de aardbeving
in 2012 van Huizinge de gaskraan verder opengezet omdat het bevingseffect waarschijnlijk klein was.
Op basis van deze drie gaskraanacties kon al in 2013 geconcludeerd worden dat het onwaarschijnlijk
was dat de PGAg-waarden boven de 0,15 uit zouden kunnen komen als men de productie niet boven
het niveau van 2012 (45 miljard m3) zou opvoeren volgens het oorspronkelijke winningsplan 2007. Op
basis van het volgen van de schokken tot en met 2012 en een extrapolatie naar de toekomst en het
invoeren van een zekerheidsmarge van ongeveer 50% kwam men in 2013 uit op een PGAg van 0,23
(<< Richter 5) zoals vermeld op pagina 1.
Figuur 7. Medio 2013 komt de
afdeling Shell P&T opeens met een
dubbel zo zware prognose voor 5%
kans van een PGAg 0,55 voor de
gemeente Loppersum in 475 jaar of
een 0,5% kans in 50 jaar.
Het is alleen mogelijk om tot zulke
waarden te komen als de Shell alle
aardgas zo snel mogelijk uit de grond
wilde halen (dikke winsten). Dit
betekent dat de aardbevingen ten
minste 10X zo sterk zouden worden
dan de eerdere hoge inschatting, die
al reeds een verhoging was.

Figuur 8. Het PGAg kaartje dat in 2014 door de KNMI
was geponeerd op basis van de gegevens van de
NAM over de continue en snelle exploitatie van het
Groninger gasveld, het progressief oplopen van de
compactie en daardoor het vergroten van de
verticale schokken.
De PGAg contouren vanuit het epicentrum van de
gemeente Loppersum met een 5% kans
overschrijding voor de responstijd van 475 jaar.
De waarde van PGAg 0,42 suggereert en aardbeving
van Richter > 6 = >100 X zo sterk als de eerste
prognoses.
Buiten de gemeente lopen de PGA-contouren snel
terug.
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kennelijk grote invloed gehad op de hazardkaartjes van de KNMI, waarbij niet door de KNMI werd
toegelicht hoe men aan deze sterk verhoogde PGA-waarden kwam11. De gegevens werden immers
door de NAM aangeleverd.
Gebaseerd op een lang doorgaande nivellering van de druk in het gasveld (langzame doorstroming)
zullen er na het stoppen van de exploitatie nog met een lage regelmaat kleine schokken voorkomen,
maar of die voelbaar zijn is maar de vraag. Het aardgas zal bij voortgaande exploitatie volgens het
winningsplan 2013 tegen 2035 of uiterst 2040 op zijn.

Figuur 9. Deze grafiek uit 2015 geeft aan
dat sinds 2010 tot 2013 de Nederlandse
vraag uit het Gronings gasveld lager was
dan de productie, en dat het de planning
was om na 2013 de gasproductie geleidelijk
te blijven verlagen.

De ontwerpgrens van Eurocode 8 is gebaseerd op 0,2% overschrijdingskans per jaar voor tektonische
bevingen en bij een stationaire situatie. Echter, in 50 jaar is het aardgas van Groningen al lang op en
binnen 10 jaar na 2013 of 2015 wordt de productie al heel veel lager.
Het is dan ook niet realistisch dat bij geïnduceerde aardbevingen de KNMI 475 jaar aanhoudt
(volgens de tektonische methode). Het is duidelijker om te stellen dat die maximale aardbeving in
het epicentrum Loppersum een kans heeft van 0,1% in 10 jaar, waarbij in het NPR-bijlagekaartje een
duidelijk aangegeven (on)zekerheidsmarge wordt vermeld.
Om een (on)zekerheidsmarge aan te houden heeft de KNMI de maximale bevingssterkte op 5X de
oppervlakte bevingssterkte aangenomen van de 15 augustus 2012 te Huizinge: 5 x PGAg 0,085 =
PGAg 0,42. Daar zijn Nederlandse oude ongewapende baksteen huizen niet tegen bestand en zullen
zware gebouwschade oplopen. Bij herhaling kunnen oude gebouwen (van voor 1920) dan instorten.
22 oktober 2015. Uit nieuwe berekeningen komt naar voren dat de seismische dreiging (hazard)
boven het Groninger-gasveld kleiner is dan in eerdere berekeningen. De resultaten staan in het
KNMI-rapport 'Probabilistic Seismic Hazard Analysis for Induced Earthquakes in Groningen'.

11

De tweede vraag is waarom de KNMI de Shell P&T kaart zo nauwkeurig volgden. Wanneer de gasexploitatie
sneller gaat opvoeren dan het winningsplan 2007-2013, dan is het mogelijk dat het aantal en de frequentie van
de trillingen toenemen. Dat sneller gas onttrekken is relevant als commercieel model, want dat werd in steeds
grotere mate aan het buitenland verkocht. Dus dikke inkomsten/winsten voor Shell en de Overheid.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In de Groningse gemeente Loppersum waar de seismische dreiging het grootst is, is de maximaal te
verwachten grondversnelling nu gedaald met 14 procent. Op grotere afstand van Loppersum is de
daling 40 tot 50 procent ten opzichte van de Contourenkaart 2014.
Figuur 10. Contourenkaart 2015 van de te
verwachten versnellingen van de bodem in
Groningen, met 5% kans dat die eens in de 475 jaar
overschreden kan worden.
In de gemeente Loppersum is het (theoretische)12
maximum tussen 2015 en 2014 afgenomen van 0,42
naar 0,36g (versnelling van de zwaartekracht).
©KNMI-datum. 16-10-2015

Figuur 11. Contouren kaart van 2017.
De tussentijdse contourenkaart van 2016 is
overgeslagen.
Door de steeds veranderende en lagere PGAg van de
opvolgende contourenkaarten ontstond er
wantrouwen onder de bevolking. De gedachte
ontstond dat de NAM de kaarten aanpasten om
minder te hoeven versterken.
In deze kaart is de invloed van de bovenste 30 m
grondlagen meegerekend, want die hebben invloed
op de oppervlakte bevingssterkte PGAg,

Aan de hand van de steeds veranderende kaartjes (veranderd, aangepast inzicht of ‘voortschrijdend
inzicht’) wordt er niet alleen onduidelijkheid naar de bevolking en de bouwsector gecreëerd, maar
ook veel wantrouwen. Enkele personen geloven de kaartjes niet meer en zien het als een aanpassing
op het versterkingsbeleid van de NAM om de kosten te drukken. Deze gedachte wordt door steeds
meer bevolking overgenomen.
Om het steeds maken van nieuwe kaartjes te voorkomen en om het na-trilling effect vanwege de
bovenste grondlagen (veen, zand, klei) mee te nemen is er een dynamische KNMI-webtool
ontwikkeld die per km2 in het noordoosten van Nederland aangeeft wat de te verwachten PGAg kan
zijn. https://seismischekrachten.nen.nl/map.php deze KNMI-webtool wordt periodiek aangepast.

12

Dit blijven theoretische waarden die nog weinig met de werkelijke situatie hebben te maken.
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Figuur 12. KNMI-webtool afbeelding van 23 juni 2022 met marker bij Loppersum. De a gS (aangepaste PGAg)
wordt hier gesteld op 0,055 voor een herhalingstijd van 95 jaar. Als de herhalingstijd op 475 jaar wordt gezet
zoals bij de vorige kaartjes (omlaag scrollen van het rechter pagina gedeelte) dan wordt de a gS 0,118.

De nieuwe KNMI-webtool pretendeert om precies aan te geven wat de te verwachte maximale
beving is met een risico van 1% over de aangegeven tijdsperiode (hier 95 jaar = 1/5de van 475 jaar).
Dat is onzin. De sterkte en de frequentie van de aardschokken neemt af naarmate de aardgas
extractie minder wordt en beter wordt gespreid. Dit is nu in 2022 reeds het geval. De sterkte en
frequentie van de trillingen nemen verder af wanneer de aardgasextractie gestopt is. Volgens de
KNMI-webtool is dat tegenovergesteld (met 5X de tijd neemt de kans 5X toe); dat is niet zo met
geïnduceerde aardbevingen; als de extractie gestopt wordt, neemt de sterkte namelijk af.
De KNMI-webtool heeft, behalve een nog steeds ingebouwde (on)zekerheidsfactor van tenminste
50%, en de 1% kans op die zwaarste beving, geen enkele aanwijzing van de maximale bevingssterkte
over de komende 10 of 30 jaar, hetgeen de meeste kritische jaren zijn.
De statistische gegevens van die KNMI-webtool gebaseerd zijn op tektonische principes13 die
vereisen dat ook 975 jaar en 2475 jaar in de data worden opgenomen (volgens de NPR). Dat heeft
helemaal niets met geïnduceerde aardbevingen te maken. De NPR is wel vertaald, maar de minimale
periode T1 is 95 jaar, dat is 10X langer dan de tijd tot aan de grootste aardbevingen.
Hoe werkt de berekening?
Statistische (tektonische) data uit de praktijk geven aan dat wanneer er 10 aardschokken zijn
geweest met een sterkte n, de kans erg groot is dat er een enkele schok komt van een sterkte 2n.

13

Langzame en constante bewegingen van de tektonische platen in de aardkorst die in duizenden jaren
gemeten niet stoppen. Dan wordt de kans op een beving inderdaad 2X zo hoog als het 2X zo lang duurt. Dat
heeft echter ook beperkingen want de aardkorst spanningen worden periodiek ontladen in bevingen.
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kan er een schok ontstaan met sterkte 4n. Dit blijkt ook gelden voor geïnduceerde bevingen.
Op basis van de snelheid van het verlagen van de druk in het gasveld en daarmee het ontstaan van
zettingen en aardschokken met sterkte n, zou je dan kunnen inschatten wanneer er een schok met
de sterkte 4n zou kunnen komen. Het gaat hier over de PGA, zowel horizontaal als verticaal. Voor de
NPR zijn echter alleen de horizontale PGA-schokken van belang. De compactie is verticaal, waarbij de
plotselinge inzakkingen dus ook verticaal zijn (een paar cm), maar die resulteren in trillingen in
verschillende richtingen.

Figuur 13. Op basis van de NAM- en
KNMI-metingen die sinds 1991
geregistreerd werden, zou je de
zwaarte van de bevingen in de
toekomst kunnen inschatten, gesteld
dat de aardgas productiesnelheid
hetzelfde blijft en de zandsteenlaag
(reservoir) hoofdzakelijk rond de
gemeente Loppersum wordt afgetapt.
Dat wil zeggen dat de omstandigheden
ongeveer gelijk blijven.

De bovenstaande grafiek is een meer realistische benadering van de twee grafieken van figuur 6,
rekening houdende met de verminderde productie vanaf 2015. Dit was in 2015 al duidelijk.
In de metingen grafiek zijn er twee metingen van Richter 3,5; die van Westeremden en van
Huizinge14. Het duurde ongeveer 6 jaar na de schok van Westeremden voordat de nieuwe grote
schok in Huizinge kwam. Dat kwam omdat het reservoir een langzame reactie heeft ten gevolge van
de taaie bovenliggende zoutlaag en omdat de NAM de productie tussentijds verlaagde om te kijken
wat het effect was in termen van trillingen en schokken15.
De aardbevingsbelasting wordt exact uitgedrukt in PGAg, maar de KNMI geeft de benaderde Richterwaarde weer8. Omdat alle schokken uit dezelfde diepte komen (3 km) zijn die onderling wel allemaal
vergelijkbaar. De grafiek voor de PGA-waarden zou er daarom ongeveer hetzelfde uitzien.
De schokken met een sterkte Richter ≈3 (tussen 2,8 tot 3,2) volgen elkaar met redelijke regelmaat op
sinds 2008/2009 tot aan 2015, een 6 jaar blok met verhoogde aardgasproductie sinds 2010.
Wanneer er dus in verloop van meer tijd nog eens 8 schokken van de Richter 3,5 tot 3,6 voorkomen,
kan je een aardschok van ongeveer Richter 4 kunnen verwachten (= ongeveer 2 X zo zwaar)16.

14

De Richter-waarde is steeds een benadering. Deze zijn met de tijd worden aangepast naar Richter 3,6.
Deze twee reacties geven heel duidelijk aan dat de NAM de bevingen nauwkeurig volgde en inschattingen
probeerde te maken over het effect en de na-ijlende gevolgen van de compactie.
16
Ook de schokken Richter <1,5 worden sinds 2010 frequenter, hetgeen consistent is met de verhoging van de
productie. Vooral na 2013 met de piekproductie, is de toename van schokken goed zichtbaar.
15
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ongeveer 45 mljrd m3/jr en na 2022 geleidelijk afnemen17.
De productie zou dus 7 tot 10 Jaar na 2013 gaan afnemen en daarmee ook de frequentie en de
sterkte van de bevingen. Bij spreiding van de productie die men in 2015 al had besloten, zullen de
inwendige drukverschillen in het reservoir ook kleiner blijven en daardoor zullen de schokken
verminderen (1). Bij verdere drukverlaging neemt de compactie en de schokken weer iets toe (2). Bij
verminderde gasafname nemen de schokken weer af (3). Deze drie maatregelen samengenomen,
blijven de sterkte en de frequentie van de schokken dan misschien ongeveer gelijk.
Door het stukje 2011 tot en met 2015 (periode van 4 jaar met één schok Richter 3,5 en ≈ 10 schokken
van Richter ≈3) er 3X achter aan te plakken krijg je een indruk van de aardschokken die er te
verwachten zijn tot 2024, wanneer de gasproductie al aan het verlagen is, rekening houdend met wat
na-ijlend effect.
In 2015 waren er reeds zeer zware protesten die aangaven dat politieke maatregelen tot
vermindering van de aardgasproductie niet konden uitblijven. Het betekent waarschijnlijk dat
men ‘voor de politieke zekerheid’ die aardbevingsbelasting eerst wat hoger heeft ingeschat (PGAg
0,12) en vervolgens zelfs heeft verdrievoudigd, geen rekening houdend met de politieke
haalbaarheid. Zeer waarschijnlijk is de doorgeschoten Shell P&T prognose van figuur 5 leidend
geweest.
De onzin van de hoge PGAg en de mogelijke politieke context van het moedwillig opvoeren van de
aardbevingen tot die zeer hoge sterkte heb ik bij de NAM verschillende malen aangekaart, echter
zonder een antwoord te krijgen van mijn superieuren.

Figuur 14. Het aantal schokken van Richter ≈ 3,5 zal in deze opstelling van 2015 tot aan 2024 < 5 zijn. Echter,
zonder vermindering van de gasproductie na 2013 zal een lagere gasdruk leiden tot een snellere compactie. In
dat geval zou een dubbel zo zware beving als Richter ≈ 3,5 tussen 2020 en 2024 twee keer zo snel kunnen
plaatsvinden = Richter 3,8. Een aardbeving van Richter <4 met PGAg < 0,15 lijkt in dit scenario onwaarschijnlijk.

17

In de contractering van het winningsplan staan regels voor de uitzondering om meer gas te onttrekken.
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kunnen ontstaan, zonder dat dit gerelativeerd werd door een uitleg van de berekeningen, de
(on)zekerheidsmarges en het kleine percentage kans over een aantal jaren. De Pers heeft eraan
bijgedragen dat deze onzorgvuldige en ongedefinieerde “zekerheid” informatie wijd verspreid werd.
Consolidering van de NPR 9998-2015 PGAg-waarde.
Een andere studiegroep onder voorzitterschap van prof. dr. ir. J. C. Walraven hield zich bezig met de
normering van de aardbevingsbelastingen op gebouwen in het kader van de NPR9998.
Samenvattend: De NEN-werkgroep Aardbevingen (30 oktober 2015) had de maximale PGAg 0,36 van
het KNMI/NPR-kaartje van 16 oktober 2015 overgenomen.18
Volgens een persoonlijk gesprek in 2020 met prof. Joost Walraven bleek dat in die werkgroep het
alternatieve idee bestond om de maximaal gemeten PGAg belasting 0,085 minimaal 2X te nemen
(engineering norm)19. Dat zou neerkomen op een gebouwbelasting van PGAg > 0,17 tot 0,18. Omdat
die waarde onvoldoende veiligheidsmarge zou geven (dat was dus niet bestudeerd door die
werkgroep)20 werd die waarde van PGAg 0,18 verdubbeld tot PGAg 0,36 zodat deze gelijk zou zijn aan
het KNMI/NPR-kaartje van 2015.
Terwijl in oktober 2015 de maximale beving nog altijd slechts PGAg 0,085 was, besloot deze NEN-WG
ruim 4X de maximaal gemeten sterkte te nemen/adviseren als norm, zijnde die KNMI-PGAg 0,36.
Omdat deze prestigieuze werkgroep de hoge PGAg van 0,36 had bevestigd, alsof die elk moment zou
kunnen plaatsvinden, werd het beeld van een imminente zware beving ook publiekelijk bevestigd.
Bij het bepalen van maximale windbelastingen op gebouwen gaat men uit van historische
gegevens over een lange periode. In geïnduceerde aardbevingen is geen lange ervaring aanwezig,
dus werden de KNMI-waarden maar overgenomen. Bouwconstructies zouden zonder schade aan
deze belastingen moeten kunnen weerstaan.
Dit is in principe een misinterpretatie van de Eurocode 8. Hierin wordt gesteld dat de constructies
niet mogen instorten bij de maximale theoretische belasting. Het bouwkundig versterken volgens
deze sterktenorm zonder schadegevolg houdt zeer zware versterkingen in.
Oudere ongewapende baksteen gebouwen zullen altijd scheuren onder verzakkingen en korte felle
schokken. Dat betekent geenszins dat ze ook in zullen storten of dat de veiligheid van de
bewoners in gevaar zou zijn. Wel moeten die gebouwen na de aardschok gerepareerd worden,
want anders kunnen er progressieve scheuren ontstaan. Wellicht stelde de werkgroep zich op het
standpunt dat gebouwen geen schade mochten ondervinden, maar dat is niet overeenkomstig
met de intentie van de seismische code.
Na de zware aardbeving in Christchurch New Zealand (22 februari 2011) werd besloten dat
gebouwen niet méér versterkt hoefden te worden dan 60% van de nieuwbouwnorm. Dit is gebaseerd
op het feit dat bouwmaterialen ongeveer 2X tot 2,5xX de krachten op kunnen nemen van de
normwaarde voordat het bezwijkt (instort). Een voorbeeld is het staal trekdiagram.
18

Memo onder redactie van ir. Mark L. Lurvink , 2015-10-30 ONDERWERP: Prioriteringsopgave N.O.Nederland gebruikmakend van KNMI kaart d.d. 2015-10-16.
19
De engineering norm gaat er van uit dat een gebouw ongeveer 2X zo sterk is als de berekende waarde. Dat
komt omdat de gebruikte bouwmaterialen ongeveer 2X zo sterk zijn rekennorm van die bouwmaterialen.
20
De vraag is of je die werkgroep van ingenieurs zonder seismische ervaring kwalijk kan nemen dat ze zich niet
verdiept hebben over hoe die KNMI-waarde tot stand is gekomen.
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bouwkunde boek.
De rekennorm is de evenredigheidsgrens van het staal
(waarbij de verlenging hetzelfde % heeft als de verhoging
van de trekkracht) wordt gebruikt in de berekeningen,
terwijl de elasticiteitsgrens tot 230 N/mm2 loopt. De
rekenwaarde is de evenredigheidsgrens met 190 N/mm2.
Echter, na vervorming kan het staal nog een belasting
opnemen tot ongeveer 350 N/mm2, bijna tweemaal de
rekennorm. In mindere mate komt dit fenomeen ook bij
andere bouwmaterialen voor. Hout geeft een veel grotere
vervorming dus daarvoor wordt de rekengrens ook extra
laag gehouden.
Omdat het aardbevingsbestendig verbouwen een
uitgebreide ingreep kan zijn, kan men besluiten om
minimaal tot de sterkte van het Bouwbesluit 2012 te
versterken of tot 50% van de NPR 9998:2020, welke de
hoogste versterking oplevert. Dit is gebaseerd op het
bovenstaande inzicht, dat de nieuwbouwnorm sterker is dan
de netto sterktebehoefte.

Door de theoretische maximale PGAg extra hoog op te voeren werd er dus met een tweedubbele
maximale gebouwbelasting gerekend (4X). Tegelijkertijd werd het angstsyndroom dat er toch wel
een zware aardbeving van Richter 5,0 zou kunnen komen naar de bevolking toe verder ondersteund.
De NEN-werkgroep Aardbevingen heeft dus een grote tekortkoming. Ze hebben de achtergronden
van de KNMI-waarden niet heeft onderzocht, zodat ze zich niet realiseerde hoeveel-voudig die
maximale theoretische beving met 5% kans in 475 jaar was verhoogd ten opzichte van de reel
ingeschatte PGAg-waarde. Ook de 475 jaar werd niet ter discussie gesteld.
De NEN-werkgroep heeft ook niet geanalyseerd waarom de draft NPR9998:2015 geen voorzieningen
had voor de verlaging van de PGA wanneer het om versterkingen of verbouw gaat zoals van
toepassing is in b.v. New Zealand. Dat is vooral relevant wanneer de door de KNMI geponeerde
waarden van het kaartje extreem hoog zijn.
De NEN-werkgroep heeft ook geen vragen gesteld bij de NPR-richtlijnen dat de PGA berekend moet
worden over periodes van 95, 474, 975 en 2475 jaar, allemaal perioden die niets met de
geïnduceerde aardbevingen in Groningen te maken hebben, waar anno 2015 de maximale
aardbeving in hooguit binnen 10 jaar zou plaatsvinden, waarna de reductie van het aardgas al in gang
zou zijn gezet. Er werd dus geen rekening gehouden met de eindigheid van de aardgasproductie in
ongeveer 35 jaar.
Commissie Meijdam.
De Commissie Meijdam kwam op 14 december 2015 met een advies over de sterkte van de mogelijk
te verwachte bevingen in Groningen.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij wordt weer uitgegaan van het KNMI-advies dat de maximale beving Richter 5,0 kan
bedragen21, hetgeen een aardbeving is die weer 10X sterker is dan Richter 4, die op zich al >2X
sterker is dan de geleden maximale oppervlakte beving met een PGAg van 0,085.
Het blijkt hier dat deze commissie ook het advies van de KNMI over heeft genomen. De vraag rijst of
de materie te ingewikkeld was, voor alle commissies. De Commissie Meijdam houdt zich verder een
beetje vaag door slechts in Richter termen te schrijven.
De commissie Meijdam kwam wel met een advies over de vermeende ‘veiligheid’, alleen was dat
weer gebaseerd op de hele hoge KNMI PGAg projectie. De commissie heeft wel nagedacht over het
concept veiligheid, maar daarbij ging het weer over de veiligheid bij instorting, dijkdoorbraak, enz.
niet over het mogelijke veiligheidsgevoel van de bevolking; dat zijn twee heel verschillende zaken.
Daarmee werd de vermeende onveiligheid door deze commissie opnieuw bevestigd. En dat werd
weer breeduit in de Pers behandeld, zodat de bevolking bevestigd werd in hun perceptie.
Mmax workshop Schiphol
Daar achteraan was er gedurende 8-10 maart 2016 een Mmax workshop in de World Trade Centre
Schiphol georganiseerd (door NAM, TNO en KNMI) waarvoor maar liefst 35 seismische experts van
over de hele wereld waren aangetrokken die elk een verhaal uit hun eigen (veelal een tektonische)
ervaring vertelden. De resultaten van de workshop zijn vastgelegd in het uitgebreide Report on Mmax
Expert Workshop, met daarin zowel de hoofdconclusies als alle individuele bijdragen van de
workshopdeelnemers.
Figuur 16. Workshop
grafiek.
Enkele van de presentaties
gingen zelfs uit van een
maximale Richtersterkte
van tussen de 5 en de 6,5

De hoofdconclusies uit deze workshop was dat er meer gestudeerd moest worden en:
‘De door de experts overeengekomen kans op zwaardere aardbevingen, met een magnitude van 5.0
of hoger (Richter), is ten opzichte van eerdere inschattingen significant afgenomen. Deze nieuwe
verwachtingswaarde komt overigens sterk overeen met eerdere inschattingen door kennisinstellingen
TNO en KNMI.’
Verder waren de statements van deze workshop (leuke internationale kennismaking op kosten van
de NAM) nogal vaag.

21

Het eerste probleem is dat de KNMI-gegevens gebaseerd waren op hogere en langere exploitatie gegevens
die ze van de NAM kregen, want dat zou meer geld opleveren. Het tweede probleem is dat de KNMI de
geïnduceerde bevingen beoordeelde naar de ervaring met tektonische bevingen. Het derde probleem is dat de
commissie Meijdam de contourkaarten van de KNMI en de NEN-werkgroep Aardbevingen (30 oktober 2015)
had overgenomen waar de PGAg 0,42 in werd vermeld.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het resultaat van deze achtereenvolgende commissies was dat de Pers deze data weer kritiekloos
overnam22 en de angst voor een Richter 5,0 aardbeving versterkte en bevestigde.
Op basis van deze workshopconclusies met Richter 5 zijn er veiligheidsrisico’s vastgesteld en
instortingsgevaar van bakstenen gebouwen. Sindsdien praat iedereen elkaar na dat er
veiligheidsrisico’s zijn en dat het om de veiligheid van de burgers gaat.
Echter, met een maximale PGAg van 0,12 (Richter < 4,0 = 2X zo zwaar als de ‘Huizinge beving’) was er
al heel weinig instortingsrisico voor naoorlogse woningbouw.
Met de huidige maximale PGAg van < 0,05 (volgens de KNMI-webtool kaartjes) is er eigenlijk
helemaal geen instortingsrisico voor in baksteen gemetselde woningen waar geen bouwfouten in
zitten23, of die voldoen aan de diverse nieuwbouwnormen van na 1920.
Toch blijkt het keer op keer dat beleidspersonen het steevast hebben over “de veiligheid van de
bewoners” die door (de mogelijke toekomstige) aardbevingen in gevaar zou zijn of komen”. Dat
was en is niet het geval, tenzij het oude bakstenen woningen betrof met slecht onderhoud en/of
andere gebreken zoals slechte funderingen.
Er is een aanzienlijk verschil tussen wat de bewoners onder veiligheid verstaan en wat de NPR9998
onder veiligheid verstaat. Met het bijlagekaartje van de NPR9998 wordt het instortingsrisico van
gebouwen niet duidelijk in de tijd weergegeven (KNMI-webtool en eerdere kaartjes) en vele malen
overdreven. Er is voor de leek geen uitleg geweest over wat die bevingskaartjes precies betekenden.
Wat kunnen we in 2022 concluderen?
1. De NAM heeft vanaf 1991 de trillingen en aardbevingsschokken goed gemonitord24. Na de iets
grotere aardschokken van de twee metingen in Westeremden (2006 met Richter 3,5 en 2008 met
Richter 3,2) werd de gasproductie teruggedraaid. Dit resulteerde in een afname van schokken.
De relatie tussen de gas exploitatie en het compactie proces werd daarmee beter in kaart
gebracht. Er zitten flinke pauzes tussen de drukverlaging en de nieuwere schokken.
2. Na de ‘Huizinge beving’ van 15 augustus 2012 (PGAg 0,085 een dubbele schok van Richter 3,6)
werd de gasproductie opgevoerd in plaats van verlaagd25. Het vertraagde effect was weer een
zwaardere beving in Zeerijp op 08 januari 2015 (Richter 3,4), twee en een half jaar later.
3. De NAM/KNMI maakt in augustus 2013 een vrij realistische schatting (met een zekerheidsmarge
van 50%) van de maximale PGAg van 0,23 hetgeen net boven de ondergrens van verplicht
versterken is voor nieuwbouw in de meeste landen met aardbevingscodes.

22

De Pers is natuurlijk niet deskundig inzake, maar heeft zich kennelijk ook niet verdiept in de materie.
Bovendien als je 36 experts van over de hele wereld samen een conclusie laat maken dan moet dat
wetenschappelijk wel kloppen. Echter de Richter 5,0 was de samenvatting van de NAM, en niet de conclusie
van de Mmax workshop. Die laatste was dat er verder gestudeerd moest worden, omdat ze het ook niet wisten.
De NAM was wel de organisatie die de hoge productiecijfers aangaf; dat verdiende immers goed.
23
Dat houdt in dat er niet al sprake mag zijn van verzakkingen van funderingen en dergelijke.
24
Hiervoor werden door de hele provincie Groningen heen steeds meer seismografen geplaatst.
25
Vanwege het korte-termijn commerciële eigen en Overheidsbelang. De NAM had in 2013 al uitgebreide
informatie van haar consultant Arup gekregen over de methodiek en de omvang van de versterkingsoperatie
en de zwakte van de Groningse oude baksteen woningbouw.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. De Shell P&T (of de NAM?) komt daar medio 2013 overheen met een ongeloofwaardige hoge
schatting (Figuur 7) die vervolgens wordt overgenomen door de KNMI en als eerste bijlage
kaartje bij de NPR9998 wordt gebruikt (Figuur 8). Dit zet dit de bouwwereld op zijn kop, want
tegen zulke zware schokken zijn de oude bakstenen woningen niet bestand.
5. Arup krijgt 2013 de opdracht om op basis van deze nieuwe KNMI/NPR-kaart de planning voor het
versterken van heel veel gebouwen in Groningen uit te voeren, te beginnen in het epicentrum.26
6. De Pers nam de informatie van de KNMI over, zonder toelichting op de totstandkoming van die
hele hoge PGA-projectie of het tijdsbestek waarbinnen dat zou plaatsvinden. Het resultaat was
instant paniek onder de bevolking over het mogelijk instorten van gebouwen. Dit werd versterkt
en bevestigd door andere commissies in 2015, die ook dezelfde data overnamen.
7. De engineering consultants realiseerden verschillende sloop en bouwden testwoningen met
zware stalen versterkingen en gebouwen op base-isolation. Daarnaast werden honderden
gebouwen in de stutten gezet in afwachting van de zwaardere bevingen27. Vanwege de vele
onderzoekwerkzaamheden zoals het testen en aanpakken van hoog-risico elementen, scholen en
andere openbare gebouwen meten en versterken, alsmede de stroperige schadeprocedures,
kwamen de verdere versterkingsacties voor burgerwoningen laat en te langzaam op gang.
De sociale consequenties van de aanname van de 2015 nieuwe maximale normbelasting (PGAg 0,36),
zonder toelichting van hoe deze tot stand was gekomen, waren desastreus in termen van paniek
onder de bevolking en financiële en psychologische stress waarvan Dr. Tom Postmes (RUG) en
collega’s gedetailleerd verslag hebben gedaan.
Een van de thema’s die in de diverse rapporten en na de Commissie Meijdam (december 2015) naar
voren kwam was de mogelijke onveiligheid van de bevolking ten gevolge van (gedeeltelijke)
instortingen van woningen. Juist de duizenden maatregelen die reeds genomen waren om hoogrisico elementen te verwijderden (e.g. schoorstenen) werden niet erkend door de beleidsmakers.
Alleen de paar compleet en zwaar versterkte prototypen gebouwen werden vermeld of erkend.
Hierdoor werd de notie versterkt dat er niets gebeurde en in de Pers breed uitgemeten.
In 2013 stelde ik de NAM voor om biogas te produceren door de veeteeltboeren van Groningen
(en daarna Friesland) om te laten schakelen naar biogasproductie. Dat zou een economische
impuls geven voor de sector, de Ammoniak (NO2) en CO2 uitstoot met meer dan 80% verminderen
en duurzaam biogas opleveren dat kon worden aangepast voor LNG of voor het gasnet28.
De NAM zag daar niets in, ten eerste omdat ze verouderde financiële gegevens hadden over de
kosten en rentabiliteit van het omzetten van biogas naar het gasnet, en ten tweede omdat biogas
en het milieu geen thema’s waren waarin ze enige specialisatie hadden of (financieel) belang.

26

Dit is geen conclusie van dit verslag, maar een aanvullend gegeven. Voor de consultants was dit een grote
opdracht die met enthousiasme en voortvarendheid werd opgepakt en waar veel consultants aan werkten.
27
Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt door de Pers en TV zodat het rampzalige beeld zich versterkte.
Sommige gebouwen werden van stutten voorzien om de aandacht van de NAM en de Pers te krijgen.
28
Goed voor 100.000 huishoudens, voor heel Nederland 500.000 huishoudens. Tegen de tijd dat het aardgas
op is heb je dan een andere bron operationeel. Daarnaast zouden ook veel problemen (en fraude) aangaande
het mest uitrijden vermeden worden, omdat er daardoor minder stikstofverbindingen vrij zouden komen.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. De periodieke verlaging van de PGAg-waarden werd niet geloofd door de bevolking. Dit werd
veroorzaakt doordat er veel geloof werd gehecht aan de berichtgeving van actievoerders. Hun
mening werd breed geëtaleerd in de Pers.
Het blijkt dat de bevolking als groep gevoelig is voor paniekerige berichtgeving van actievoerders. De
mening van “veiligheid” werd onvoldoende uitgelegd, maar op basis van de verkeerde PGA-projecties
en gebrek aan uitleg over wat die betekende, was dat ook niet goed mogelijk. De kern van het
probleem blijkt dus in het kaartje van de Shell P&T te liggen dat door de KNMI is overgenomen.
9. De politiek heeft het graag over de ‘veiligheid van de bevolking ‘, omdat dit mensen aanspreekt.
Zonder kennis van de details over hoe die veiligheid gedefinieerd is leidt dat tot het gevoel dat de
situatie onveilig zou zijn of worden. Een bekend voorbeeld is het gezegde van de NAM dat:
“Wanneer je de gaskraan nu zou dichtdraaien, dan krijg je nog voor jaren aardbevingen.” In
principe is dat zo, maar het werd gezegd zonder de kwalificatie dat de bevingen steeds kleiner
zouden worden en verder gespreid.29 Dat is bewust beperkte/verkeerde voorlichting.
10. Tot op vandaag liggen er uitgebreide bouw- en verbouw- en versterkingsplannen op tafel die
honderden miljoenen gaan kosten en die in aardbevingstermen niet nodig zijn. Het criteria van
veel burgers is dat die plannen zijn toegezegd en daarom uitgevoerd moeten worden. Het is te
hopen dat die plannen dan ook verduurzaming van de woningen inhoudt, zodat ze aanzienlijk
energiezuiniger worden. Echter, in een vroege fase van het versterkings- en herstelprogramma
was de NAM niet van mening dat ze de kosten van het verduurzamen hoefde te financieren.
11. De algemene conclusie is dat de NAM als commercieel bedrijf slechts besluiten nam op basis van
een korte termijn financiële berekening van winst en verlies, zonder zich te bekommeren om de
bevolking of het milieu. Slechts als ze juridisch gedwongen zijn om schade te vergoeden zullen ze
dat uitvoeren. De NAM heeft zichzelf met het 2013 PGA-kaartje van Shell P&T een groot
probleem gecreëerd. Dat leidde eerst tot twee jaar vertraging voor studies en opstarten en
vervolgens tot een stroom van onnodige bouwactiviteiten en conflicten over de uitvoering.
12. Omdat de uitvoering van de NPR9998 stelt dat het belangrijk is dat openbare gebouwen als
eerste seismisch versterkt moeten worden, werd deze procedure toegepast, maar de meeste van
die openbare gebouwen hadden weinig of geen schade. Vervolgens werden deze wel volgens de
hele zware bevingsnormen van 2015 versterkt of op base-isolation gezet. Dat leverde extra
vertraging op voor de oude woningbouw die wel gescheurd was en/of in de stutten stond.
13. De vraag is nu of je al die dure sloop- en versterkingsprojecten moet stoppen (volgens de
NPR9998 zijn ze sowieso niet nodig) en vervangen door het verduurzamen van de woningen, met
hetzelfde budget. Dat is dan inclusief scheuren repareren, isoleren en van het gas af.
Ondertussen weten de meeste aannemers wel wat ze moeten doen.

29

De reden voor de NAM om dit zo te stellen is slechts commercieel. Met andere woorden: “Het maakt weinig
uit of je de gaskraan dicht draait of niet, je krijgt toch die aardbevingen”.
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De seismische code is een internationaal erkende methode om gebouwen in aardbevingsgebieden
veiliger te maken en voor fatale instorting bij de maximale ingeschatte aardbeving te behoeden. Het
is een complex probleem om die maximale ingeschatte aardbeving te bepalen, maar hoe meer data
wereldwijd en uit het verleden beschikbaar is, hoe beter die inschatting gemaakt kan worden. Bij
geïnduceerde aardbevingen is er vaak onvoldoende geschiedenis om die beoordelingen te maken,
waardoor de zwaarte van de mogelijke maximale beving makkelijk overschat wordt.

Figuur B1. Vereenvoudigde wereldkaart van de laatste 120 aardbevingen. De rode lijnen zijn de tektonische
grenzen, waarbij de lijn tussen de ‘South American Plate’ en de’ African Plate’ de zone aangeeft waar die platen
uit elkaar bewegen. De horizontale breuklijn links van Marokko tot Bangladesh is waar de tektonische platen
onder/over elkaar schuiven (convergeren). In die convergerende zones zijn de aardbevingen meestal sterker dan
bij de zich verwijdende breuklijnen.

De tektonische platen bewegen met een snelheid tot 4 cm per jaar (zo snel als een teennagel groeit)
en doordoor ontstaan bij de grens- en subductie zones regelmatig aardbevingen. De berekeningen
van de seismische codes houden daar rekening mee door de (theoretische) kans op aardbevingen
steeds hoger in te schatten, naarmate er meer tijd verstrijkt. Omdat het hier over eeuwen gaat,
wordt in de seismische code de kans berekend op respectievelijk 475, 975 en 2475 jaar. Hoe meer
tijd er zit tussen twee events, hoe groter de aardbevingen kunnen worden. De convergerende platen
producen spanning, waar bij een aardbeving een ontspanning30 in de aardkorst optreedt. Daarna is er
weer een schuifperiode nodig om spanning op te bouwen tot de volgende aardbeving.
30

Er bestaan voorstellen om met zware explosies kunstmatige bevingen te genereren onder grote steden,
waardoor de spanningen in de aardlagen vroegen vrij komen en daardoor minder zware bevingen opleveren.
Een mogelijk probleem is dan dat zoiets dan wel geïnduceerde bevingen zijn waarbij de veroorzaker in veel
landen de kosten van de schade moet vergoeden.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij aardbeving 106 (iets boven het midden helemaal rechts op de kaart) in Nepal is er sprake van
subductie van het Indiase schiereiland onder het Tibetaanse deel van de ‘Eurasian plate’. Rond
Kathmandu vindt hier elke 80 tot 85 jaar een forse aardbeving plaats, waarbij de laatste uit 2005
aanzienlijke schade in de Nepalese hoofdstad veroorzaakte. Overeenkomstig de drie eerder geleden
aardbevingen met dezelfde tussenpoos, zal er zich dus rond 2085 tot 2095 weer een dergelijke zware
aardbeving voordoen. In deze situatie gelden de seismische code projecties niet voor de 475 jaar of
langer. De seismische code voor Nepal is echter niet aangepast op deze historische kennis.
De sterkte van die aardbeving in de provincie van Kathmandu hangt af van de snelheid van de
beweging van de tektonische platen ter plaatse, de stijfheid van de aardkorststructuur, dikte van de
aardlagen (in kms) en van de bovenste 30 m grondlagen in de regio. De situatie in Nepal is bijzonder,
omdat hier historisch goed bekend was wanneer de eerdere bevingen zich voordeden en men de
locatie van het vroegere (water)meer kent. Gelijksoortige inschattingen over regelmatig
terugkerende aardbevingen zou men ook kunnen trekken voor andere regio’s in de wereld. Het is
daarom relevant om de nationale kaartjes van seismische dreiging op dergelijke gegevens aan te
passen. Dat wordt nog niet gedaan. Je moet echter wel de gehele gebouwde omgeving in Kathmandu
tegen 2080 op orde hebben, zodat de volgende grote aardbeving niet veel gebouwen doet instorten.
De NPR9998 is afgeleid van de internationale seismische codes en volgt dezelfde rekenmethodes met
tijdextrapolaties van die codes. In de situatie van geïnduceerde bevingen, houden deze trend met de
door de mens gerealiseerde ingrepen, en zullen ze ophouden nadat de mens die ingrepen heeft
gestopt. Het doorrekenen naar periodes van 475, 975 en 2475 jaar is daarom niet zinvol of logisch.
De menselijke ingrepen zijn (met uitzondering van hele grote stuwdamprojecten) meestal gebaseerd
op kortstondig economische gewin, hooguit tientallen jaren.

Figuur B2. Afbeelding uit: TNO
2018 R10254 Background
Report NPR 9998:2018 Part A:
Terminology and Safety
Philosophy.
De grafiek schaal aan de
linkerkant geeft het aantal jaren
weer in een logaritmische schaal
tot 100.000 jaar voor
Loppersum.
De onderste schaal geeft de
PGAg weer. ‘Huizinge’ was < 0,1

De bron van deze curves komen uit een rapport van 2015 (gebaseerd op NAM-data uit 2013/2014)
en zijn met de betere kennis van 2018 niet aangepast. De hazardcurves houden dus mogelijk geen
rekening met de verminderde gaswinning. Zie quote hieronder.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A PSHA using the Groningen specific GMPE v2 (Bommer et al, 2015) was carried out; hazard curves
for Loppersum and Delfzijl have been derived for two periods: T = 0.5 and T = 1 s. These periods
are considered to be the dominant periods for low rise structures. Two Mmax models were used:
Mmax = 5.0 (KNMI according to Dost and SpetzlerI, 2015) and Mmax is uniformly distributed
between 5 and 6.5 (NAM Winningsplan 2016). See Figure 4.2 of this report for the hazard curves.
Ofschoon dit “wetenschappelijk” allemaal wel klopt volgens de rekenregels van de internationale
seismische (tektonische) code, is deze grafiek dus niet relevant voor geïnduceerde aardbevingen met
een maximale aardgas exploitatieperiode van 30 jaar.
De langzame compactie van het reservoirgesteente vanwege de steeds langzamere doorvloeiing van
het gas, gecombineerd met de taaie zoutsteenlaag, zal er enerzijds voor zorgen dat niet direct
(hetzelfde jaar) als de drukvermindering ook de inklink-schokken ontstaan, maar enige tijd later. In
veel gevallen blijkt dat er tussen een half jaar en een jaar vertraging optreedt, niet 10 of meer jaren.
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat men na 50 jaar nog enige (voor de bewoners in de provincie
Groningen) voelbare trillingen kan waarnemen. Dat laatste wil dus weer niét zeggen dat gebouwen
geen invloed meer kunnen ondervinden van die nagekomen trillingen, net zo goed als gebouwen
nadelige gevolgen kunnen hebben van verkeerstrillingen of verdere verzakkingen van funderingen.
Om een meer realistisch grafiekje te maken van de acceleratie prognoses voor de epicentra in de
provincie Groningen had een groter grafiekje gemaakt kunnen worden met een maximale
tijdsperiode van 100 jaar. In dat grafiekje moet (zoals Figuur 6) het verloop van de reservoir gasdruk
worden weergegeven met daaraan gekoppeld de grootte en de frequentie van de schokken. Op basis
van die twee gegevens is/was het mogelijk om een pluim (inclusief hogere en lagere waarden) te
tekenen van de te verwachtte bevingen voor de eerste 10 jaar na 2015.

Figuur B3. Mijn grafiek uit 2018 toen er al vermindering van de gasproductie plaatsvond en op basis van een
realistische filosofie dat er geen grotere (Richter 5 ≈ M5 etc.) bevingen meer kunnen plaatsvinden.

Dat men in 2022 nog komt met KNMI-PGAg kaartjes bij de NPR9998 die in 475 jaar nog een PGAg van
0,1 gaan opleveren is een schadelijke misvatting.
****************************
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Figuur 17
.
Bouwkundig seismisch ingenieur Sjoerd Nienhuys is van
1975 tot aan 2010 regelmatig betrokken geweest bij
aardbeving-gerelateerde projecten in Zuid-Amerika,
Midden-Oosten, Azië (Himalaya) en New Zealand.
De basis voor dit training materiaal voor de bouwwereld
werd kort na de ‘Huizinge beving’ van 2013 tot 2015
gelegd, zodat inzichtelijk werd waarom bakstenen
woningen bevingsschade oplopen en hoe deze gebouwen
te herstellen of versterken en verduurzamen.
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