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Even voorstellen

• Projectleider Innovatielab Hanzehogeschool

• Trainer HanzePro

• Programmaleider BuildinG 

• Voorheen 20 jaar projectleider/ constructief ontwerper
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1 - Sociaal-maatschappelijke context
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Het aardbevingsdossier  complex en gevoelig …

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjunJT1lLLPAhXCiRoKHX2UC14QjRwIBw&url=http://sociaalplanbureaugroningen.nl/aardbevingen/wonen-en-leven-met-aardbevingen/&bvm=bv.134052249,d.ZGg&psig=AFQjCNEtEmp_ttWah_CAiRiznBij_mEAog&ust=1475155562392822
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• Groningen wordt geregeld opgeschrikt door aardbevingen. 

Sinds de beving in Huizinge (16 aug 2012): 

> 1300 bevingen

> 1 miljoen schademeldingen

• Schade aan:

o Woningen en bouwwerken 

o Mensen

• Vaak veranderende stakeholders en spelregels

• Lang wachten & vertrouwen vaak geschonden

Aardbevingen in Groningen Impact bewoners 
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Aardbevingen in Groningen Impact bewoners 
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Onderzochte thema’s:

• Gezondheid en welzijn

• Cultuur, identiteit en imago

• Leefomgeving en leefbaarheid

• Gevoelens, veiligheid en vertrouwen

• Waardedaling woningen, economische ontwikkelingen

• Communicatie en beleid

Bronnen:  Gronings Perspectief

GGD Gezondheidsmonitor 

Kennisplatform Leefbaar & Kansrijk

Aardbevingen in Groningen Impact bewoners 
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Hoe ervaren mensen ‘veiligheid’ thuis?

• Schade tast ervaren veiligheid aan

• Sinds Zeerijp afname ervaren veiligheid 

voor bewoners met meervoudige schade

Aardbevingen in Groningen Impact bewoners 



Aardbevingen in Groningen Impact bewoners 

Waarom voelen Groningers 

zich onveilig?



Aardbevingen in Groningen Impact bewoners 

Risico’s op

Gezondheid
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Stakeholders



2 - Het proces van versterken
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• Stadaard werkmethode

• Projecten

• Heft in eigen hand - versterken in eigen beheer, NCG als begeleider

• Bouwen in eigen beheer - vrijstaande woningen bij sloop/nieuwbouw

• Krewerd

• Steendam en Tjuchem 

• Bouwimpuls

Aardbevingen in Groningen Proces van versterken
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• Standaard werkmethode

5 Fasen: 1. Nog te starten : NCG + gemeentelijk Plan van Aanpak

2. Opname : Inspectie + grondonderzoek + typologieaanpak

3. Beoordeling

4. Planvorming

5. Uitvoering

6. Afgerond

Aardbevingen in Groningen Proces van versterken
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• Standaard werkmethode – stand 30 sept 2021

Aardbevingen in Groningen Proces van versterken



3 - Meten = Weten



Meten = weten

• Inmeten woning (3D scan)
• Opname constructie 
• Grondonderzoek

• Computermodel voor seismische analyse
• Versterkingsadvies



• Rijksmonument te Slochteren
• Eerste bouwdeel uit 1300, diverse bouwfasen
• Afgelopen jaren diverse schades

Fraeylemaborg  Monitoren + modelleren + versterken
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Nieuwe scheuren na beving 08.08.2018 (M 1.9)
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Restauratie in 2015, 2017

• Onderzoek oorzaken schade

• Onderzoek relatie schade gebouw en 

regelmatig optredende bevingen met 

lage magnitude

• Juiste modellering gebouw door 

kalibratie met werkelijk gedrag 

constructie

Fraeylemaborg   Doel onderzoek



• Versnelling

• Rotatie

• Scheuren

• Temperatuur

• Neerslag

• Grondwaterstand

• Grondonderzoek

Fraeylemaborg   Wat wordt gemeten







Fraeylemaborg   Schade = combinatie van oorzaken



4 - Versterken in de praktijk
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Schadeherstel versus versterken

Schadeherstel

 Laten herstellen als situatie van vòòr de schade.

 Herstellen in materiaal en bouwmethode,

zoals het gebouw oorspronkelijk is gebouwd.

Preventief versterken

 Versterken van de constructie zodat het gebouw

bestand is tegen toekomstige (en zwaardere) bevingen.



1. Samenhang vergroten → koppelingen

2. Verstijven vloer- en dakvlakken

3. Versterken of aanbrengen extra stabiliserende elementen

Altijd 3 ingrepen bij versterken:
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Versterkingsmethoden wat gebeurt er 



29

Versterkingsmethoden (1) Samenhang vergroten
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Versterkingsmethoden (2) Verstijven vloer- en dakvlakken
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Diverse methoden:

 Houten frames (binnenzijde) 

 Stalen portalen (binnen- of buitenzijde)

 Metselwerk wapenen (binnenzijde)

 Base-isolation (onderzijde)

Versterkingsmethoden (3) Versterken of extra aanbrengen

stabiliserend element 
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Versterkingsmethoden (3) Versterken met houten / stalen frames
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Versterkingsmethoden (3) Versterken met wapenen metselwerk
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Conventionele wijze Seismische isolatie

Versterkingsmethoden  (3) Versterken met Base isolation



Versterkingsmethoden  (3) Versterken met Base isolation
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Versterkingsmethoden  (3) Versterken met Base isolation
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Er gaat niets boven Groningen !

Bedankt voor uw aandacht.
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