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GRONINGEN



Toets enkel bestaand bouwwerk

• Annex G: in het vlak toets, push over

• Annex H: uit het vlak toetsen

• Annex F: NLTH, alle mechanismen

Gereedschapskist in combinatie met NEN webtool

Beoogd wordt IR=10-5, voor een woning gemiddeld gevolgmodel P(d|F)

VERSIE 2020
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NPR 9998
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Grote aantallen te toetsen bouwwerken, orde 26 000 op de NCG lijst

Verschillen in beoordeling

Vaak trapsgewijze toetsing, welke reserve is er nog?

Wie voegt alles kennis samen in uniform toetsmodel?

Tijdrovende berekeningen

In hoeverre kunnen we een individueel huis toetsen? Wat is onze kennisbasis zonder voor 

de burger ingrijpende inspecties? Wat is de keuze van een IR bureau daarin? Zonder een 

proportionele weging van alle restonzekerheden lijkt een finale toetsing lastig
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DE PRAKTIJK
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Gestandaardiseerde methode om te beoordelen of een woning aan de veiligheidsnorm 

voldoet.

Uitgegaan wordt van de bouwkundige kenmerken die woningen met elkaar gemeen 

hebben. Zo wordt het mogelijk om woningen seriematig te beoordelen wat een versnelling

teweeg brengt. 

A. Typologisch toedelen: toedelen van woningen aan typologieën op basis van een 

opname op locatie. 

B. Typologisch beoordelen: beoordelen van woningen op basis van de toegekende 

typologie. 

C. Typologisch versterken: uitvoeren van standaardversterkingsmaatregelen die passen 

bij de typologie en het niveau van de seismische dreiging.
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TOOL ONTWIKKELD DOOR TNO EN TU DELFT
DE TYPOLOGIE-AANPAK
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Stap 1: 

Bouwkundige opname

Stap 2: 

Toedeling aan typologie

Stap 3: 

Beoordeling met vlekkenkaart

RISICOGEBASEERDE VEILIGHEIDSBEOORDELING
TYPOLOGIEAANPAK IN 3 STAPPEN
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SEISMISCHE KENMERKEN VAN EEN TYPOLOGIE

materiaal constructie bouwlagen vrijstaand geschakeld

gevelopbouw verdiepingsvloer openingen in gevel verbouwing schade

alleen voor metselwerk uitsluitingsgronden

7woensdag 10 november 2021



PER TYPOLOGIE VASTGELEGD O.B.V. NPR STERKTEBEREKENINGEN
(STERKTE) EIGENSCHAPPEN
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NPR en haar achtergronden toepassen in volledig probabilistische benadering.

Extra aandacht nodig voor:

Welke onzekerheden in niet te kennen modelinput (b.v. verbindingen….)

Keuze mediaan gebouw en gebouw tot gebouw variaties

De beschrijving van de variaties in de capaciteit van woningen binnen een typologie

Modelonzekerheid

Extra aandacht voor constructietype afhankelijk gevolgmodel en daardoor scherpere 

kalibratie aan IR criterium

Toelichting typologie-aanpak. Daarna enkele nadere details over de aanpak.
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DE TYPOLOGIE-AANPAK IN LIJN MET DE NPR
DE OPLOSSING
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AANDACHTSPUNTEN
STERKTE EIGENSCHAPPEN PER TYPOLOGIE
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Keuze voor t5

Belasting is afhankelijk van 

Gaswinningsniveau

Bronmodel

Ground Motion Model
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TWEEDE TITEL VAN DE DIA
BELASTING: KOPPELING MET NEN WEBTOOL
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Typologisch toebedelen met uitsluitingsgronde: bouwkundige inspectie op 

hoofdkenmerken, transparant voor toetser, overheid en burger

Typologisch toetsen: ligt gebouw binnen of buiten de vlek?

Veilig of versterken. Eenduidigheid en duidelijkheid!

Kan instantaan meebewegen met veranderde gaswinning door middel van de grootte van 

de vlek. Wordt nog niet gedaan maar is een grote kracht als tool voor besluitvorming!
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KRACHTIGE, EENDUIDIGE EN SNELLE NPR VEILIGHEIDSTOETS IN 

TYPOLOGIEAANPAK

SAMENVATTEND
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BEDANKT VOOR
UW AANDACHT


