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T
wee weken gele-
den verraste mi-
nister Eric Wie-
bes van Economi-
sche Zaken vriend
en vijand door be-
kend te maken dat

de gaswinning in Groningen naar
nul gaat. Dit jaar wordt nog 21 mil-
jard kuub omhoog gehaald, in 2022
12 miljard kuub en in 2030 moet de
gaskraan helemaal dicht zijn.

,,De jubelstemming in Neder-
land is niet helemaal op zijn
plaats”, zegt Manuel Sintubin,
hoogleraar geologie aan de univer-
siteit van Leuven. Ja, de vermin-
derde gaswinning gaat invloed
hebben op de seismiciteit: de mate
van aardbevingen. Maar of de be-
vingen minder heftig worden, is
onduidelijk. ,,De champagne kan
beter nog even in de koelkast blij-
ven staan.”

Wiebes zegt dat de veiligheid in
Groningen ‘op afzienbare ter-
mijn kan worden gegarandeerd’
door te stoppen met de gaswin-
ning. Klopt dat niet?
,,We hebben het over zaken die
zich op drie kilometer diepte af-
spelen. Daar hebben we heel
moeilijk zicht op. Daarom moeten
we ook zo voorzichtig zijn om met
zekerheid te zeggen dat de proble-
men voorbij zijn als de gaswin-
ning stopt. Dan creëer je een soort
schijnveiligheid. We kunnen al-
leen maar hopen dat een afbouw
van de gaswinning ertoe leidt dat
de kans op grote aardbevingen
gaat afnemen. Daar zijn wel aan-

wijzingen voor, maar we weten
het niet zeker.”

Is het gevaarlijk om de gaskraan
snel dicht te draaien?
,,In de plannen gaat de gaswin-
ning tussen 2020 en 2022 als een
speer naar 12 miljard kuub. Ik
vraag mij af of die snelheid ver-
standig is. Ik ben nogal een voor-
stander van de geleidelijkheid, om
niet te forceren. Hoe sneller je af-
bouwt, hoe meer kans je hebt op
grote verstoringen. Het is mogelijk
dat een breuk door het hoge
tempo wordt geactiveerd. Kijk
maar naar de laatste grote aardbe-
ving in Zeerijp, op 8 januari, met
een kracht van 3,4 op de schaal van
Richter. De gaswinning in dat ge-
bied was de laatste jaren al fors
omlaag gebracht. Toch volgt er
zo’n schok.”

Lopen de Groningers door de
snelle afbouw extra risico?
,,Het Staatstoezicht op de Mijnen
komt binnenkort met een nieuwe
dreigingsanalyse. Ik denk dat het
heel belangrijk is om de scenario’s
in die analyse de komende jaren
heel strikt te controleren, of ze
overeenkomen met de werkelijk-
heid. Op dat moment kun je be-
oordelen of het verstandig is om
door te gaan met dit versnelde
tempo. Of dat het toch beter is om
het iets minder snel te doen.”

Is Groningen na 2030 veilig ge-
bied?
,,Ook als de gaswinning is gestopt,
is er nog altijd spanning aanwezig
in het gasveld. Er is dan bijna ze-
ventig jaar aardgas omhoog ge-
pompt: bijna zeventig jaar span-

ningsverstoring. Het feit dat er nu
aardbevingen zijn, betekent dat de
breuken in de Groningse onder-
grond kritisch gespannen zijn.
Ook in de jaren ná 2030 moeten de
Groningers rekening houden met
schokken. Zo’n aardbeving als in
Zeerijp – maar dan in het jaar 2045
– valt totaal niet uit te sluiten. Dat
is het echte verhaal.”

Wat gebeurt er in de onder-
grond na het stoppen met de
gaswinning?
,,De vloeistof- en gasdruk in de
poriën van het Groningse zand-
steen gaan zich geleidelijk stabili-
seren over het hele gasveld. Ook
de inklinking van de grond en de
bodemdaling zal geleidelijk stop-
pen. Maar de opgeslagen spanning
op de bestaande breuken is daar-
mee niet onmiddellijk weg. Die
spanning kan ertoe leiden dat
breuken doorbewegen: dan is er
sprake van een aardbeving.”

Hoe groot acht u de kans op een
nieuwe beving als in Zeerijp?
,,Die kans is zeer reëel. Ik kan mij
levendig voorstellen dat er de ko-
mende jaren meerdere Zeerijp-
aardbevingen zullen plaatsvinden.
Hoeveel, dat weet ik niet. Wan-
neer, dat weet ik ook niet. Maar dát
het gebeurt, lijkt onvermijdelijk.”

En zwaardere aardbevingen,
waarbij mogelijk gewonden of
doden vallen?
,,Dat is de grote vraag. Het KNMI
houdt rekening met een beving
met een maximale kracht van 5 op
de schaal van Richter. De vraag is
of zo’n zware schok fysisch moge-
lijk is. Ik weet het niet. Het is wel

een heel belangrijke vraag, want
de hele versterkingsoperatie in
Groningen is hierop geënt. Ga je
uit van een maximale magnitude
van 5? Dan moet je 60 procent of
meer van de dorpen in het gebied
slopen en herbouwen. Dat is een

enorme investering. Of ga je fo-
cussen op een maximale magni-
tude van 4? Dan ben je een stuk
goedkoper uit. Maar de kosten mo-
gen niet de drijfveer zijn om min-
der te versterken. Het draait om de
veiligheid van de Groningers.”

‘Groningse
grond 

stopt niet
met beven’

Het dichtdraaien van de gaskraan 
in Groningen is geen reden tot feest, 

zegt de Vlaamse geoloog Manuel
Sintubin. Als de gaswinning voorbij is,

stoppen de bevingen niet.

Manuel Sintubin

Met nieuws, duiding en meningen krijgen wij een beeld van grote, 
ingewikkelde thema’s. Maar soms hebben we iemand nodig die ons
weer laat twijfelen. Daarom een reeks interviews met dwarsdenkers.
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�  Geboren in
1964 in Sint-Ni-
klaas in België.
� Hoogleraar 
geologie, ver-
bonden aan het
departement
Aard- & Omge-
vingsweten-
schappen van
KU Leuven. 
� Onderzoekt
geodynamica,
continentale 
tektoniek, seis-
motektoniek en
aardbevingsar-
cheologie.

Beving
van 2,8
Bij het Groningse
plaatsje ’t Zandt
is gisteravond
een aardbeving
geweest. Het
KNMI bevestigt
dat het gaat om
een beving met
een kracht van
2,8, zoals RTV
Noord meldt. ,,Ik
zat te schudden
op de bank’’,
aldus een inwo-
ner van Wester-
emden. 
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