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Rome

De aardbeving had een magnitude 
van 6.2 en vond plaats in een gebied 
dat regelmatig wordt geteisterd door
schokken. “Heel de ruggengraat van
Italië, de Appenijnengordel, zit vol 
met oppervlakkige breuken”, vertelt
Sintubin. “Die gordel is aan het in-
zakken onder haar eigen gewicht”, 
vult Koen Van Noten van de Ko-
ninklijke Sterrenwacht aan. “Italië 
heeft een zeer hoge aardbevingsge-
voeligheid. Samen met Turkije en 
een deel van Griekenland de hoogste
van Europa.”
6.2 is volgens Sintubin een ‘stevige’ 
aardbeving, maar geen zware. “Der-
gelijke aardbevingen vinden wereld-
wijd tien keer per maand plaats. Niet
zo heel lang geleden is er een gelijk-
aardige in Californië geweest. Daar 
is nauwelijks schade geweest omdat 
ze er systematisch aardbevingsbe-
stendig bouwen. In deze Italiaanse 
streek liggen allemaal oude, middel-

eeuwse stadjes. Je kan die niet alle-
maal gaan versterken.”
Bij de zware aardbeving in L’Aquila
in 2009 bleken er ook heel wat slacht-
offers gevallen te zijn in nieuwe ap-
partementen. “Aannemers hadden 
het niet zo nauw genomen met de re-
gels, en zijn daar later ook voor ver-
oordeeld. Nu lijken vooral de oude 
stadskernen getroffen te zijn, maar 
het zou me niet verbazen mochten er
ook nieuwe gebouwen ingestort 
zijn.”
“Het was een ondiepe aardbeving”, 

zegt Van Noten. “Ze vond plaats op
amper 4 kilometer diepte, terwijl een
aardbeving gemiddeld op 10 à 20 ki-
lometer diepte gebeurt. Daardoor 
krijg je ook meer schade aan de op-
pervlakte.”

Roermond
Ook in België zijn zware aardbevin-
gen niet onmogelijk. In 1983 kwa-
men in Luik twee mensen om het le-
ven tijdens een aardbeving met een 
magnitude van 5.1, en de meest re-
cente zware aardbeving in Roer-
mond in 1993, net over de Limburgse
grens, liet een 5.8 optekenen. Daar 
ligt de Roerdalslenk, een verzakking
die voor schokken zorgt in het grens-
gebied van Nederland, Duitsland en
België. “In principe moeten de hui-
zen in het noordoosten van de Maas-
streek ook gebouwd worden volgens
Eurocode 8, de Europese norm voor
aardbevingsbestendig bouwen. Of 
dat gebeurt? Dat moet je aan de aan-

nemers vragen”, aldus Sintubin.
Op 18 september 1692 - in geologi-
sche termen niet zo lang geleden - 
deed zich in Verviers een aardbeving
voor die net als die van Italië een 
magnitude had van 6.2. “Volgens 
historische en geologische aanwij-
zingen was er toen in heel het land 
schade aan kerken en gebouwen.”

Risicogebieden vastleggen
Aardbevingen voorspellen, is niet 
mogelijk. Van Noten vindt het dan 
ook absurd dat na de aardbevingen 
in L’Aquila enkele seismologen voor
de rechtbank moesten verschijnen 
voor meervoudige doodslag omdat 
ze hadden voorspeld dat een aardbe-
ving er onwaarschijnlijk was. “Ze 
zijn in hoger beroep vrijgesproken, 
maar toch… Je kunt als seismoloog 
enkel risicogebieden vastleggen. Het
is aan de bewoners en de overheid om
vervolgens aardbevingsbestendige 
maatregelen te nemen.”

“Stond in sterren 
geschreven”

Geologen en seismologen kunnen aardbevingen 
wél voorspellen, maar niet exacte tijdstip

HASSELT - “Het stond in de 
sterren geschreven dat er op die 
plek in Italië een aardbeving zou 
plaatsvinden”, zegt professor 
geodynamica Manuel Sintubin. 
“Alleen kunnen seismologen 
niet bepalen wanneer dat 
precies gaat gebeuren.”
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Het was een ondiepe 
aardbeving, daardoor 
krijg je meer schade aan
de oppervlakte
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X De tien dodelijkste aardbevingen in Italië
1. 1908: aardbeving van 7.2 

zorgt voor een tsunami op 
Sicilië en in Calabrië. 82.000
doden.

2. 1693: Aardbeving op Sicilië. 
60.000 doden.

3. 1915: 32.600 doden door een
aardbeving in Avezzano.

4. 1857: In Potenza, in de buurt

van Napels, vallen 11 tot 
12.000 doden.

5. 1980: Conza. 3.000 doden en
7.500 gewonden.

6. 1930: In het Zuid-Italiaanse 
Irpinia vallen er 1.404 doden.

7. 1976: In Friuli in het zuidoosten
zijn er 990 slachtoffers en 
70.000 daklozen.

8. 2009: In L’Aquila, niet zo ver 
van de aardbeving nu, sterven
300 mensen.

9. 2016: Norcia. Al zeker 120 
doden.

10.  2002: Molise. Dertig leerlingen
sterven nadat een schoolge-
bouw instort. 

(mw)

De ravage van de aardbeving is niet te overzien. Vooral in het historische stadje 
Amatrice blijft er van de huizen vaak niets meer dan puin over. Enkel de kerktoren 
lijkt ongeschonden uit de aardbeving te zijn gekomen. FOTO'S REUTERS/AP/GOOGLE
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