
BRUSSEL | ‘De helft van Amatri-
ce bestaat niet meer’, zei burge-
meester Sergio Pirozzi na de aard-
beving die de Abruzzen met een
magnitude van 6,2 trof. ‘Voor we-
tenschappers komt dit niet als een
verrassing’, zegt Manuel Sintubin,
professor in de geologie aan de KU
Leuven. 

Waarom is de aardbeving geen 
verrassing voor u?

‘Het is een klassieke aardbeving
voor Centraal-Italië, waar een hoge
seismische activiteit is. Onder de
Apennijnen botsen de aardplaten
wel vaker tegen elkaar. Naast be-
paalde zones in Griekenland en
Turkije kent de regio de grootste
dreiging voor aardbevingen in
Europa. Een aardbeving met een
magnitude tussen 6 en 7 ligt daar in
de wetenschappelijke verwachtin-
gen. Zoals de aardbeving in de na-
burige stad L’Aquila in 2009, die
een magnitude van 6,3 had.’

Is het mogelijk om de volgende
beving exact te voorspellen?

‘We kunnen dat hoogstens op een
paar tientallen jaar na zeggen. Het
is wetenschappelijk onderbouwd
giswerk. Wie lang genoeg in het ge-
bied leeft, zal tijdens zijn leven wel
één aardbeving meemaken. Na-
schokken kunnen nog weken, soms
zelfs maanden later komen.’ 

Waarom is er zoveel vernieling?
‘De geringe diepte van de aardbe-
ving van ongeveer 10 kilometer

heeft een grote rol gespeeld. Die
maakt dat de bewegingen aan het
aardoppervlak vrij hoog en voel-
baar zijn.’ 
‘Bovendien gaat het om stadjes met
vele oude gebouwen van klassieke
bakstenen en nogal zware daken,
die soms nog uit de middeleeuwen
dateren. Die gebouwen hebben al
wat verval meegemaakt, zijn uiter-
mate gevoelig en niet aardbevings-
bestendig. Dat is het grote pro-
bleem. De vernieling stond in de
sterren geschreven.’ 

Worden er maatregelen genomen
om de gebouwen aardbevings-
bestendig te maken?

‘Er zijn bouwcodes voor de regio,
die ervoor moeten zorgen dat ge-
bouwen een dergelijke aardbeving
overleven. Maar met die regels
wordt vaak een loopje genomen,
zelfs bij de bouw van nieuwe appar-
tementsblokken. Historische ge-
bouwen aardbevingsbestendig ma-
ken is geen evidentie. Die verster-
kingen moeten van binnenuit ge-
beuren. Het zijn gigantische proce-
dures, waaraan een hoog prijskaart-
je hangt. En dat lijkt geen prioriteit
voor de overheid.’ 
‘De gewone inwoners in aardbe-
vingsgebieden hebben vaak andere
prioriteiten dan het aardbevings-
bestendig maken van hun woning.
En als de aardbeving toeslaat, is het
geluk of pech hebben.’ 
(ha, pom)
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‘De vernieling stond in 
de sterren geschreven’

Aardbevingen maken geen 
slachtoffers, het zijn gebouwen 
die dat doen, zegt Manuel Sintubin, 
professor in de geologie aan de 
KU Leuven. ‘In Italië wordt een 
loopje genomen met bouwcodes.’ 
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