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‘Het gaat allemaal
traag in Groningen’
Ondanks veel inspanningen is Groningen nog steeds niet
veilig. De NAM kan leren van de nieuwe aanpak in de VS.

GERDT VAN HOFSLOT

De Belgische geoloog Ma-
nuel Sintubin van de KU
Leuven was eind deze
week kort in Groningen

voor een lezing over risicokaarten
van het aardbevingsgebied. Die wor-
den veelvuldig gebruikt, niet alleen
door de NAM en het KNMI, maar ook
door Nationaal Coördinator Hans
Alders. Die baseert zelfs een groot
deel van zijn meerjaren reparatie-
plan voor het aardbevingsgebied op
dergelijke kaartjes en de achterlig-
gende studies.

,,Een burger kan niets met die
seismische dreigingskaarten’’, zegt
Sintubin beslist. Ze zijn volgens hem
vooral bedoeld als houvast voor in-
genieurs en bouwkundigen en wor-
den vertaald in bouwcodes. ,,Mijn
grote kritiek is hoe er met die kaar-
ten wordt omgegaan voor het ma-
ken van beleid. Het is een fout ge-
bruik van die kaarten.’’

Probleem is namelijk dat de situ-
atie in de ondergrond dynamisch is
en steeds verandert, in tegenstelling
tot deze weergaven. ,,Seismiciteit
varieert heel erg. De productie van
gas of afvalwater is dynamisch en
dat heeft een bepaalde invloed op de
aardbevingsdreiging. Dus heeft het
ook weinig zin iets wat voortdurend
verandert vast te leggen in een kaart
voor een periode van vijftig jaar. Dat
begrijpt zelfs een kind’’, zegt de aard-
wetenschapper.

In de VS hebben ze daar een oplos-
sing voor gevonden. Daar werd on-
langs door de Amerikaanse Geologi-
sche Dienst (USGS) een nieuwe drei-
gingskaart voor een deel van het
land uitgebracht voor de periode
van één jaar. De kaart geeft in dit ge-
bied de kans op schade door natuur-
lijke en door de mens veroorzaakte
(geïnduceerde) aardbevingen.

‘Kans op Big One
is er nog altijd en
is in wezen
niet veranderd’

Sintubin is erg enthousiast over
deze opzet. ,,Groningen moet de
mensen van de USGS zo snel moge-
lijk inhuren om ook zo’n kaart voor
de provincie te maken. Die kaart is
namelijk echt bedoeld voor de bur-
ger. Hij zou onderdeel moeten uit-
maken van het nieuwe winnings-
plan van de NAM.’’

,,Door de informatie van deze
kaart kan de overheid gericht praten
met de burger. Het gaat dan niet al-
leen over communicatie, maar ook
over educatie. Je kunt tegen mensen
zeggen: bij dit winningsplan moeten
jullie met deze zaken rekening hou-
den. Je kunt vertellen hoe groot de
kans is op scheuren of dat er dingen
in huis omvallen. Zo kun je de bevol-
king beter voorbereiden. Bovendien
kan de lokale overheid met zo’n
kaart de bebouwing screenen. Als
een gebouw bij de voorspelde krach-
ten niet meer geschikt is voor bewo-
ning, kan het worden ontruimd.’’

Sintubin vindt dat de zaken in
Groningen niet voortvarend genoeg
worden aangepakt. Het momentum
dreigt verloren te gaan. ,,Het gaat al-
lemaal zo traag. Vergeet niet dat we
al in 2016 zitten, vier jaar na de zware
beving van 3.6 in Huizinge. We zijn
nog steeds aan het aanmodderen.
De toename van het aantal schade-
meldingen is een symptoom dat er
nog steeds heel veel fout gaat in dit
proces.’’

Hoewel er de afgelopen jaren vol-

op kennis is vergaard in Groningen,
zijn er nog belangrijke vragen onbe-
antwoord. ,,Hoe evolueren de scha-
depatronen van huizen? Dat zou ik
wel willen weten. Ik wil graag zien
hoe dat proces werkt. Het probleem
is dat we van veel woningen geen
nulmeting hebben. We weten van
die huizen niet hoe de toestand in
het verleden was, zeg de jaren tach-
tig, voor het onheil in Groningen is
begonnen.’’

Hoewel bijvoorbeeld de NAM zegt
dat het veiliger wordt in Groningen
en er minder zwaardere bodem-
schokken zijn, plaatst Sintubin daar
vraagtekens bij. ,,Ik zou dat nooit
durven zeggen. Het Staatstoezicht
op de Mijnen constateert dat er aan-
wijzingen zijn dat de seismiciteit bij
Loppersum minder wordt, maar we-
tenschappelijk bewijs is er niet. Bo-
vendien is deze vermindering van
de seismiciteit tijdelijk, de druk in
het veld wordt langzaam weer over-
al gelijk.’’

Daar komt bij dat een zware aard-
beving van een magnitude van 5.0 of
meer in Groningen nog altijd moge-
lijk is, benadrukt de geoloog. ,,De
kans op de Big One is er nog en is in
wezen ook niet veranderd. Het sys-
teem is al dermate verstoord dat, on-
geacht of je nu helemaal stopt met
de gaswinning of niet, daar nu een-
maal veranderingen in zijn aange-
bracht. Maar ik kan niet zeggen waar
en wanneer, die zekerheid is er niet.’’

In feite is de situatie in Groningen
één groot experiment, denkt Sintu-
bin. ,,We zijn nog altijd bezig met de
verstoring van de ondergrond op 3
kilometer diepte. Daar heersen to-
taal andere omstandigheden van
druk en temperatuur. We weten ei-
genlijk niet wat daar allemaal gaan-
de is. Daar moet je eerlijk over zijn,
ook als wetenschapper. Het blijft ex-
perimenteren.’’

Een boerderij in het dorp Startenhuizen is zwaar beschadigd door de aardbevingen. FOTO KEES VAN DE VEEN


