
elukkig beefde de aarde inNoord-
Californiëmidden in de nacht, toen
iedereen sliep.Met 6.0 op de schaal van
Richter schokte de beving allemensen
in een straal van tientallen kilometers
gedurende eenminuutwel goedwak-

ker,met vernielde huisraad enheelwat schade als gevolg.
Gouverneur Jerry Brown riep de noodtoestanduit, nadat
bleek dat er tientallen gasleidingenwaren gesprongendie
her en der gebouwen in lichterlaaie hadden gezet.
Ongeveer 120 mensen hadden nood aan medische ver-

zorging, doden waren er gelukkig niet te betreuren. Het
stadje Napa werd het zwaarst getroffen, waar honderden
huizen zonder water en een veelvoud daarvan zonder
stroom kwamen te zitten. Ook al schat de United States
GeologicalSurveydeschadeop758miljoeneuro,naargeo-
logische normenwas de aardbeving relatief beperkt.

Beter dan Frankrijk

Veelzeggendwas dat vrij snelmeermedia-aandacht ging
naar de gevolgen voor dewijnindustrie in deNapaValley,
demeest vermaardewijnregio in Californië en bij uitbrei-
ding deVS.Ook al is de valleimaar goed voor 4 procent
vande totalewijnproductie in de staat, uitgedrukt in ver-
kochtewaarde groeit dat aandeel tot ongeveer de helft.
Wijnenuit deNapa-vallei zijn immers duur enmoeten
zeker niet onderdoen in prijs voor hunFranse tegenhan-
gers. Ookniet in smaak, trouwens.Wijnkennerswereld-
wijd vertellen nog altijd smakelijk over het ‘oordeel van
Parijs’ in 1976, toen eenblinde proeftest in de Franse
hoofdstad door Fransewijnkenners eenwijn uit Cali-
fornië - uit NapaValley - alswinnaar aanduidde. Franse
kranten schuwdendewoorden “complot” en “schande”
niet,maar dat konde opmars vande streek als uitmun-
tendewijnregio nietmeer stuiten.
Overvloedige zon, heuvelachtige omgeving en een

naar Californische normen gematigd klimaat zijn de
voornaamste verklaringen voor het succes, samenmet,
ironisch genoeg, de vele aardbevingen die de bodem
uitermate geschikt hebben gemaakt voorwijnplantages.
De regio,met al bij al 140.000 inwoners op ietsmeer dan
2040 vierkante kilometer, is uitgegroeid tot een van de

meest toeristische plekken in deVS. In 2012 bezochten
2,94miljoenmensen de vallei, die gemiddeld per dag 347
euro spendeerden aan eten, drinken en logement.Met
het driesterrenrestaurant The French Laundry en de
bekende Bouchon-bakkerij is de vallei ook gastrono-
misch gegeerd. Zo hebben reizigers op de ‘Wine Train’
kans omduur te dineren op een drie uur durende treinrit
door hetmetwijnplantages bezaaide landschap.
Heelwat beroemdheden zijn trouwens eigenaar van

eenwijngaard. Regisseur Francis Ford Coppola is al sinds
de jaren zeventigwijnbouwer, David enVictoria
Beckhamproduceren sinds 2009 ongeveer negendui-
zend flessen per jaar. De recent overleden acteur Robin
Williams liet er een immense villa bouwenmet zwem-
bad, tennisbaan, paardenstal, klokkentoren en uiteraard
bijbehorendewijngaard en -kelder. Ook Belgen vinden de
weg naar demediterraans uitziende streek. Astrid Bryan
trouwde ermet haar John in 2006, om er zes jaar later
hun huwelijksgeloftes nog eens te hernieuwen. Napa
Valleywas ook een van de topbestemmingen tijdens de
beruchteAmerikaanse ‘studiereis’ van een delegatie van
hetWaals Parlement onder leiding van voorzitter José
Happart in 2009.

‘Big One’

Verschillendewijnhandelaars in Napa Valley zagen hun
wijnvoorraad genadeloos vernietigd door de beving van
zondag. De schade loopt wellicht in de vele tienduizen-
den euro’s, maar de plantages, die volop bezig zijnmet
de verwerking van de oogst van dit jaar, bleven groten-
deels ongedeerd.Met de aardbeving, de zwaarste sinds
de Loma Prieta-aardbeving in 1989, is de kans op een
nieuwe beving in het gebiedwel toegenomen. “Er is nu
spanning vrijgekomen die verschoven is naar andere
breuken in het gebied”, stelt seismoloogManuel
Sintubin (KU Leuven). “Vooral deHayward-breuk baart
zorgen, aangezien het door de dichtstbevolkte gebieden
loopt. Als er ergens een ‘Big One’ zal plaatsvinden, is het
daar. Statistisch is er 63 procent kans dat er in de
komende dertig jaar een bevingmetmeer dan 6,7mag-
nitude de BayArea zal treffen. Toch, en dat zie je nu ook
in Napa, blijven de Californiërs er heel stoïcijns bij.”
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Aardbeving Vooral materiële schade in Californië, maar echte ‘Big One’ onvermijdelijk op komst

DeBayArea in deAmerikaanse staat Californië is getroffen door de zwaarste
aardbeving in 25 jaar. Het epicentrum lag in deNapaValley, demeest bekende
wijnstreek vandeVS en een favoriete vakantiebestemming vande rich and
famous. Ook al vielen er nu geendoden, de kans op een echt grote aardbeving in
het gebied is de komende 30 jaar heel groot. FrederikDescamps
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�De beving van 6.0 op
de schaal vanRichter
veroorzaakte voor
758miljoen euro schade.

�Velewijnhandelaars zagen
hun voorraad vernietigd.
Ironisch genoegmaken net
de vele aardbevingen
de Californische bodem
geschikt voorwijnplantages.

DeAmerikaanse
wijnkelder inpuin


