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Hoogleraar geologie: Pak scholen in
het aardbevingsgebied sneller aan
MAAIKE WIND

BEDUM Aardbevingsgemeenten en
de NAM moeten haast maken met
het verstevigen van scholen. Dat
zegt geoloog Manuel Sintubin van
de Katholieke Universiteit Leuven.

De Belgische hoogleraar levert fer-
me kritiek op de gemeente Bedum.
Die maakte deze week bekend de
vier basisscholen in het dorp in de
komende drie jaar aardbevingsbe-
stendig te maken. De schoolgebou-
wen worden om beurten verbouwd
of vernieuwd. De scholen gaan daar-
om om beurten tijdelijk naar een
aardbevingsbestendig pand, dat ko-
mend voorjaar af moet zijn.

Volgens wethouder Menne van
Dijk (CU) is deze werkwijze te verant-
woorden omdat de kans op zwaarde-
re aardbevingen door het terug-

schroeven van de gasproductie de
komende paar jaar kleiner is. De
NAM deelt die lezing niet. ,,Er komen
mogelijk vaker en mogelijk zwaarde-
re aardbevingen’’, zegt NAM-woord-
voerder Sander van Rootselaar.

Wat Van Dijk beweert klopt niet,
oordeelt ook Sintubin. ,,Die uit-
spraak is volstrekt onverantwoord.
Voor dergelijke uitspraken zijn be-
leidsverantwoordelijken veroor-
deeld na de dodelijke aardbeving in
het Italiaanse L’Aquila.’’ We moeten
er volgens hem eigenlijk rekening
mee houden dat een zwaardere be-
ving elk moment kan toeslaan. ,,Dat
de gasproductie rond Loppersum
omlaag is gegaan, verandert daar
weinig aan. Een zwaardere beving
kan nu plaatsvinden of pas over 10
jaar. We weten het simpelweg niet.’’

Om de scholen in Bedum aardbe-
vingsbestendig te maken moet nog

veel gebeuren, bleek uit een inspec-
tie. Combineer dat met de mogelijk
zwaardere bevingen en het is duide-
lijk dat haast is geboden, aldus Sint-
ubin. ,,Elke dag is een risico. Dat bete-
kent dat je ofwel geen mensen meer
in de gebouwen moet toelaten of dat
je er alles aan moet doen het risico
zo klein mogelijk te maken.’’

Dat kan volgens de hoogleraar
door risicovolle situaties, zoals zwa-
re objecten boven op kasten, weg te
nemen en door mensen te leren wat
ze tijdens en na een aardbeving
moeten doen. Liever nog ziet hij dat
alle schoolkinderen naar het voor-
beeld van Loppersum snel verhui-
zen naar een tijdelijk aardbevingsbe-
stendig pand. ,,Die school in Lopper-
sum werd zo snel uit de grond ge-
stampt’’, zegt Sintubin. ,,Dat is de
goede manier. Elke dag is een risico.
De aardbevingsklok tikt door.’’


