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Vier maanden na de zware aardbeving in het stadje 

Napa in Californië is er van schade weinig meer 

te merken. Je kan je dus goed wapenen tegen 

aardschokken, besluit geoloog Manuel Sintubin.

Ramptoerist 
in Napa

T ijdens mijn jaarlijks bezoek aan Berkeley, Californië 
(VS), kon ik niet anders dan een keertje de ramp-

toerist te gaan uithangen in Napa en omgeving. Op weg 
van Berkeley naar Napa reis ik door het kerngebied dat ge-
troffen is door een ‘sterke’ aardbeving met magnitude 6.0. 
Op het eerste gezicht was er niets meer van te merken. 
Bij nader inzien wordt beetje bij beetje duidelijk dat er ach-
ter deze schijnbare façade van business as usual een minder 
rooskleurige realiteit schuilgaat. Aan de meeste deuren in 
de winkelstraten hangen bordjes met ‘Inspected. Lawful 
occupancy permitted’ (groen), maar ook met ‘Unsafe. Do 
not enter or occupy’ (rood). In totaal blijken meer dan 160 
gebouwen ‘code rood’ (zware schade) te hebben gekregen, 
terwijl nog eens 1.640 gebouwen matig beschadigd zijn 
(code geel).
Schijn bedriegt blijkbaar. Het plaatselijke brandweermuse-
um, dat nog steeds gesloten is, illustreert dit overduidelijk: 
terwijl aan de buitenkant geen scheurtje te bespeuren viel 
in de muren, bleek binnen het plafond zodanig gescheurd 
te zijn dat de instortingsdreiging reëel is. 
De totale opgelopen schade in Napa blijkt echter vooral 
economisch. Winkels, restaurants en andere commerciële 
activiteiten die niet onmiddellijk konden heropstarten, le-
den omzetverlies. Voor velen is het dus zeker geen business 
as usual.
En dan is er nog de schade aan privé-eigendommen. Ook 
daar kan het prijskaartje nog serieus oplopen, zeker als je 
weet dat geen zes procent van de eigenaars verzekerd is te-
gen aardbevingsschade (bij ons is dat verplicht opgenomen 
in de brandverzekeringspolis).

Beperkte schade
Door de specifieke ondergrond heeft Napa de sterkste 
grondbeweging ondergaan tijdens deze aardbeving. Op 
de gemodificeerde mercallischaal (MMI) zijn intensiteits-

waarden tot VIII geregistreerd. Dit betekent ‘zware’ grond-
beweging, waarbij zich lichte schade voordoet aan aard-
bevingsbestendige gebouwen, maar waarbij onversterkte 
gebouwen belangrijke schade kunnen oplopen, zelfs met 
gedeeltelijke instorting. In het noorden van de stad is zelfs 
een grondbeweging opgemeten die overeenkomt met een 
intensiteit IX, wat eerder uitzonderlijk is voor een aardbe-
ving met een magnitude van 6.0.
Toch blijft de impact op de gebouwen in Napa zeer lo-
kaal en eerder beperkt. Opmerkelijk is de schijnbare wil-
lekeur. Het ene gebouw vertoont heel wat schade, terwijl 
de gebouwen links en recht ervan volledig intact bleven. 
De schadepatronen zijn karakteristiek voor aardbevings-
schade, al zijn ze vaak subtiel en enkel zichtbaar voor het 
gespecialiseerde oog.
Dat de schade relatief beperkt is, heeft alles te maken met 
het feit dat de meeste moderne gebouwen aardbevingsbe-
stendig gebouwd zijn, en dat vele historische gebouwen 
een ‘retrofitting’ – een verstevigingsprogramma - hebben 
ondergaan. De zwaarste schade deed zich dan ook voor 
aan houten huizen en onversterkte bakstenen gebouwen. 
Ook de menselijke tol bleef, met één dode en tweehonderd 
gewonden, beperkt. De aardbeving gebeurde om 3.20 uur. 
Gelukkig maar, want doordat vooral gevels en ornamenten 
aan gebouwen het begaven, kwam heel wat puin op het 
trottoir terecht. Overdag had deze aardbeving veel meer 
slachtoffers geëist.

De West-Napabreuk
De aardbeving deed zich voor op de West-Napabreuk, een 
van de breuken die van noordnoordwest naar zuidzuid-
oost lopen in het noordelijke deel van de Bay Area. Er ont-
stond een oppervlaktescheur met een lengte van ongeveer 
vijftien kilometer. Die oppervlaktescheur doorkruiste een 
residentiële buitenwijk van Napa, Browns Valley. Dat le-
verde trouwens een van de meest tot de verbeelding spre-
kende foto’s op van de day after: jonge skaters maakten 
gretig gebruik van het opgeplooide wegdek.
Plots ontdekten bewoners van Browns Valley dat ze hun 
huis gebouwd hadden pal op een actieve breuk, wat in Ca-
lifornië eigenlijk bij wet verboden is. Maar ja, dan moet 
je wel alle actieve breuken kennen. En tot 24 augustus 
2014 wist niemand dat de West-Napabreuk door Browns 
Valley loopt ...
Van alle schade in de wijk is vier maanden later niets meer 
terug te vinden. Alle schade aan het wegdek, de boordste-
nen en trottoirs is hersteld. Enkel de huizen die pal op de 
oppervlaktescheur liggen, staan in de stijgers. Opvallend 
is dat de naburige huizen totaal niet beschadigd zijn. Er 
sneuvelde alleen wat huisraad.
Maar ook meer naar het zuiden, in de wijngaarden langs 
Buhman Avenue, is van de oppervlaktescheur na vier 
maanden niets meer te merken. De scheuren in de grond 
zijn door najaarsregen weggevaagd of volledig overgroeid 
met gras.
Maar voor de bewoners van Browns Valley is het aardbe-
vingsleed mogelijk nog niet voorbij. Want onderzoek wijst 
uit dat de West-Napabreuk niet alleen tijdens de aard-
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beving tientallen centimeters verschoven is, maar dat de 
breuk nadien is beginnen te ‘kruipen’. In de eerste maand 
na de aardbeving bedroeg die onvoelbare kruipbeweging 
nog tientallen centimeters. De voorspellingen geven aan 
dat de beweging de komende maanden nog verantwoor-
delijk kan zijn voor tientallen centimeters verplaatsing. En 
dat blijkt een compleet nieuwe uitdaging te zijn voor de 
betrokkenen, want op welk moment kan je je huis defini-
tief herstellen? En wanneer zal de overheid de nutsvoor-
zieningen (rioleringen, waterleidingen, ...) definitief kun-
nen repareren?

Generale repetitie
Wat ik vooral overhoud aan mijn korte bezoek aan 
Napa is dat een ‘sterke’ aardbeving van magnitude 6.0 
niet noodzakelijk hoeft uit te groeien tot een dodelijke 
natuurramp, verre van. En eigenlijk is dat enigszins ge-
ruststellend als je in aardbevingsgebieden vertoeft. Toch 
in gebieden waar overheden, hulpdiensten en burgers 

voorbereid zijn. Cruciaal daarbij lijkt me het consequent 
naleven van de strikte aardbevingsbestendige bouw-
voorschriften bij nieuwbouw, en het systematisch upgra-
den van oudere gebouwen om beter bestand te zijn tegen 
aardbevingen. De manier waarop Napa en omgeving de-
ze aardbeving hebben doorstaan, is een good practice, ze-
ker als je het vergelijkt met de Camposanto-aardbeving 
(ook magnitude 6.0), die de streek van Emilia Romagna 
in Noord-Italië trof op 20 mei 2012.
En misschien nog de meest geruststellende vaststelling 
van allemaal: de Bay Area is eigenlijk behoorlijk goed 
voorbereid op de volgende big one. Deze aardbeving kun-
nen we dan ook best beschouwen als generale repetitie 
voor de verwachte aardbeving van 7.0 op de Hayward-
breuk, die een ware schokgolf door de dichtbevolkte East 
Bay zal jagen … ■
Deze tekst werd eerst gepubliceerd op ons blogportaal 
SciLogs.be. Ontdek er de blogs van dertig andere we-
tenschappers en wetenschapsjournalisten.
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