
Gelukkig beefde de aarde in Noord-
Californië midden in de nacht, toen
iedereensliep.Met6opdeschaal van
Richter schokte het iedereen in een
straalvantientallenkilometersgedu-
rende een minuut wel goed wakker,
met vernielde huisraad en heel wat
schadealsgevolg.Hetepicentrumlag
eventenzuidoostenvanNapa,opnog
geen elf kilometer diepte. Veel men-
sen onvluchtten hun huizen. Gebou-
wen raakten beschadigd en tiendui-
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zenden mensen kwamen zonder
elektriciteit te zitten.
Gouverneur Jerry Brown riep de
noodtoestanduit,nadatwasgebleken
datdoordeaardbevingtientallengas-
leidingen waren gesprongen. Zo’n
200mensen hadden nood aanmedi-
sche verzorging, doden waren er ge-
lukkig niet te betreuren. Het stadje
Napawerdhetzwaarstgetroffen,met
honderden huizen zonder water en
nogmeerwoningenzonder stroom.

Vrees voor de Big One nóg groter
De zware aardbeving die zondag de Amerikaan-
se staat Californië trof, heeft zeker voor
4 miljard euro schade aangericht. Er vielen
uiteindelijk geen doden, maar tweehonderd
mensen raakten gewond. De angst voor de Big
One, een uiterst zware beving waarvoor in
Californië al lang wordt gevreesd, is er alleen
maar groter door geworden.

Doorhet afkondigen vandenoodtoe-
stand in het getroffen gebied kon de
hulpverlening sneller georganiseerd
worden.
InNapabrakenverscheidenebranden
uit, zes daarvan waren aanzienlijk.
Vierwoontrailers gingen invlammen
op. Verschillende wijnhandelaars in
Napa Valley zagen hun wijnvoorraad
genadeloosvernietigddoordebeving
van zondag. De schade loopt wellicht
indevele tienduizendeneuro’s,maar
deplantages—volopbezigmetdever-
werking van de oogst van dit jaar —
bleven gelukkig wel grotendeels on-
gedeerd.

Geen verzekering
De aardbeving zal uiteindelijk zo'n 4
miljard euro kosten. Dat becijferde
een gespecialiseerd bedrijf. Vooral de
wijn- en toeristensector zullen flinke
verliezen lijden door de aardschok.
Volgens het Verzekerings Informatie
Instituut zullen verzekeraars ruimde
helft vandeeconomische schadever-
goeden. Lang niet alle huiseigenaren
in de getroffen regio hebben echter

eenaardbevingsverzekering.
Debevingwasdesterkste in25 jaar in
hetgebied.Sommigebewonerswaren
bangdatersprakewasvandeBigOne,
degroteaardbevingdievolgensAme-
rikaanse seismologen elk moment
kanplaatsvindeninhetdichtbevolkte
gebiedendieheelwat ravage zal aan-
richten.

160 schokken per jaar
Californië ligt pal op de San Andreas-
breuk,degeologischegrenslijntussen
twee stukken aardkorst. De regio

wordt geregeld getroffen door aard-
bevingen. Elk jaar doen er zich onge-
veer 160 schokkenmet een eenmag-
nitude van 3,5 of meer voor. Inmaart
heeftzicheenaardbevingvoorgedaan
voor de westkust met een kracht van
6,9. In de staat gelden strikte bouw-
voorschriftendievoorkomendathui-
zen gemakkelijk instorten bij een be-
ving.
De laatste grote dodelijke aardbeving
was in januari 1994. Bij deNorthridge
earthquake, met een kracht van 6,7,
kwamen54mensenomhetleven.Het
epicentrumwas in de San Fernando-
vallei,vlakbijhetcentrumvanLosAn-
geles. Gevreesdwordt dat al die ‘klei-
nere’schokken de voorbode zijn van
de Big One. «Er is nu spanning vrijge-
komen die verschoven is naar andere
breuken in het gebied», stelt seismo-
loog Manuel Sintubin (KU Leuven).
«Statistischiser63%kansdaterdeko-
mende 30 jaar een beving met meer
dan 6,7 magnitude de Bay Area zal
treffen. Toch, en dat zie je nu ook in
Napa, blijven de Californiërs er heel
stoïcijnsbij.» (DM)

Er is nu 63% kans dat
er in deze regio de
komende 30 jaar
een aardschok volgt
die veel zwaarder is

SEISMOLOOG KU LEUVEN

Eenhuis inNapaValley is tot op de grond afgebrand. De bewoonster zoekt troost bij haar buur. Foto EPA

CALIFORNIË KONDIGT NOODTOESTAND AF
NA GROOTSTE AARDBEVING IN 25 JAAR


