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Zeven jaar na L’Aquila, de stad in de
Abruzzen waar 300 mensen stierven
in instortende huizen, haalt de aarde
eendikke30kilometerverderopnieuw
verwoestenduit.Dat isgeentoeval,zegt
geoloogManuel Sintubin (KU Leuven).
Hij verwijst naar de complexe tektoni-
schesituatie. «HetApennijnengebergte,
de centrale as van Italië, staat voortdu-
rend‘inrek’,doordatdeEuraziatscheen
Afrikaanse platen in de aarde voortdu-
rend over elkaar schuiven. Er zijn heel
veel actieve breuken die voor een hoge
seismologische activiteit zorgen. Daar-
om is Italië een van de meest actieve
aardbevingsgebieden in Europa.»
Sindshet jaar 2000werdhet landal
14 keer opgeschrikt door zware
schokken.
Somsbotsendetweeplatente-
gen elkaar aan enontstaat er
eenaardbeving, zoalsnu in
Amatrice en omstreken.
De schok had eenmag-
nitude van6,2. «Dat is
vergelijkbaar met
L’Aquila, waar het
6,3 was, maar
tocheenstukje
minder
sterk: de
energie
die nu
vrij-

kwam,was maar 70% van de output in
L’Aquila. De gevolgen zijn wel gelijk-
aardig: veel schade, veel slachtoffers.
Dat heeft ook te maken met het type
huizen. Die oude dorpen zijn eigenlijk
niet voorzien op zware aardbevingen.
Dat isdeharde realiteit daar in Italië.»

Onvoorspelbaar
Aardbevingen zijn niet te voorspellen,
omdatwe nietwetenwanneer de twee
platenweer tegenelkaar zullenbotsen.
Maar de activiteit is er altijd en het ge-
vaar blijft sluimeren. Daarom moeten
bewonerszichgoedvoorbereidenalsze
ineenkwetsbaar gebiedwonen.Wieer
wil bouwen, moet zich aan strenge
voorschriften houden. Maar precies
dáár loopt het fout, zegt de geoloog. «Je
moet bijvoorbeeld een kader vandege-
lijk gewapend beton bouwen dat al de
energie opvangt, zodat het gebouw
blijft rechtstaan als de aarde trilt. Bin-
nenmurenmoetenmetYtong (cellenbe-
ton, red.) of ander licht materiaal ge-
maakt worden. De kwaliteit van de be-
wapening en het beton is belangrijk,
maar daar wordt vaak een loopje mee
genomen. Dat is niet alleen een pro-
bleem in Italië. Kijk maar naar de
aardbevinginHaïti,waardegebou-
wenooknietbeantwoorddenaan

Bouwpromotoren
bouwen zo voordelig
mogelijk en hopen dat er
geen aardbeving komt

GEOLOOG MANUEL SINTUBIN

Italië is een mijnenveld. Het land is
vergeven van de ‘actieve breuken’ die

aardschokken doen ontstaan. «En toch
zijn heel veel huizen er nog niet op voor-
zien, omdat de bouwregels niet worden

nageleefd. De belangrijkste reden dat er
zoveel slachtoffers zijn, is corruptie.»

• PHILIPPE GHYSENS •

Ook schok
in Myanmar

Nietalleen Italië isgisteren
opgeschrikt,ook inMyanmar
beefdedeaarde.Daarbijkwamen
zekerdriemensenomhetleven.
VolgensgeoloogManuel
Santubinhebbendetwee
schokkennietsmetelkaarte
maken.Debeving inMyanmar
hadvolgensdeAmerikaansegeo-
logischediensteenmagnitude
van6,8endeedzichvooropeen
dieptevanzo’n84kilometer.Ook
in India,BangladeshenThailand
waren lichteschokkentevoelen.
Tweemeisjesvan7en15 jaar
kwamenomhet leventoeneen
rivieroeverwegzakte.Eenderde
dodelijkslachtoffervielbijde
instortingvaneentabaksfabriek.
Hetnatuurgeweldberokkende
ookschadeaanhettempel-
complexvanBagan, inhet
centrumvanMyanmar. (PhG)

«Corruptie doodt»

Burgers en reddingswerkers bundelen hun krachten om
een gewonde vrouwuit haar verwoeste huis te bevrijden. Foto EPA

devoorschriften.» InItaliëzijndebouw-
voorschriftennaderampinL’Aquilawel
nogverstrengd,maardemeestehuizen
in het huidige rampgebied dateren van
(lang) voor2009.
«Eencollegaheefteensineenopiniestuk
over aardbevingen de titel gebruikt:
‘Corruptionkills’.Debelangrijkstereden
voor het grote aantal slachtoffers is
corruptie.Datklinkthard,maarhet isde
realiteit. Is het niet wraakroepend dat
in één van de rijkste landen terwereld,
waarvan geweten is dat het gevoelig
is voor aardbevingen, hospitalen nog
steedsnietbestandzijntegendergelijke
schokken? Waarom kan in Italië niet
wat in Japan enCaliforniëwel kan?We
kunnendevraagstellenwiehiergefaald
heeft. Bouwpromotoren bouwen zo
voordeligmogelijk en hopen danmaar
dat er geen aardbeving komt, want zo-
langdatnietgebeurt,zietniemandhet.»


