
‘Het was net of m’n huis opge-
tild werd’, zegt een bewoner
van de gemeente Loppersum
in de Nederlandse provincie
Groningen. Voor de derde keer
in een week tijd al deed zich
daar een aardbeving voor.
Honderden mensen hebben al
een schadedossier ingediend
omdat hun huis barsten en
scheuren vertoont.
Volgens het Koninklijk Ne-
derlands Meteorologisch Insti-
tuut (KNMI) ging het om een
beving met een kracht van 2,7
op de schaal van Richter. Een
paar dagen voordien waren er
al aardschokken van 2,7 en 3,2.
Dat brengt het aantal aardbe-
vingen in Groningen in 2013
nu al op achttien. De trillingen
worden veroorzaakt omdat er
gas wordt gewonnen uit de on-
dergrond in het gebied.
‘Sinds 2003 is de productie
opgevoerd en is het aantal
aardbevingen ook gestegen’,
zegt Manuel Sintubin, geoloog
aan de KU Leuven. ‘Er is een
studie uitgevoerd naar de ge-
volgen van de gaswinning. De
conclusie was dat er onmoge-
lijk kon worden voorspeld tot
welke kracht die aardbevingen

in de toekomst nog kunnen
toenemen. Dat doet toch vra-
gen rijzen.’

En België?

Ook in ons land is gaswinning
hot sinds vorige week berich-
ten opdoken dat er mogelijk
schaliegas zou kunnen worden
gewonnen uit onze bodem.
Heel wat milieu-organisaties
zijn tegen, omdat die methode
óók kleine aardbevingen kan
doen ontstaan en giftige stof-
fen in de bodem verspreid
kunnen geraken.
‘Er is nog geen enkele studie
die erop wijst dat schaliegas-
winning aardbevingen kan
doen ontstaan die schade ver-
oorzaken’, zegt Sintubin. ‘En
voor alle duidelijkheid: het is
op dit moment zelfs nog niet
duidelijk of het ooit überhaupt
de moeite zal lonen om dat gas
te winnen in België. We weten
niet hoeveel we er hebben en
of het doenbaar is om het naar
boven te krijgen. Het kan dus
nog vele jaren duren voor we
er hier ooit mee beginnen.’
Naar steenkoolgas in Lim-
burg zou er wél op kortere ter-
mijn kunnen worden geboord.
De nv Mijnen heeft al een aan-
vraag ingediend om steenkool-
gas in de ondergrond van de
vroegere mijnbekkens op te
sporen. ‘Maar ook dat zou via
een andere techniek zijn dan
in Nederland. Bij winning van
steenkoolgas zijn er nog nooit
aardbevingen voorgekomen’,
zegt Sintubin. ‘Er is dus geen
reden tot paniek in ons land.’
(tlb)

En weer beeft de
aarde in Groningen
Voor de derde keer in een
week tijd heeft de aarde ge-
beefd in het Nederlandse
Groningen. Er komen
steeds meer aardschokken
voor door de gaswinning in
het gebied. ‘Maar als er in
België ooit gas wordt ge-
wonnen, is er geen reden
tot paniek’, zegt geoloog
Manuel Sintubin.


