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Houd elk jaar een Great
Groningen ShakeOut

Groningen is echt
niet van zijn
aardbevingen af en
kan maar beter
jaarlijks oefenen,
net zoals Californië
doet, adviseert
hoogleraarManuel
Sintubin.

O m aardbevings-
risico’s zoveel
mogelijk te ver-
zachten, heeft
de gemeen-
schap niet al te
veel opties. Dit

geldt ook voor Groningen, al is het
geen ‘klassiek’ aardbevingsgebied,
zoals Californië of Japan.
De gasbevingen in Groningen zijn

geen ‘natuurlijke’ aardbevingen.
Door minder gas te boren kan het ge-
vaar wel wat worden verminderd,
maar enkel op voorwaarde dat men
de ganse aardbevingsdynamiek door-
grond heeft om doelgericht te kun-
nen ingrijpen. Ik betwijfel of in Gro-
ningen aan deze voorwaarde is vol-
daan. Het drastisch terugschroeven
van de gaswinning rond Loppersum,
waar het kabinet onlangs toe be-
sloot, komt over als nattevinger-
werk.
Op korte en middellange termijn is

het aardbevingsgevaar niet geweken,
integendeel. Mogelijk neemt het aan-
tal bevingen af, maar de kans op een
zware beving blijft. Daarom is het
van groot belang dat wetenschappers
alle aspecten van de aardbevingsdy-
namiek in Groningen tot in het
kleinste detail bestuderen. Misschien
had de overheid in het compensatie-
pakket zo’n onafhankelijk onder-
zoek moeten opnemen. Maar zelfs
dan: het neemt jaren in beslag. Kun-
nen de Groningers daar op wachten?

Minder kwetsbaarheid
Op korte en middellange termijn
blijven er maar twee opties over: zor-
gen voor minder blootstelling en/of
minder kwetsbaarheid. Het kabinet
heeft gekozen voor het laatste, door
massaal te investeren in het aardbe-
vingsbestendig maken van huizen en
gebouwen. Dit lijkt op het eerste ge-
zicht een goede keuze. Het zijn nu
eenmaal de instortende gebouwen
die dodelijk zijn bij bevingen. Maar
ook hier geldt dat er eigenlijk nog
weinig bekend is over de aardbe-

vingsdynamiek: wat is de maximaal
aanvaardbare magnitude, wat zijn de
grondversnellingen, enzovoort.
Wetenschappers kunnen hier
nog geen zinnige antwoorden op ge-
ven.
De verstevigingsoperatie neemt ve-

le jaren in beslag. Hier geldt weer:
kunnen de Groningers er op wach-
ten? De waarschijnlijkheid van een
‘zware’ aardbeving (groter dan 4,1 op
de Richterschaal) wordt enerzijds de
komende drie jaar op ‘maar’ 10 pro-
cent geschat, anderzijds kan die
‘zware’ beving morgen toeslaan.
Voor maximale veiligheid van de
Groningers kan men dus niet wach-
ten op versteviging van huizen en ge-
bouwen. En daarna: zelfs in verste-
vigde gebouwen zullen zij zich waar-
schijnlijk niet gerust voelen.

Wat onmiddellijk moet gebeuren,
maar daar vind ik niets van terug in
het gasbesluit of de debatten, is de
weerbaarheid vergroten van de loka-
le gemeenschappen. Noodplannen
moeten een grondige update krijgen,
rekening houdend met het scenario
van een zware beving. Maar vooral
moeten de Groningers zelf voorbe-
reid worden op het onvermijdelijke,
door ze te leren wat ze moeten doen
tijdens een beving: ‘Drop, cover, and
hold on!’

Direct effect
Waarom organiseert de overheid,
naar analogie met bijvoorbeeld
Californië, niet een jaarlijkse ‘Great
Groningen ShakeOut’, een grote
aardbevingsoefening. Een dergelijke
benadering heeft direct effect,

en is relatief goedkoop.
Nog een optie. Voor de korte en

middellange termijn had de overheid
misschien de moedige maatregel
moeten nemen om gebouwen en wo-
ningen die al te zeer verzwakt zijn,
onbewoonbaar te verklaren. Dan zul-
len heel wat Groningse families een
nieuwe woonstee krijgen buiten het
aardbevingsgebied.
Voorlopig blijven de Groningers le-

ven onder het zwaard van Damocles.
De maatregelen in het gasbesluit zul-
len immers enkel een mogelijk risi-
coverminderend effect hebben op
langere termijn. Daar kunnen de
Groningers niet op wachten.
Andere maatregelen dringen zich

op. Anders is het gewoon een kwes-
tie van tijd alvorens het eerste slacht-
offer valt. En wat dan?
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Schoolkinderen in San Francisco leren wat ze moeten doen als er een aardbeving is. ‘Drop, cover and hold on’. FOTO AFP

V oor Groot-Brittannië is
deze winter uitgelopen
op een moessonsei-
zoen. Vooral het wes-
ten van Engeland

wordt geteisterd door overstro-
mingen, en dat al wekenlang. In
een gebied dat vierhonderd jaar
geleden door Nederlandse water-
ingenieurs werd ingericht, doen
zich nu taferelen voor die de bur-
gers tot wanhoop drijven.
“Dit ken ik alleen van derdewe-
reldlanden,” zei een inwoner van
Somerset in deze krant. “Ik
schaam me ervoor om Engels te
zijn.”
Het gaat te ver om van een ramp
te spreken, daarvoor is Groot-Brit-
tannië in vergelijking met andere

landen te rijk en ontwikkeld,
maar de toestand is wel zo ernstig
dat de term ‘overlast’ tekort-
schiet. Het gaat hier niet meer
om de onvermijdelijke ongemak-
ken van een regenachtig klimaat,
dit is een noodsituatie die terecht
leidt tot zeer kritische vragen aan
het adres van de Britse regering.
Temeer omdat zich vorig jaar
soortgelijke overstromingen voor-
deden, terwijl de overheid er tot
dusver van uitging dat dergelijke
dramatische weersomstandighe-
den slechts één keer in de hon-
derd jaar te verwachten zouden
zijn.
Zoals te verwachten viel, is in
Groot-Brittannië een debat losge-
barsten over de vraag of de water-

overlast te wijten is aan klimaat-
verandering. Zo’n debat is zeker
op zijn plaats, maar dringender is
de vraag of de Britse overheid er
wel van doorgedrongen is dat er
een alomvattend plan moet ko-
men om de gevolgen van extreem
weer te beteugelen, ongeacht de
oorzaak van de ellende.
De regering van premier Came-
ron heeft te lang vastgehouden
aan de afzijdige houding die ei-
gen is aan de Conservatieven; als
het om de rol van de overheid
gaat, zijn zij geneigd Gods water
over Gods akkers te laten lopen –
in dit geval letterlijk.
Geconfronteerd met de hevige
kritiek van de burgers, heeft
Cameron toegegeven dat ‘Groot-

Brittannië het als land beter moet
doen’ om overstromingen tegen
te gaan. Hij zei zelfs dat ‘geld
geen belemmering zal zijn’ bij
het oplossen van de problemen.
Maar de maatregelen die hij in
het vooruitzicht stelde, gelden
slechts de korte termijn: inzet
van leger, hulp voor getroffenen,
gratis zandzakken.
Dat is allemaal mooi, maar niet
genoeg. Niet ten onrechte wijzen
de verregende Britse burgers naar
Nederland en roepen ze om een
terugkeer van de water-ingeni-
eurs. Er moet een plan komen
waarin baggeren, dijkverhogin-
gen en het inrichten van over-
stroomgebieden samengaan.
Een Deltaplan.
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