Bouwkundig versterken
Onderzoek naar maatregelen voor een veilige woonomgeving boven het Groningen-gasveld

NAM is en blijft de komende jaren op zoek naar de beste maatregelen om huizen boven het Groningen-gasveld beter bestand te maken tegen aardbevingen. Om tot de beste oplossingen te komen worden universiteiten en de bouwsector actief betrokken om innovatieve maatregelen te ontwikkelen. Deze maatregelen worden vervolgens toegepast in testwoningen van NAM.
Dick den Hartog (Bouwkundig Ingenieur NAM): “De testhuizen dat zijn typische huizen die je hier in de regio ziet. Dat zijn huizen die vrijstaande huizen zijn, we hebben ook rijtjeshuizen. Dat zijn huizen die bakstenen muren hebben, steens-bakstenen muren maar ook spouwmuren. Huizen die in verschillende periodes gebouwd zijn met verschillende bouwstijlen. Oude huizen, nieuwe huizen. Huizen met houten vloeren, met betonvloeren. Al deze elementen zitten in de acht testhuizen waar de ingezonden ideeën uitgevoerd zijn en waar ook getest is hoe de uitvoerbaarheid is en hoe de overlast voor de bewoner in dit soort typen huizen dan daadwerkelijk is.”
Het is belangrijk om te weten in hoeverre de typisch Groningse huizen bestand zijn tegen aardbevingen. Daarom wordt onder andere door de Technische Universiteit in Delft wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de sterkte van metselwerk en bakstenen.
Jan Rots (Hoogleraar Civiele Techniek TU Delft): “Onderzoek, dat doen we meestal op twee manieren. Dat we… ten eerste dat we proeven doen, dus we nemen stukjes materiaal, bijvoorbeeld stukjes metselwerk, die zagen we daar ter plekke letterlijk uit en dan nemen we dat mee naar het laboratorium. En dan gaan we op dat metselwerk, bijvoorbeeld, dan gaan we drukken, kijken wanneer het stuk gaat. We gaan eraan buigen wanneer het stukgaat, of we gaan erop schuiven hè, die horizontale krachten, die kun je ook schuiven. En dan gaan we kijken, hee, hoe reageert dat? Hoe sterk is dat? Hoe stijf is dat en hoe taai is dat? Meestal is het bros, dat is ook het probleem. Maar dan hebben we zeg maar wat gegevens over dat materiaal… en dat is niet alleen metselwerk natuurlijk, ook wel over beton of over houten vloeren die erin zitten, wat kunnen die hebben? Maar de ultieme test is natuurlijk wel om op een triltafel de dingen echt te laten schudden met een bepaalde versnelling die daar in Groningen ook optreedt.”
Dick den Hartog: “De onderzoeken blijven doorlopen, maar wat men nu gaat zien ook, is dat de bouwkundig-versterkingsmaatregelen uitgevoerd gaan worden.”
Jan Rots: “Nou, dan kun je verschillende levels kun je doen, bepaalde gradaties, dat ze zeggen: eerst begin je met bijvoorbeeld schoorstenen die losstaan vastzetten en zo, hè. Dus echt acute, snelle maatregelen. Een tweede level wat we noemen is altijd beter verbinden, dus als je nou zorgt dat de verbindingen tussen wanden en vloeren en ook de verbindingen tussen het dak en wand, als die maar goed zijn en voldoende sterk en voldoende taai, dan gaat het gebouw zich in ieder geval als één geheel gedragen. Een volgend level is bijvoorbeeld dat die vloer ook heel stijf moet zijn. Dat kun je weer vergelijken met een doos. Als je een doos hebt zonder deksel en je gaat eraan schudden, dan gaan die wandjes van die doos, ja die kunnen dan alle kanten op. Als je er een stijve deksel op doet, het liefst ook met een rand er omheen, dan hou je die doos bij mekaar. Dus je wilt graag een goede, samenhangende verbinding hebben, level 2 en 3 heet dat in het jargon. En dan heb je dus zogenaamde level 4, 5 maatregelen dat je die wanden versterkt. Dus dat je wapening gaat toevoegen. Aan het metselwerk, of dat je er iets op spuit, één of andere hogere sterkte vezelbeton ofzo, een dun laagje. En dat zijn ongeveer de gradaties van versterkingsmaatregelen die je kan doen.”
[Gerald Schotsman, Directeur NAM, houdt een toespraak tijdens de uitreiking van de NAM Vakprijs in 2015.]
Gerald Schotsman (Directeur NAM): “Innovatie is niet dat idee wat wint in een consultatiewedstrijd. Innovatie voor mij is het samen met elkaar ideeën uitwisselen, het leren van elkaar, het sterker worden als een sector. Het vinden van nieuwe dingen, nieuw denken, dat er echt toe doet. Wat er echt toe doet voor de mensen waar het hier echt om gaat. En dat zijn de bewoners in het aardbevingsgebied.”
Het wordt steeds duidelijker hoe we aardbevingen beter bestand kunnen maken tegen aardbevingen. Met de kennis van nu gaat Centrum Veilig Wonen daarmee aan de slag. Vanuit de kern van het aardbevingsgebied worden huizen geïnspecteerd en worden, in goed overleg met bewoners, huizen versterkt. De inzet is om dit te doen met zo min mogelijk overlast. Zo kunnen we samenwerken aan een veilige woonomgeving.
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