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“ IK WIL 
VOORTGANG 
HOUDEN  
IN HET 
PROCES VAN 
SCHADEHERSTEL” 

INTERVIEW LEENDERT KLAASSEN

”SCHADE KAN DIEP 
INGRIJPEN IN DE 
LEVENS VAN MENSEN”
Leendert Klaassen is de Onafhankelijke 
Raadsman voor de afhandeling van schade 
door de aardbevingen. Hij lost problemen op 
tussen schademelders en NAM. “Zie mij als 
smeerolie in het schadeproces. Ik signaleer 
en adviseer wanneer er klachten zijn over 
de afhandeling van schade en houd NAM 
scherp met mijn verbetersuggesties.”

Leendert Klaassen is sinds 2013 Onafhankelijke Raadsman 
voor de afhandeling van de schade. “Sinds de zware 
beving bij Huizinge in augustus 2012 zijn er zo’n 22.500 
schades gemeld door verschillende aardbevingen. Er werd 
in de afgelopen tijd ongeveer 300 keer contact gezocht 
met mijn team. Het is goed dat bewoners uit Noord-
oost-Groningen weten dat zij bij mij terecht kunnen. Mijn 
team en ik proberen de klachten zo goed mogelijk op 
te pakken. Ook adviseren wij bewoners over mogelijk te 
nemen stappen en bemiddelen soms tussen schademelders 
en NAM. Zo proberen we de voortgang erin te houden.”

ELKE KLACHT IS 1 TEVEEL
“Op de totale hoeveelheid schademeldingen lijkt het 
aantal klachten dat wij ontvingen niet veel. Maar dat 
betekent zeker niet dat het allemaal wel meevalt. Ten 
eerste, niet iedereen met een klacht klopt bij mij aan. 
Verschillende brancheorganisaties, zoals LTO Noord en 
monumentenorganisaties, hebben bijvoorbeeld eigen 
kanalen om hun klachten bij NAM aanhangig te maken.”

“Ten tweede, niet alleen het aantal klachten telt,  
maar ook de impact van een situatie is van belang.  
Een schade kan diep ingrijpen in de levens van mensen.  
Het komt regelmatig voor dat bewoners zich niet meer 
veilig voelen in hun eigen huis of radeloos zijn. Dat mag 
je hen niet aandoen, dan is elke klacht er één teveel.  
Dat zorgt voor veel onvrede en onrust in de regio.”

Lees verder op pagina 3 van deze krant.

http://www.namplatform.nl
http://www.nam.nl
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Feiten & Cijfers, alle informatie overzichtelijk bij elkaar: voortgang  
schadeherstel, geregistreerde aardbevingen, gasproductie, metingen  
van gebouwsensoren en nog veel meer.

feitenencijfers.namplatform.nl

Sinds het conceptbesluit van minister Kamp zijn wij als 
NAM vol aan de slag gegaan om met alle betrokken 
partijen zo goed mogelijk invulling te geven aan de 
gemaakte afspraken. In deze krant kunt u een groot 
aantal voorbeelden lezen. De uitbreiding van het onder- 
en bovengrondse meetnetwerk is in volle gang en onze 
studieprogramma’s lopen op schema. Dit zal resulteren in 
beter inzicht in de ondergrond en de effecten van aardbe-
vingen op de gebouwen in Groningen. We hebben ruim 
3000 huizen geïnspecteerd om onveilige situaties op te 
sporen en waar nodig aan te pakken. Voor gebouwen 
waar we uit voorzorg hebben ingegrepen wordt samen 
met de eigenaren aan oplossingen gewerkt. Het bouw-
kundig versterken programma moet ervoor zorgen dat 
mensen ook in de toekomst veilig kunnen blijven wonen 
in hun huis. In het schadeproces zijn belangrijke verbeter-
punten doorgevoerd. Via online systemen kan iedereen  
die schade heeft gemeld het eigen dossier volgen.  
We zijn vergevorderd met het opzetten van de uitvoerings- 
organsiatie die schadeafhandeling, bouwkundig  
versterken en verduurzaaming van woningen aanpakt.

Ondanks al deze ontwikkelingen en voortgang blijven  
er genoeg verbeterpunten voor NAM. De belangen- 
organisaties, inwoners en burgemeesters vertellen mij 
daarom: ‘werk sneller, werk vriendelijker’ en ‘vertel wat 
je doet’. Daarom zijn we ook weer gestart met de  
informatieavonden, deze krant en andere vormen 
van communicatie. Samen met provincie, gemeenten, 
bewoners en het Rijk werken we aan de verdere uitvoering 
van het besluit van januari, daar kunt u op rekenen.  
Suggesties voor verbetering zijn uiteraard welkom.

Zoals u weet vertrek ik als directeur bij NAM. De 
afgelopen periode is indrukwekkend geweest. Nog nooit 
in mijn loopbaan heb ik mijn werk zo persoonlijk ervaren 
als afgelopen jaren in Noordoost-Groningen. Ik zal de 
vele persoonlijke gesprekken en intense en emotionele 
momenten niet vergeten. De lessen zal ik meenemen  in 
mijn volgende baan en doorgeven aan mijn collega’s. 
U heeft mij ervan doordrongen dat de bewoners altijd 
centraal moeten staan in wat wij doen.

Hartelijke groet,
Bart van de Leemput, 
Directeur NAM

COLOFON  
Deze bewonerskrant over gaswinning en aardbevingen is een 
uitgave van NAM. De krant heeft een oplage van 61.000 
exemplaren en is huis aan huis verspreid in de gemeenten: 
Loppersum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam, Ten Boer, De Marne, 
Slochteren, Bedum en Winsum. De krant is ook verkrijgbaar in 
Loppersum bij het Regionaal Informatiepunt Gaswinning. Voor extra 
exemplaren kunt u een e-mail sturen naar onderstaand adres.

TEKST EN REDACTIE 
NAM

FOTOGRAFIE 
John Welling, Reinier Gerritsen, Siese Veenstra 

DRUK EN VERSPREIDING 
Verzorgd door Noordpers-Combinatie, Uithuizen

MEER INFORMATIE 
Heeft u vragen of ideeën over deze krant,  
dan kunt u contact opnemen met NAM: 
Telefoon 0592 – 362100 
Mail  informatie@nam.nl 
Twitter @NAMbv

BLIJVEN 
VERBETEREN

“ SINDS 2012 IS HET 
SCHADEHERSTEL WEL 
VERBETERD”

“Direct na de zware aardbeving in Huizinge, in 
augustus 2012, ontdekte Gert van Dijk uit Woltersum 
dat ook zijn huis beschadigd was. Hij meldde dat bij 
NAM. “Die schade werd vrij vlot hersteld. Toch is er 
sinds die tijd wel wat verbeterd. Je kunt nu bijvoor-
beeld zelf een plaatselijke aannemer inschakelen voor 
het herstellen van schade. Dat werd ons verteld tijdens 
een informatie-avond van de NAM voor bewoners. 
Inmiddels heb ik opnieuw schade. Uiteraard laat 

ik dat herstellen door een aannemer uit de buurt. 
Overigens wisten veel plaatselijke aannemers een 
paar jaar geleden nog van toeten noch blazen, maar 
ook dat is inmiddels veranderd. Ze hebben in korte 
tijd veel opgestoken over schadeherstel.”

Gert van Dijk –  
mede-eigenaar kroeg in Woltersum

Voor eenderde (23), van de 69 gebouwen waar door NAM tijdelijke veiligheidsmaat-
regelen zijn getroffen is een oplossing gevonden. Het gaat om huizen, boerderijen of 
bijvoorbeeld schuren waar stutten of andere tijdelijke maatregelen zijn getroffen. 

Deze maatregelen zijn voor bewoners zeer 
ingrijpend. Na aanvullend bouwkundig onderzoek 
overlegt NAM met de eigenaren over mogelijke 
oplossingen, die altijd maatwerk zijn. Deze kunnen 
variëren van bouwkundige versterkingen, sloop/
herbouw of in enkele gevallen aankoop. De 
bewoner behoudt hierbij de regie over wat er met 
zijn huis gebeurd en wanneer dit het beste uitkomt. 
Voor het einde van het jaar zal naar verwachting 
voor ongeveer de helft van de situaties met de 
eigenaren een oplossing zijn gevonden. We streven 
er naar om in het voorjaar van 2015 voor al deze 
69 gebouwen een oplossing te hebben gevonden.

DIALOOGTAFEL & ‘UIT DE STUTTEN’
De Dialoogtafel heeft NAM in het voorjaar van 
2014 gevraagd om gebouwen die ‘in de stutten’ 
stonden met voorrang te behandelen, vanwege 
de impact op de bewoners en vanwege de 
visuele impact op de omgeving. In overleg met 
de gemeentes is daarop een lijst van 20 gevallen 
samengesteld die met prioriteit door NAM zijn 

opgepakt. De lijst met 69 gebouwen is een moment-
opname omdat schade als gevolg van aardbevingen 
aanleiding kan geven tot veiligheidsmaatregelen. 
Vanwege de ingrijpendheid van de veiligheidsmaat-
regelen en de oplossingen, blijft NAM in gesprek 
met partijen, zoals de Dialoogtafel, om de aanpak 
van deze situaties te blijven verbeteren.

EENDERDE GEBOUWEN  
‘UIT DE STUTTEN’

Voortgang schadeafhandeling
 augustus 2012 t/m 5 september 2014

Schademeldingen Taxatiebezoeken OvereenkomstenTaxatierapporten

0 72 2 7 3 81 9 2 8 21 6 9 2 31 2 7

GERT VAN DIJK, WOLTERSUM:

http://feitenencijfers.namplatform.nl
mailto:informatie%40nam.nl?subject=
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Vervolg interview Leendert Klaassen

“ IK WIL VOORTGANG HOUDEN 
IN HET PROCES VAN SCHADE-
HERSTEL”

Leendert Klaassen is de Onafhankelijke 
Raadsman voor aardbevingsschade. “Ik vind  
het erg belangrijk dat de onafhankelijkheid in  
de schadeafhandeling wordt geborgd.” 

“Wij merken dat veel klachten gaan over de duur 
van de schadeafhandeling. Mensen vinden dat 
dit lang, te lang duurt. Vaak is dat terecht, maar 
we weten ook dat het oplossen van complexe 
schade simpelweg veel tijd kost. Ook kregen 
we veel klachten over het optreden van de 
schade-experts, met name in het begin van het 
schadeafhandelingsproces. Er is inmiddels door 
NAM veel extra energie gestoken in de scholing 
van deze experts.” 

“Ik behandel met name klachten over het 
proces van schadeafhandeling. Bewoners die 
het niet eens zijn met het taxatierapport of het 
schadebedrag, zijn bij mij niet aan het juiste 
adres. Ik verwijs hen meestal naar de Technische 
Commissie bodembeweging (TCbb) of adviseer 
een contra-expertise.” 

BLIJVEN VERBETEREN
Er is in de regio veel wantrouwen over het 
afhandelen van schade door NAM, stelt 
Leendert Klaassen. “NAM is wettelijk verant-
woordelijk voor het oplossen van schades, maar 
ik dring er op aan om onafhankelijkheid in het 
schadeherstel te waarborgen. Inmiddels wordt 
er gewerkt aan een uitvoeringsorganisatie op 
meer afstand van NAM.” 

“Ik kan vanuit mijn positie niets opleggen, ik 
adviseer alleen. Maar mijn adviezen vinden 
een gewillig oor bij NAM. Ze hechten belang 
aan het verbeteren van het schadeproces en 
denken na hoe ze de afhandeling van schade 
zo transparant mogelijk kunnen inrichten. Helaas 
duurt het soms lang voordat verbeteringen ook 
daadwerkelijk zichtbaar worden.” 

“In 2013 adviseerde ik een online volgsysteem 
voor de schadedossiers in te voeren. Binnenkort 
komt een verbeterde versie online. Om de trans-
parantie te verhogen publiceerde NAM recent 
het schadeprotocol; dat beschrijft tot in detail 
het schadeproces. Verder ben ik in gesprek over 
het sneller afhandelen van de schademeldingen. 
Ik pleit daarbij voor differentiatie: het onder-
scheiden van verschillende soorten schade.  
Voor de afhandeling van complexe dossiers zou 
een aparte taskforce moeten worden ingezet om 
de afhandeling te bespoedigen. Nu stagneren 
de moeilijke gevallen te vaak.”

TOEKOMST
Veel ontwikkelingen dus sinds 2013. Toch blijft 
er voor de Onafhankelijke Raadsman voorlopig 
voldoende werk. “Elke bewoner met een klacht 
over de afhandeling van schade kan mij of mijn 
team bellen of mailen. Het is belangrijk dat 
mensen weten dat elke klacht altijd serieus én 
vertrouwelijk wordt behandeld! Binnenkort is 
alle informatie hierover te vinden op onze eigen 
website. Tot voor kort kreeg ik ondersteuning van 
de Dienst Landelijk Gebied (DLG), onderdeel van 
het ministerie van Economische Zaken. In overleg 
heeft de gemeente Loppersum deze taak per  
1 september overgenomen.” 

FEITEN OVER DE ONAFHANKELIJKE RAADSMAN 
Onafhankelijke raadsman Leendert Klaassen 

Actief sinds april 2013
Aantal meldingen sinds 2013 283 tot september 2014 
Aantal klachten in behandeling genomen 136
Aantal afgehandelde klachten 60 tot september 2014

Telefoon  088 – 223 44 55 of
Mail  info@onafhankelijkeraadsman.nl

SCHADEHERSTEL, BOUWKUNDIG VERSTERKEN EN VERDUURZAMEN VAN GEBOUWEN

PROJECT SERVICES BUREAU

Het programma bouwkundig versterken is erop 
gericht om op tijd te zorgen dat mensen veilig 
zijn in hun huis. We passen dit versterkings-
programma aan op het aardbevingsrisico, dat 
zich ontwikkelt in de jaren. Dat vereist een 
zekere flexibiliteit. De uiteindelijke omvang en 
de duur van het versterkingsprogramma wordt 
dan ook bepaald door het voortschrijdend 
inzicht in de sterkte van huizen, de te verwachte 

grondversnellingen en het acceptabel geachte 
veiligheidsniveau. In voorbereiding daarop wordt 
een uitvoeringsorganisatie opgezet. In een gebied 
waar zo’n 50.000 gebouwen staan en waar het 
risico het hoogst is, wordt nog dit jaar begonnen 
met versterkingsmaatregelen bij die huizen die 
dat nodig hebben. De uitvoeringsorganisatie past 
zich qua capaciteit aan op wat nodig is om veilig 
te wonen, nu en in de toekomst.

In Noordoost-Groningen komen aardbevingen voor die schade kunnen  
veroorzaken aan huizen en andere gebouwen. Nu organiseert NAM de 
inventarisatie en herstel van deze schade. Vanaf 1 januari 2015 gaat  
een professionele uitvoeringsorganisatie hier zelfstandig mee aan de slag:  
het Project Services Bureau. 

Het Project Services Bureau coördineert 
schadeherstel, bouwkundig versterken en het 
verduurzamen van gebouwen. Het Project 
Services Bureau zal dit werk zoveel mogelijk 
laten uitvoeren door bedrijven en ondernemers 
uit de regio, groot en klein.

BETROUWBAAR EN KLANTGERICHT
Het werk in Noordoost-Groningen moet snel  
en klantvriendelijk worden opgepakt en  
uitgevoerd. Twintig regionale, nationale 
en internationale partijen gaven aan deze 
omvangrijke klus te willen klaren en het Project 
Services Bureau te willen inrichten. Na een 

strenge selectie bleven drie partijen over. Met 
deze partijen is NAM individueel in gesprek 
gegaan, om gezamenlijk tot de beste invulling 
van de werkzaamheden te komen. Uit deze 
drie wordt uiteindelijk de partij geselecteerd 
die het Project Services Bureau mag vormgeven 
en het werk gaat coördineren.

De Dialoogtafel, de Onafhankelijke Raadsman 
en Tcbb geven inbreng over de selectiecriteria. 
Het Project Services Bureau start 1 januari 
2015, op meer afstand van NAM, vanuit een 
eigen kantoor in Appingedam. 

VEILIGHEID 
STAAT 
VOOROP

mailto:info%40onafhankelijkeraadsman.nl?subject=
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AAN 
DE SLAG

HANS TEN BOS OVER NIEUWBOUWREGELING

“KENNIS OPBOUWEN OVER BEVINGBESTENDIGER BOUWEN” 

Met de nieuwbouwregeling krijgen nieuwbouwprojecten technische en financiële 
ondersteuning. Het programma startte juni 2014 met een proef. Het nieuwbouwproject 
van Hans ten Bos is een van de proefprojecten. 
 

“Ik werk als registerloods in de regio Rotterdam. 
Maar ik ben in het Noorden geboren en wil hier 
blijven wonen. Ik laat een huis bouwen in Delfzijl 
aan het Damsterdiep. Ik kan me geen mooiere plek 
voorstellen om te wonen.”

TECHNISCHE EN FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING
“Toen ik hoorde dat NAM bezig was met een 
regeling voor nieuwbouw, heb ik gemaild dat ik 
graag kennis en ervaringen wilde uitwisselen over 
aardbevingsbestendiger nieuwbouw. Een enthou-
siast bouwbedrijf en een constructeur gaan mijn 
plannen realiseren. Zij hebben veel ideeën,  
maar nog niet veel ervaring met aardbevings- 
bestendiger nieuwbouw. Dankzij dit programma 
krijgen we technische ondersteuning van mensen 
bij NAM die meer weten over trillingen en 
frequenties van aardbevingen. Het is daarnaast 
een mooie bijkomstigheid dat een gedeelte van de 
meerkosten voor aardbevingsbestendiger bouwen 
vergoed wordt.” 

Ook u kunt zich net als Hans ten Bos aanmelden 
voor de nieuwbouwregeling. Kijk op  
namplatform.nl voor meer informatie.

KLAAS WIERENGA OVER 
GEBOUWSENSOREN:

“IK HOOP DAT DIT BIJDRAAGT 
AAN OPLOSSING” 

Om na te gaan hoe gebouwen 
reageren op een aardbeving, 
plaatst TNO in opdracht van NAM 
sensoren in 200 gebouwen boven 
het Groningen-gasveld. Klaas 
Wierenga uit Garrelsweer was direct 
geïnteresseerd: “Ik hoop dat dit 
bijdraagt aan een oplossing”.
De gebouwsensoren registreren elke beweging 
van een gebouw. Naast een sensor in 200 
gebouwen, worden ook in gemeentehuizen 
sensoren geplaatst. Iedereen kan die metingen 
live volgen op NAMplatform. Bewoners in 
Noordoost-Groningen konden zich bij NAM 
aanmelden voor plaatsing van een gratis 
gebouwsensor in hun huis. 

“Die aardbevingen houden ons bezig. Mijn 
vrouw is angstig, ze vindt het verontrustend.  
Zij vraagt zich af wat er een volgende keer met 
onze woning gebeurt. Is het wel vertrouwd om 
de kleinkinderen hier te laten logeren?”, licht 
Klaas zijn deelname toe.

“De gebouwsensor lost die angst niet op.  
De sensor registreert slechts een probleem dat 
hier optreedt. Ik bekijk dat iedere dag even.  
’s Avonds, tijdens de reclame op televisie, log 

ONDERZOEK KERK 
WOLTERSUM

Om te bepalen hoe sterk kerken zijn en 
hoe zij het best versterkt kunnen worden, 
voert ingenieursbureau Arup onderzoek 
uit aan de kerk van Woltersum. In 
2013 werd de kerk hiervoor met een 
lasercamera driedimensionaal gescand. 
Maar er is meer onderzoek nodig.  De 
komende maanden voert Arup daarom 
in Woltersum aanvullend onderzoek 
uit, zoals metingen aan de muren en de 
fundering van de kerk.  
Lees er meer over op NAMplatform.nl.

“MONUMENTALE KERK VERGT SPECIALE AANPAK”

“Schade aan een monument moet zeer zorgvuldig worden hersteld.  
Met elke ingreep, elke reparatie gaat er immers oorspronkelijk, historisch 
materiaal verloren. De Stichting Oude Groningen Kerken (SOGK) kijkt 
dus kritisch mee bij schadeherstel aan monumentale kerken.” 

Aan het woord is Jur Bekooy, bouwkundige bij de Stichting Oude Groninger Kerken. 
Sinds de zware beving bij Huizinge in 2012, liepen 24 monumentale kerken van 
SOGK schade op.

ZORGVULDIG HERSTEL
“NAM wil elke schade snel 
oplossen. Ik denk daar liever drie 
keer over na, want je kunt een 
ingreep aan een monument niet 
zomaar meer terugdraaien. Wij 
hebben geen interesse in geld, we 
willen dat het schadeherstel aan een 
monument zeer zorgvuldig gebeurt. 
Dat hebben we inmiddels bereikt. 
We bepalen samen met NAM welke 
deskundige restauratie-architect bij 
schade wordt ingeschakeld en het 
herstel begeleidt. Zo behouden we 
met elkaar deze rijksmonumenten 
voor Noordoost-Groningen.” 

JUR BEKOOY, STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

http://www.namplatform.nl
http://www.NAMplatform.nl
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RACHELLA DE HAAN,  
DORPSBELANGEN GODLINZE 

“ OP DE KAART  
DANKZIJ TESTWONING”

Om gebouwen aardbevingsbestendiger 
te maken, moeten nieuwe bouwmethoden 
worden ontworpen en getest. Hiervoor 
koopt NAM testwoningen. Rachella 
de Haan, secretaris van de Vereniging 
Dorpsbelangen in Godlinze, kreeg 
een telefoontje direct nadat NAM de 
testwoning in Godlinze kocht. 

“Ik werd gebeld door een dame van NAM. Zij wilde mij, als secretaris van de 
Vereniging van Dorspbelangen, laten weten wat ze met de woning van plan waren. 
De directe buren waren ook al persoonlijk ingelicht. ‘We willen ons gedragen als een 
gewone buur’, beloofde ze. Dat gaat vast goed, ik hoor er nooit klachten over.” 

KIJKJE IN DE TESTWONING
De Vereniging van Dorpsbelangen organiseerde er al twee keer een goedbezochte 
informatiebijeenkomst over. “In juni konden mensen even een kijkje nemen in de test-
woning. Daar werd heel positief op gereageerd. Je ziet dat NAM daar bezig is: de 
hele woning is van binnen gestript. Bewoners konden rondkijken en vragen stellen 
over de werkzaamheden. Ik vind het mooi dat de testwoning in Godlinze staat. Dat 
zet ons dorp toch een beetje op de kaart.”

NAM koopt bepaalde typen woningen die veel voorkomen in Noordoost-Groningen 
om de bouwmethoden te testen. In 2013 werden twee testwoningen gekocht en 
2014 koopt NAM opnieuw een aantal testwoningen.

ik in op mijn laptop en bekijk de meetresultaten 
van onze eigen sensor. Laatst werkten onze 
buren met een drilboor aan hun oprit. Dat zie 
je direct: enorme uitschieters in de metingen! Ze 
filteren dat soort resultaten er trouwens wel uit. 
Ze letten op wanneer een aantal gebouwsen-
soren tegelijkertijd flinke uitschieters laten zien.” 

“TNO en NAM brengen de meetresultaten in 
kaart en maken analyses. Ik hoop dat zij aan  
de hand daarvan met oplossingen komen.  
Een oplossing voor een veiliger toekomst!” 

Klaas Wierenga - Garrelsweer

Kort geleden heeft NAM een regiokantoor in Loppersum in gebruik genomen.  
Het voormalige kantoor van de Rabobank, aan de Molenstraat, werd hiertoe 
omgebouwd. Jolanda de Groot uit Losdorp is een van de twee huismeesters van  
het kantoor dat ‘d Olle Baank’ wordt genoemd.

“Ik woon vlakbij Loppersum, in Losdorp. Mijn vriend en ik hebben ook schade gemeld bij NAM. Toch wilde 
ik hier graag werken, de functie trok mij aan. Ik ontvang gasten, verzorg het onderhoud van het gebouw en 
beantwoord vragen van medewerkers en soms ook van bewoners uit de buurt.”

“Het is goed dat NAM aanwezig is in Loppersum met het kantoor, in plaats van alleen ver weg in Assen. Zij 
zien wat hier gebeurt en wij zien beter waar NAM aan werkt. Bijna elke dag werken hier andere mensen van 
NAM, ze vergaderen, overleggen met bewoners of met ondernemers uit de buurt. Er wordt hard gewerkt.” 

ANNA DIJK, BUURVROUW VAN DE KERK 

“GRONINGER KOEK VOOR DE OVERLAST”

“Ik kon mijn man altijd in de kerk vinden. De kerk in Woltersum was echt 
zijn kerkje. Hij was er altijd bezig, tot zijn dood. Dat kerkje hoort hier 
gewoon. Heel goed dus dat de NAM hier onderzoek laat uitvoeren.  
Een jaar geleden belde er iemand van de NAM bij me aan, met een 
Groninger koek. Ze vertelden me over het onderzoek, de koek was voor  
de overlast. Maar daar heb ik tot nu toe nog niets van gemerkt.” 

Anna Dijk – woont naast de kerk in Woltersum

NAM 
REGIOKANTOOR 
IN GEBRUIK
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NIEUWBOUWREGELING
De nieuwbouwregeling stimuleert 
aardbevingsbestendiger
bouwen door financiële en 
technische ondersteuning bij 
nieuwbouwprojecten. 

5  Bijzondere situaties
Schade aan het huis kan voor 
mensen die kampen met medische, 
psychische, sociale of economische 
problemen net de druppel zijn. 
Voor hen is er het vangnet  
bijzondere situaties: 
www.vangnetbijzonderesituaties.nl

Regionaal 
Investeringsprogramma
De regelingen rond het huis zijn 
onderdeel van het Regionaal  
Investeringsprogramma.  
Dit programma compenseert 
bewoners van Noordoost- 
Groningen voor de overlast die  
zij hebben door aardbevingen  
veroorzaakt door gaswinning. 

3  Waardedaling  
compenseren

Is uw huis in waarde gedaald door 
het verhoogde aardbevingsrisico, 
dan kunt u hiervoor bij NAM 
compensatie vragen, ná verkoop 
van uw huis. Kijk op NAMplatform 
voor wie de regeling geldt en hoe 
u in aanmerking komt.

2   Gebouwen versterken
We ontwikkelen en testen aard- 
bevingsbestendiger bouwme-
thoden. In 2015 gebruiken we 
die kennis voor het versterken van 
gebouwen die dat nodig hebben. 
Tot eind 2015 inspecteren  
inspectieteams 15.000 gebouwen 
in de regio en nemen risicovolle 
situaties rond uw huis weg.

1  Schade
Meld aardbevingsschade altijd  
zo snel mogelijk. Dit voorkomt 
dat uw schade verergert en tot 
onveilige situaties leidt. Uw schade 
wordt zoveel mogelijk tijdig en 
zorgvuldig hersteld, op kosten 
van NAM. Lees er meer over op 
pagina 2 en 3 van deze krant.

4 Duurzaam investeren  
De waarde van uw huis kan stijgen 
als u investeert in woning- 
isolatie, zonnepanelen of andere 
energiebesparende voorzieningen. 
De Provincie Groningen ontwerpt 
een regeling die dit soort investe-
ringen mogelijk maakt.

OP DEZE REGELINGEN VOOR 
UW HUIS KUNT U REKENEN
Uw huis moet een vertrouwde plek zijn waar u prettig én veilig woont, 
ook met aardbevingen door gaswinning. Er zijn daarom verschillende 
regelingen rondom het huis, specifiek gericht op schade, waarde en 
veiligheid. Lees hier de belangrijkste informatie over deze regelingen. 

Schade herstellen 

Gebouwen versterken

Investeren in huizen

Regeling voor waarde

Vangnet speciale situaties

1

2

3

4

5

Kijk voor uitgebreide, 
actuele informatie op 
NAMplatform.nl. 

http://www.vangnetbijzonderesituaties.nl
http://www.NAMplatform.nl
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VEILIGER SCHOORSTENEN  
IN LOPPERSUM
Veilig wonen in je eigen huis. Dat vinden we in Nederland normaal.  
Maar door aardbevingen zijn hiervoor in Noordoost-Groningen extra 
inspanningen nodig.

VOORBEREID  
OP EEN 
AARDBEVING
Een aantal eenvoudige handelingen in en om 
het huis kunnen het verschil maken tijdens een 
aardbeving. De Veiligheidsregio licht toe hoe 
u zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. 
Kijk op risicowijzer.groningen.nl

Heeft u hierbij hulp nodig? 
De Klusbus helpt graag. 
Bel Fivelingo voor een gratis afspraak, 
0596 – 856 856 

Uw schoorsteen, balkon of een los ornament aan uw 
gevel kan tijdens een aardbeving een risico vormen. 
Inspectieteams inspecteren daarom 15.000 gebouwen 
in en rond Loppersum en nemen de grootste veiligheids-
risico’s weg. Zo kreeg Geert Hielema uit Loppersum het 
advies twee nieuwe, lichtgewicht schoorstenen te laten 
plaatsen. 

Geert Hielema is geen moment bang geweest dat  
zijn schoorstenen zouden bezwijken. Toch adviseerde 
het inspectieteam ze te vervangen. “Deze schoorstenen 

zijn 70 procent lichter en goed bevestigd aan het huis. 
Dat maakte ze aardbevingsbestendiger en dus veiliger.”

KRITISCH EN ASSERTIEF
Hoewel Geert Hielema tevreden is over zijn nieuwe 
schoorstenen, neemt hij niet klakkeloos elk advies van 
het inspectieteam over. “Ze wilden hier stutten plaatsen, 
omdat de erker onveilig zou zijn. Dat leek mij niet 
nodig. Die erker is met zware stalen constructies in  
dit pand verankerd. Op mijn verzoek is dat toen  
onderzocht en stutten bleek niet nodig. We mogen  
dus best een beetje assertief zijn.”

Een lokale aannemer voerde de klus uit, NAM  
betaalde de kosten. Dat stemt Geert Hielema tevreden.  
“We hebben genoeg overlast van de aardbevingen. 
Daar mag best iets voor terug gedaan worden.” 

“ WE MOGEN IN NOORD-
OOST-GRONINGEN SOMS  
BEST IETS ASSERTIEVER ZIJN” 

Ingenieursbureau Arup inspecteerde in de zomervakantie 14 basisscholen in Noordoost- 
Groningen. Met deze inspecties onderzoekt NAM met voorrang hoe scholen het best  
versterkt kunnen worden, zodat ze beter bestand zijn tegen aardbevingen door gaswinning.

Een van de scholen die werd geïnspecteerd, was de Togtemaarschool in Bedum. Dick Henderikse van de Stichting 
Openbaar Onderwijs Marenland maakte zich zelf niet zoveel zorgen. “Maar we krijgen wel regelmatig vragen 
van ouders of deze school aardbevingsbestendig is. Die ouders kunnen we straks een duidelijk en concreet 
antwoord geven.” 

Bij het bouwkundig versterken van scholen werkt NAM nauw samen met schoolbesturen en gemeenten. 

14 BASISSCHOLEN GEÏNSPECTEERD

Het inspectieteam inspecteert gebouwen 
vanaf de openbare weg. Soms willen ze een 
situatie iets beter bestuderen en maken ze 
een vervolgafspraak. Dat gebeurde de familie 
Frankruiter in Loppersum.

“We hadden zelf al gezien dat er een muur van onze 
schuur scheef stond, maar voelden ons nooit onveilig. 
Zelfs niet tijdens een storm”, vertelt Renate Frankruiter.

“Het bezoek van het inspectieteam maakte het ineens 
erg spannend. De muur vormde een risico. Dat moest 
worden opgelost en dat riep bij ons veel vragen op: over 
de gekozen oplossing, de kosten en over de gevolgen van 
deze situatie voor ons huis. We hadden het idee dat we 
niet alle informatie kregen. Dat was echter geen onwil. 
Onze situatie bleek voor NAM ook nieuw.”

“We weten nu dat we altijd kunnen bellen met vragen. 
We gaan direct in gesprek als we het ergens niet mee 
eens zijn. Het contact met NAM is goed. NAM infor-
meerde zelfs onze buren.” 

INSPECTIETEAM IN DE 
STRAAT, EN DAN...

Dick Henderikse

Marcel en Renate Frankruijter

Geert Hielema

http://www.risicowijzer.groningen.nl
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INTERVIEW KNMI-SEISMOLOOG BERNARD DOST

KNMI-NETWERK FLINK UITGEBREID

“Het huidig meetnetwerk heeft het KNMI  
in 1995 in Noord-Nederland opgezet om 
de aardbevingen in deze regio in kaart  
te brengen. De meetstations liggen circa  
20 kilometer van elkaar. Omdat we meer  
in detail willen leren over de relatie tussen  
gaswinning en aardbevingen, moeten 
we de ondergrond nog beter in de gaten 
houden. Dat is de reden voor de uitbreiding 
van het meetnetwerk.” 

Het meetnetwerk wordt de komende tijd uit-
gebreid met bijna zestig nieuwe seismische 
meetstations. “In plaats van 20 kilometer, 
liggen de meetstations dan nog maar 3 tot 
4 kilometer van elkaar. Dat is uniek. Ik ken 
geen plek ter wereld, geen enkel gasveld, 
waar zoveel gemeten wordt. Dankzij deze 
verdichting van het meetnetwerk kunnen we 
geregistreerde signalen straks veel beter met 
elkaar vergelijken.” 

VERSNELLINGSMETERS 
Het huidig meetnetwerk bestaat uit elf geo-
foonstations en 18 versnellingsmeterstations 
boven en rond het Groningen-gasveld. Voor 
de bijna zestig nieuwe meetstations worden 
200 meter diepe gaten geboord. In elk 
boorgat worden vier geofoons gehangen: 
op 50, 100, 150 en 200 meter diepte. 
Boven elk boorgat wordt een versnellings-
meter geplaatst. “Met die versnellingsmeters 
bekijken we wat er aan het oppervlak 
gebeurt tijdens een aardbeving. Daarmee 
meten we dus de beweging van het 
oppervlak.”

GEOFOONS
De geofoons meten wat er in de ondergrond 
gebeurt, legt Bernard Dost uit. “Geofoons 
zijn eigenlijk microfoons die trillingen regis-
treren. Het zijn gevoelige instrumenten, zelfs 
zo gevoelig dat vrijwel elke beweging, hoe 
licht ook, wordt weergegeven. Ze pikken 
daardoor ook veel ruis aan het oppervlak 
op, met name de geofoons op een diepte 
van 0 tot 100 meter. Zwaar verkeer, 
harde wind: onze geofoons registreren 
dat allemaal. Terwijl wij het natuurlijk veel 
interessanter vinden te luisteren wat er in de 
ondergrond gebeurt.” 

DIEPE GEOFOONS
Daarnaast heeft NAM twee diepe 
geofoons in gebruik genomen, in Zeerijp 
en Stedum. Dost legt het verschil uit: “Diepe 
geofoons zijn veel dieper geplaatst: tot 
op het ‘reservoir niveau’, de aardlaag op 
3 kilometer diepte waar het aardgas in 
de grond zit. Diepe geofoons registreren 
de allerkleinste aardbevingen in een klein 
gebied rond het boorgat. We hebben het 
dan over niet voelbare bevingen met een 
kracht van 0 op de schaal van Richter, 
of zelfs met een negatieve waarde. Die 
registraties laten ons heel nauwkeurig zien 
welk deel van de ondergrond geactiveerd 
wordt door gaswinning. Dat is interessant, 
dat geeft ons beter inzicht in de complexe 
ondergrond en vooral in de diepte van de 
aardbevingen.” 

De seismisch expert van het KNMI 
benadrukt overigens dat diepe geofoons 
vooral kleine bevingen registreren in de 
directe omgeving van het boorgat. “Het is 
best mogelijk dat een diepe geofoon een 
signaal opvangt als er bijvoorbeeld een wat 
grotere beving plaatsvindt bij Appingedam. 
Maar hoe verder weg de beving is, hoe 
onnauwkeuriger de diepte bepaling van die 
beving. De diepe geofoons leren ons met 
name heel veel over de ondergrond direct 
rondom die boorgaten en over de complexe 
structuur op grote diepte.” 

ONZEKERHEDEN UITSLUITEN
“Er is de afgelopen jaren veel onderzoek 
uitgevoerd, maar de ondergrond is uiterst 
complex. Om onzekerheden over de veilig- 
heid in huis, op straat en op het werk te 
verkleinen is het erg belangrijk dat we meer 
meetgegevens verzamelen. Dankzij de  
informatie van diepe geofoons én de 
informatie die we verzamelen met het 
KNMI-meetnetwerk, gebouwsensoren en 
satellieten, krijgen we een steeds beter beeld 
van wat er in de ondergrond gebeurt.”

Het KNMI-netwerk wordt door NAM 
aangelegd en daarna aan het KNMI  
overgedragen. “Wij analyseren meet- 
gegevens en publiceren de meetresultaten, 
onafhankelijk van NAM,” verduidelijkt Dost. 

Voorziene locaties van te installeren 
boorgat seismometers en bovengrondse 
versnellingsmeters.

KNMI versnellingsensor meetnetwerk.

Groningen-gasveld

KNMI Boorgat Seismometer netwerk

Seismo- en versnellingsmeters

Groningen

Delfzijl

Slochteren

Siddeburen

Hoogezand-Sappemeer

Winschoten

Oude Pekela

Scheemda

Loppersum
Appingedam

Ten Boer

Huizinge

Eemshaven

Bedum

Uithuizen

Bernard Dost

“NERGENS TER 
WERELD WORDT 
ZO INTENSIEF 
GEMETEN ALS  
IN HET 
GRONINGER-
GASVELD”

Het seismisch meetnetwerk van het KNMI boven het Groningen-gasveld wordt flink uitgebreid. “De huidige 
meetstations liggen vrij ver uit elkaar”, legt seismoloog Bernard Dost van het KNMI uit. “Straks kunnen we  
nog kleinere bevingen detecteren en nog nauwkeuriger de locatie van een aardbeving bepalen.”
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