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Inleiding 
In de omgeving van het Groningse Hellum vond op 30 september 2015 een aardbeving met een magnitude van 
3.1 op de schaal van Richter plaats. Het epicentrum van deze beving lag bij Hellum, nabij Slochteren, op een 
diepte van circa drie kilometer. De kortste afstand tussen het epicentrum van deze beving en het 
onderzoeksgebied Veendam bedraagt 11,7 kilometer. 
 
In deze memo wordt nagegaan of de omstandigheden zodanig zijn dat binnen het onderzoeksgebied Veendam 
zodanige trillingen (seismiciteit) hebben plaatsgevonden ten gevolge van de beving in Hellum dat er schade ten 
gevolge van die trilling kan zijn opgetreden. 
 
De aanpak en het toetsingscriterium staan beschreven in het hoofdrapport onderzoeksgebied ‘Veendam’ 
(aardbevingsgerelateerde schades en aardbevingstrillingen, d.d. 21-10-2015). Deze zijn niet in deze memo 
opgenomen. In paragraaf 4.2.4 van dit rapport wordt de omgevingsfactor schaderisico “trilling door aardbeving” 
beschreven. Deze memo is een aanvulling op voornoemd rapport. De beoordeling van de beving bij Hellum is 
aanvullend op de al voor de beoordeling van het aardbevingsrisico betrokken bevingen, te weten: 
 
• Garmerwolde, d.d. 30 september 2014, M = 2.8; afstand epicentrum – onderzoeksgebied: 18 km. 
• Woudbloem, d.d. 30 december 2014, M = 2.8; afstand epicentrum – onderzoeksgebied: 10,8 km. 
• Kropswolde, d.d. 12 februari 2015, M = 1.9; afstand epicentrum tot onderzoeksgebied: 4,2 km. 

 
In de grafiek op de volgende pagina is op de verticale as de rekenwaarde van de trillingssterkte (Vd) 
weergegeven. Dit is de maximale trillingssnelheid (Vtop) vermenigvuldigd met de veiligheidsfactor 1.6. Op 
horizontale as is de afstand tot het epicentrum in kilometers weergegeven. Voor de verschillende sensoren zijn 
deze waarden tegen elkaar uitgezet. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen TNO-sensoren en KNMI-
sensoren. De TNO-sensoren zijn weergegeven met blauwe blokjes. De KNMI-sensoren zijn weergegeven met 
rode punten. In de grafiek zijn verder enkele horizontale lijnen aangegeven. De onderste blauwe lijn betreft de 
drempelwaarde voor de TNO-sensoren. Dit ontstaat doordat de sensoren pas data gaan zenden naar de TNO-
database vanaf een maximale trillingssnelheid van 1 mm/s. De waardes (Vd) die op deze lijn zijn aangegeven 
liggen feitelijk tussen de 0 en 1,6 mm/s. Vervolgens zijn lijnen voor grenswaarden voor respectievelijk, C1  
(20 mm/s), C2 (5 mm/s) en C3 (3 mm/s). Verder is met een verticale lijn de kortste afstand tussen het epicentrum 
en het onderzoeksgebied weergegeven. 
 
De TNO-sensoren betreffen sensoren die aan de fundering van de gebouwen zijn gemonteerd. De KNMI-
sensoren zijn gemonteerd op een gestandaardiseerde opstellingslocatie van beton. Omdat hier de waarde niet 
beïnvloed wordt door de positie aan het gebouw is de veiligheidsfactor van 1.6, zoals de SBR-richtlijn voorschrijft 
bij een indicatieve meting, hier niet van toepassing. 
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Beschouwing beving Hellum 
 
Bevindingen 
 

 
 
De afstand van het epicentrum tot het onderzoeksgebied is minimaal 11,7 kilometer. Tijdens de beving van 
Hellum waren 24 KNMI-sensoren en 293 TNO-sensoren actief. 12 KNMI sensoren en 93 TNO-sensoren liggen op 
minimaal 11,7 km van het epicentrum.  
 
Uit de grafiek met betrekking tot de beving van Hellum met een magnitude van 3.1 blijkt het volgende. 
De hoogste rekenwaarde (17,8 mm/s) bevindt zich op 0,6 kilometer. Op een afstand van 2,4 tot 3 kilometer 
varieert de rekenwaarde van 5,1 tot 16,4 mm/s. Op 6,5 kilometer is nog een rekenwaarde van 7,2 mm/s 
aanwezig. Op een afstand van 8,5 kilometer is een rekenwaarde van 3,2 mm/s aangetroffen. Alle overige TNO-
sensoren liggen deels tussen de onderzijde van de laagste grenswaarde (C3-lijn) en voor het merendeel niet 
boven de drempelwaarde (Drempellijn) van 1,6 mm/s. 
 
Er zijn 19 TNO-sensoren waarvan de rekenwaarde boven de grenswaarde van 3 mm/s ligt. 11 van deze sensoren 
liggen op een afstand van minder dan 8,5 kilometer van het epicentrum en dus ruim binnen de kortste afstand 
van het epicentrum tot het onderzoeksgebied. Vanaf circa 8,5 tot 37 kilometer vanaf het epicentrum is een groot 
aantal rekenwaardes vastgesteld die onder de grenswaarde van 3 mm/s (C3) liggen. 
 
Ten aanzien van de gemeten trillingsterkte (Vtop) van de KNMI-sensoren liggen alle rekenwaardes onder de  
1 mm/s.   
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Beoordeling 
Uitgangspunt voor de beoordeling is dat de trillingssterkte afneemt naar mate de afstand tot het epicentrum groter 
wordt. Voor de beoordeling is de kortste afstand van het onderzoeksgebied tot het epicentrum maatgevend.  
Dit is voor de Hellum beving 11,7 kilometer. In de grafiek wordt deze afstand aangeduid met de verticale R-lijn. 
De rekenwaardes die aan de linkerkant van de R-lijn liggen, bereiken denkbeeldige buitenkant van het 
onderzoeksgebied nog niet.  
 
Feitelijk geeft de grafiek de combinatie van de afstand van alle sensorlocaties tot het epicentrum en de 
rekenwaarde per sensor weer. Daarnaast wordt de kortste afstand van het onderzoeksgebied tot het epicentrum 
zichtbaar gemaakt. Is de afstand sensor/epicentrum van één of meerdere sensoren, waarvan de rekenwaarde de 
grenswaarde(s) overschrijd(en), groter dan de afstand onderzoeksgebied/epicentrum, dan is de kans op schade 
groter dan 1%. Dus niet meer verwaarloosbaar klein. Ofwel, wanneer in de grafiek een KNMI of TNO punt voorbij 
de R-lijn en boven de C1, C2 of C3 lijn uitkomt, is de kans op schade tot dat punt meer dan 1%. In de andere 
gevallen is de kans op schade op basis van de sensordata van de betreffende beving kleiner dan 1%, ofwel 
verwaarloosbaar klein. Meetwaarden blijven dan links van de R-lijn en/of onder de C3-lijn. 
 
Uit de grafiek met betrekking tot de beving van Hellum d.d. 30-09-2015 met een magnitude van 3.1 blijkt dat alle 
rekenwaardes voor de trillingssnelheid ruim binnen de bepalende afstand van 10,2 kilometer lager zijn dan 
laagste grenswaarde van 3 mm/s. Dit geldt zowel voor de TNO als de KNMI-sensoren.  
 
Conclusie 
Op basis van de onderzoeksresultaten is het risico op schade aan gebouwen waarbij de grenswaarde op  
3 mm/s en hoger is gesteld in het onderzoeksgebied Veendam ten gevolge de beving in Hellum d.d.  
30-09-2015 verwaarloosbaar klein. 
 
Eindconclusie - na beoordeling beving Hellum voor onderzoeksgebied Veendam 
Op basis van enerzijds een analyse van de mogelijke schadeoorzaken aan de hand van de schadebeelden en 
anderzijds een toetsing van de trillingssterkte ten gevolge van bevingen, volgt als eindconclusie dat het risico op 
schade aan gebouwen in de categorieën C1, C2 en C3 ten gevolge van trillingen door aardbeving voor het 
onderzoeksgebied Veendam verwaarloosbaar is.  
 
Met de aanvullende beoordeling van de beving bij Hellum blijven de conclusies vanuit het oorspronkelijke 
hoofdrapport Veendam ongewijzigd. 
 
 


