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In nauwe samenwerking met 
onafhankelijke onderzoekers 
zoekt NAM naar oplossingen voor 
het beïnvloeden en beperken van 
aardbevingen, zodat de inwoners 
van Groningen ook in de toekomst 
veilig wonen in de regio. Mandy Korff 
werkt bij Deltares aan het onderzoek 
naar de ondiepe ondergrond. 

 
Lees het verhaal van  
Mandy Korff op pagina 3

http://www.namplatform.nl/
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WAT VINDT U VAN DEZE KRANT?
Heeft u voorstellen voor deze krant, of onderwerpen die u graag terug wilt zien? We zijn benieuwd  
naar uw commentaar of suggesties. Neem contact op met de redactie via e-mail of per post:

Informatie@NAM.nl o.v.v. “Bewonerskrant”
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Afdeling communicatie
Redactie bewonerskrant, Postbus 28000, 9400 HH Assen

Het meten van zwaartekracht, dat lijkt niet direct iets te maken te hebben met 
gaswinning en aardbevingen. Toch liet NAM in september op 92 locaties boven 
het Groningen-gasveld zwaartekrachtmetingen uitvoeren. Wim van der Veen van 
NAM coördineert het onderzoek en legt uit hoe dit de diepere ondergrond nog 
nauwkeuriger in kaart brengt. 

Hoe beweegt water diep in de ondergrond? Zorgt 
gaswinning, en de drukafname in het gasveld, ervoor 
dat water op drie kilometer diepte naar het gasveld toe 
stroomt? Met het zwaartekrachtonderzoek wil NAM 
hier meer over te weten komen. 

LICHTER IN LOPPERSUM
Afwijkingen in zwaartekracht, verschillen tussen de 
ene en de andere locatie, zeggen iets over de samen-
stelling van de ondergrond. Hoe groter de zwaarte-
kracht, hoe meer massa en hoe groter de dichtheid van 
de ondergrond. De aantrekkingskracht naar de aarde 
is in dat geval groter. Dit kan overigens ook betekenen 
dat inwoners van bijvoorbeeld Slochteren zwaarder 
zijn dan inwoners van Loppersum. Al is dit verschil te 
klein om daadwerkelijk te kunnen meten.

Onafhankelijke onderzoekers van Quad Geometrics 
voerden het onderzoek uit, in samenwerking met  
Technische Universiteit Delft. Op 92 locaties (weerge-
geven in onderstaand kaartje) verrichtten drie teams 
van twee of drie onderzoekers de metingen met drie 
sensoren in metalen cilinders. Om de zwaartekracht 
zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen, werd op elke 
locatie twee tot drie keer gemeten op verschillende 
momenten, dag en nacht. Bewoners hebben de  
meetpunten niet kunnen missen: met hulp van sjablonen 
en felgekleurde verf werden ze tijdelijk gemarkeerd. 

Sinds 1978 zijn vier zwaartekrachtmetingen boven 
het Groningen-gasveld uitgevoerd. Met deze nieuwe 

meting kan de ontwikkeling door de jaren heen 
bekeken worden. Over vijf jaar wordt het onderzoek 
herhaald. Aanvullend draagt het installeren van (diepe) 
geofoons en het gebruik van satellieten bij aan een 
beter beeld van de ondergrond. 

ONDERZOEKSRESULTATEN
Het zwaartekrachtonderzoek is onderdeel van  
aardbevingsonderzoek, dat het effect van gaswinning 
op de veiligheid bestudeert. De uitkomsten van het 
zwaartekrachtonderzoek zijn naar verwachting  
begin 2016 bekend. NAM publiceert deze resultaten 
op feitenencijfers.NAMplatform.nl. 

COLOFON Deze bewonerskrant over gaswinning en 
aardbevingen is een uitgave van NAM. De krant heeft 
een oplage van 90.000 exemplaren en is huis aan huis 
verspreid in de gemeenten: Loppersum, Eemsmond, Delfzijl, 
Appingedam, Ten Boer, De Marne, Slochteren, Bedum, 
Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Winsum.  
De krant is ook verkrijgbaar in Loppersum bij het  
Informatiepunt Centrum Veilig Wonen. Voor extra  
exemplaren kunt u een e-mail sturen naar onderstaand adres. 
 
TEKST EN REDACTIE NAM

FOTOGRAFIE Ewoud Rooks, Stephan Keereweer,  
Henk Veenstra en Guus Schoonewille

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

PCOE_1215761

Het einde van 2015 komt in zicht. Maar voor het 
zover is, staat de agenda nog flink vol. Alles waar 
alle betrokken partijen het afgelopen jaar hard 
aan werkten, zoals onderzoeken, het opstellen van 
plannen en besluiten, komt vóór het einde van dit 
kalenderjaar nog samen in een nieuw besluit over gas-
winning volgend jaar. Zo komt er meer zekerheid voor 
de inwoners van de regio, over gaswinning uit het 
Groningen-gasveld en de toekomst van Groningen. 

U weet het wellicht. Het gebied boven het Gronin-
gen-gasveld is een van de best onderzochte stukjes 
aarde. NAM investeerde hiervoor 100 miljoen euro 
in een vierjarig onderzoeksprogramma waar onaf-
hankelijke wetenschappers uit de hele wereld aan 
meewerken. Recent deelden zij nieuwe resultaten, 
onder andere over de ondiepe ondergrond en het 
effect van ondergrondse afwijkingen in de zwaar-
tekracht. U leest hierover meer in deze krant. De 
uitkomsten van deze onderzoeken leveren belangrijke 
informatie op als het gaat om het besluit wáár, 
wanneer en hoe woningen en andere gebouwen 
versterkt moeten worden. 

De resultaten van dit onderzoeksprogramma geven 
straks, in combinatie met de rapporten van commissie 
Meijdam, de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor 
aardbevingsbestendig bouwen (NPR), het SodM-advies 
aan de minister en het meerjarenplan van de Nationaal 
Coördinator Groningen, Hans Alders, een goed beeld 
op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden 
over de toekomst van gaswinning in Groningen.

Ondertussen blijft NAM hard werken aan het 
nakomen van de gemaakte  afspraken over investe-
ringen in het aardbevingengebied. Zo dragen we 
bij aan nieuw perspectief voor de regio. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de komst van het 5G-netwerk 
naar Groningen. Dat project biedt op diverse fronten 
volop kansen voor de toekomst. 

Met vriendelijke groet,
Martijn Verwoerd 

Projectdirecteur 
Groningen Aardbevingen

VOORWOORD

COLUMN ZWAARTEKRACHT  
METEN IN GRONINGEN

ONDERZOEK

Wim van der Veen

https://youtu.be/iv6SSO2v6N8
https://youtu.be/iv6SSO2v6N8
http://www.namplatform.nl/veiligheid/onderzoeksprogramma/wat-is-het-aardbevingsonderzoek
http://feitenencijfers.namplatform.nl/onderzoeksrapporten/
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ONDERZOEK

“We brengen de ondiepe ondergrond boven het 
Groningen-gasveld, tot 300 meter diep, minutieus in 
kaart. We willen weten op wat voor grond huizen en 
gebouwen staan. Een huis op zandgrond beweegt 
tijdens een aardbeving anders dan een huis op  
klei- of veengrond.”

“EEN HUIS OP ZANDGROND 
BEWEEGT TIJDENS EEN 
AARDBEVING ANDERS DAN 
EEN HUIS OP KLEI”

“Samen met TNO zijn we gestart met het bouwen 
van een geologisch model. Een heel team van 
geologen van Deltares bracht hiervoor duizenden 
informatiestukjes bijeen.” 

WAT IS EEN GEOLOGISCH MODEL?  
“De ondergrond bestaat uit diverse aardlagen, elk 
met specifieke eigenschappen. Een geologisch model 
brengt al die lagen en hun karakteristieke kenmerken 
gedetailleerd in kaart, toont hoe de ondergrond is 
opgebouwd en geeft ook weer in welke volgorde de 
grondlagen zijn afgezet door bijvoorbeeld rivieren.  
Dit model is de basis voor het nog beter begrijpen van 
de effecten van aardgaswinning op de ondergrond.” 

HOE HEEFT U AL DIE AARDLAGEN  
IN BEELD GEBRACHT? 
“Geologen kennen de historie van de ondergrond.  
Zij weten precies waar miljoenen jaren geleden 
rivieren liepen en meren waren. Dankzij deze kennis 
weten we in grote lijnen hoe de ondergrond eruit ziet 
en waar we welke grondsoorten kunnen verwachten.

Dankzij nieuw onderzoek kunnen we het model nu 
nog veel gedetailleerder bouwen. Zo hebben we veel 
baat bij de uitbreiding van het meetnetwerk boven het 
Groningen-gasveld. Metingen in de zeventig nieuwe, 
200 meter diepe, putten voor ondiepe geofoons 
leverden veel nieuwe informatie op die we goed 
hebben kunnen gebruiken.”

“Daarnaast hebben we seismisch onderzoek 
uitgevoerd, waarbij we de grond hebben blootgesteld 
aan trillingen en vervolgens metingen hebben 
verricht. Ook namen we grondmonsters van verschil-
lende grondsoorten en onderzoeken die in ons 
laboratorium.” 

MET AL DIE GEGEVENS BOUWDE U HET 
GEOLOGISCH MODEL? 
“Ja! Met dit geologische model brengen we de 
ondergrond nog beter in kaart. Daarna bekeken 
we de regio als het ware van bovenaf, als een 
vliegende vogel die naar beneden kijkt. We kunnen 
nu precies voor elk plekje in de regio aangeven 
welke grondstapeling in de ondiepe ondergrond 
voorkomt. Dit hebben we aangegeven op een kaart, 
de zogenoemde ‘vlekkenkaart’. Die vlekkenkaart is 
heel gedetailleerd, we hebben in totaal zo’n 200 
verschillende gebieden gemarkeerd. Elk gebied  
heeft unieke eigenschappen voor het doorgeven  
van trillingen.” 

“DE VLEKKENKAART TOONT 
RUIM 200 GEBIEDEN MET 
UNIEKE EIGENSCHAPPEN 
VOOR HET DOORGEVEN 
VAN TRILLINGEN” 

WAT IS NU DE VOLGENDE STAP? 
“Alleen aan de kennis dat je huis op zandgrond 
staat of op klei heb je niet zoveel. Wat we willen 
weten is wat het effect van een aardbeving is op 
die verschillende grondsoorten. Hoe verandert de 
aardbevingstrilling als deze tijdens een beving 
door de ondiepe ondergrond naar de oppervlakte 
beweegt? Om dat soort vragen te beantwoorden 
koppelen we ons geologisch model aan gegevens 
over de aardbevingstrilling uit de diepe ondergrond. 
Daar gaan we mee aan het rekenen. We berekenen 
het effect van een beving op drie kilometer diepte 
op grondsoorten aan de oppervlakte. Dat is een 
belangrijke volgende stap.” 

“WE ONDERZOEKEN IN  
HET VELD, HET LABORATORIUM 
EN ZIJN OOK AAN HET 
REKENEN” 

WAT HEBBEN BEWONERS AAN DIT ONDERZOEK? 
“Bij het inventariseren van aardbevingsrisico’s, gingen 
we tot nu toe uit van een gemiddelde waarde voor 
de ondiepe ondergrond. Ons onderzoek leidt tot 
een nauwkeuriger inschatting voor elk van de 200 
gebieden. Het is als een foto die steeds scherper wordt. 
Na ons rekenwerk weten we beter wat het effect van 
een beving is per gebied. Op basis daarvan kunnen 
anderen onderbouwde keuzes maken over waar, 
wanneer en hoe huizen versterkt moeten worden.” 

DE ONDIEPE 
ONDERGROND 
TOT IN DETAIL 
IN KAART 
GEBRACHT 

OVER DELTARES
Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Deltares voert 
regelmatig onderzoek uit in opdracht van overheden en bedrijfsleven. In 2013 voerde Deltares  
in Groningen onderzoek uit naar de effecten van aardbevingen op kritische infrastructuur, op het  
hoogspanningsnet, op kades en dijken, op kunstwerken en op waterkeringen. 

Vervolg van pagina 1: 

Mandy Korff werkt bij Deltares en 
coördineert het onderzoek naar de 
ondiepe ondergrond. Ze legt uit wat 
er precies wordt onderzocht, hoe dit 
gebeurt en waarom het onderzoek 
zo belangrijk is. 

http://www.namplatform.nl/wp-content/uploads/2013/10/NAM-64Q366-ADV-Advertorial-Geologisch-Model-374x530_v7.pdf
http://www.namplatform.nl/gaswinning-en-aardbevingen/gaswinning/hoe-ontstaat-aardgas
http://www.namplatform.nl/wp-content/uploads/2013/10/6-poster-geologischedoorsnede_840x989mm.pdf
https://www.deltares.nl/nl
https://www.deltares.nl/nl/


Ouderen uit hun isolement halen. De wereld van buiten naar binnen  
brengen. Ouderen die hun levensverhaal vertellen, die hun kennis delen en 
daarmee de wereld van binnen naar buiten brengen. Elkaar versterken.  
Daar staat Samen in Beeld TV voor.

Het initiatief voor Samen in Beeld TV komt van 
filmmaker Ina Spijk. “Ik kwam drie jaar geleden op het 
idee, toen ik mijn moeder bezocht in verzorgingshuis 
Hunsingoheerd in Uithuizen. Haar televisie stond op 
het interne tv-kanaal: er kwamen foto’s voorbij van 
bewonersuitstapjes en de omgeving. Mijn moeder 
vond het prachtig. ‘Daar kan veel meer mee’, dacht ik 
toen. Ik heb diezelfde avond nog tot diep in de nacht 
al mijn ideeën uitgeschreven.”

“OP VRIJDAG HEEFT IEDEREEN 
HET OVER DE NIEUWE 
UITZENDING”

POSITIEVE REACTIES
Spijk vond financiering voor haar project en maakte de 
afgelopen drie jaar televisie op het interne kanaal van 
Hunsingoheerd. “Samen in Beeld is echt een begrip 
geworden. We nemen ouderen mee de omgeving in 
en laten ze hun levensverhaal vertellen. Dat monteren 
we tot ‘man bijt hond’-achtige uitzendingen met 

compacte items. Bewoners zijn laaiend enthousiast.  
Op vrijdag heeft iedereen het over de nieuwe 
uitzending.”

Een paar maanden geleden trok Spijk de stoute 
schoenen aan. Ze stuurde een aantal filmpjes naar 
PodiumTV (dé sport- en cultuurzender in Groningen, 
Friesland, Drenthe en Overijssel) met de vraag of 
zij ruimte hadden voor ouderenprogrammering. Een 
schot in de roos: de makers van PodiumTV reageerden 
positief. Sinds enige tijd is Samen in Beeld TV dus ook 
te zien in de drie noordelijke provincies én in Over-
ijssel. Het programma is populair, weet Spijk. “Veel 
ouderen vragen ons op welk kanaal we te zien zijn.”

VRIJWILLIGE TV-MAKERS 
Het team van Samen in Beeld TV bestaat uit een 
groot aantal vrijwilligers. Ook werkt Spijk als erkend 
leerbedrijf samen met het Alfa-College en de Hanze-
hogeschool. “Het is voor studenten Media vaak lastig 
een stageplek te vinden. Bij ons zijn stagiairs van 
harte welkom. Ze draaien met de vrijwilligers mee in 

het hele proces van televisiemaken en doen een berg 
aan ervaring op. We hebben een hecht en enthousiast 
team. Iedereen wil gewoon mooie programma’s maken 
voor onze kijkers. Zo verbindt Samen in Beeld TV jong 
en oud.”

“WE WILLEN GEWOON 
MOOIE PROGRAMMA’S 
MAKEN VOOR ONZE KIJKERS” 

Inmiddels is het project ondergebracht in de stichting 
Samen in Beeld. Samen in Beeld TV is een begrip 
geworden voor Groningers, van jong tot oud. Om die 
reden ontving de stichting een bijdrage uit het NAM 
Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma. Spijk is 
daar heel blij mee: “Goede televisie maken kost veel 
geld, zelfs als je met vrijwilligers en stagiairs werkt. 
Dankzij deze bijdrage kunnen we de komende jaren 
nog prachtige programma’s maken voor ouderen.” 
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SAMEN IN BEELD TV  
MAAKT DE TONGEN LOS 

KIJK OOK NAAR  
SAMEN IN BEELD 
Benieuwd naar Samen in Beeld TV? Kijk 
dan elke vrijdag om 17.30 uur naar Ziggo 
kanaal 35 (herhalingen om 19.30 en 
21.30 uur). Of neem een kijkje op  
www.sameninbeeld.tv

Met een team van vrijwilligers en stagiairs tekent Ina Spijk (links achter de tafel) het levensverhaal op van oudere Groningers.

http://www.podium.tv/nl/
http://www.podium.tv/nl/programma/23/samen-in-beeld
http://www.namplatform.nl/vergoedingen/alle-regelingen/leefbaarheid-en-duurzaamheidsprogramma
www.sameninbeeld.tv
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LEEFBAARHEID

D.E.A.L. DE SERIE: TOUR DE FORCE

JONGEREN ENTHOUSIAST 
MAKEN VOOR TECHNIEK

Op 18 oktober ging in De Molenberg in Delfzijl de eerste aflevering 
van D.E.A.L. de serie in première. Jongeren, innovatieve techniek en 
de provincie Groningen staan centraal in deze serie. De titel van de 
eerste aflevering is Tour de Force. 

Filmmakers Fedde Hoekstra en Drewes Wildeman borduren met de 
serie voort op het succes van D.E.A.L de film. Zij hopen jongeren 
met de film en de serie enthousiast te maken voor het werken in de 
techniek. Belangrijk, want er is immers grote behoefte aan jonge, 
goed opgeleide technici. Nu en in de toekomst.

Het verhaal draait om fietsontwerper Ruben, die tijdens een te vroeg 
uitgevoerde testrit zijn elektrische ‘pedelec’ total loss rijdt. Wanneer 
zijn veeleisende mentor Eelco hem laat vallen, probeert Ruben met 
hulp van twee vrienden in een race tegen de klok een nieuwe fiets  
te bouwen.

Drewes Wildeman uit ’t Zandt vertelt bevlogen over de serie: “In de 
serie zie je hoe mooi Groningen is. Maar we willen jongeren vooral 
ook laten zien dat techniek hartstikke leuk is. We bieden de afleve-
ringen van D.E.A.L. de serie daarom via onze website ook aan als 
gratis lesmateriaal. Zo kunnen docenten een koppeling maken met de 
beroepskeuze van hun leerlingen. In volgende afleveringen besteden 
we onder meer aandacht aan Healthy Ageing, Offshore en Biobased 
Economy.” 

Technisch geschoolde specialisten zijn ook voor NAM en de toeleve-
ranciers van NAM van belang. Om die reden draagt NAM financieel 
bij aan D.E.A.L. Kijk voor meer informatie op www.dealdeserie.nl. 

Sportclubs met een eigen accommodatie in de negen kerngemeenten kunnen sinds kort hun  
exploitatiekosten aanzienlijk verlagen. Met het Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma  
van NAM kunnen zij investeren in het verduurzamen van hun accommodatie. 

De sportclubs kiezen zelf waarin zij investeren en op welke wijze ze de accommodatie duurzamer 
maken. Zo investeerden Corenos en TC Ten Boer in zonnepanelen. De voetballers van Voetbal- 
vereniging Stedum kozen voor nieuwe LED-lichtmasten rond het trainingsveld.

LEEFBARE OMGEVING
Voetbalvereniging Corenos bespaart met de zonnepanelen jaarlijks een aanzienlijk bedrag op 
de energiekosten. “Het scheelt een slok op een borrel. Zo kunnen we het voortbestaan van onze 
vereniging beter waarborgen. En dat draagt weer bij aan de leefbaarheid in het dorp.”

MEER INFORMATIE?
Wilt u de accommodatie van uw sportclub ook verduurzamen? Kijk voor meer informatie over  
het Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma op www.NAMplatform.nl. 

ZET GRONINGEN POSITIEF OP DE  
KAART MET EEN BOEK, FILM OF CD
Vanaf januari 2016 kunt u voor eenmalige mediaprojecten een financiële bijdrage aanvragen bij 
het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma. We zijn op zoek  naar Groningse media-
projecten die de provincie eenmalig positief en op een interactieve manier op de kaart zetten. 

U kunt bij het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma een aanvraag indienen voor 
mediaprojecten in de meest brede zin van het woord: denk aan film, boek of cd, maar ook 
aan digitale media. Het project moet het imago versterken van de regio als geheel. Bovendien 
prikkelt het project de nieuwsgierigheid van mensen van buiten de provincie.

In eerste instantie beoordelen professionals de inzendingen. Daarna krijgen ook inwoners  
van de provincie Groningen de mogelijkheid mee te praten. Zij bepalen welke projecten zij  
het beste vinden. Binnenkort zal bekend worden gemaakt hoe dit precies in z’n werk gaat. 

Loopt u rond met een idee voor een mooi mediaproject? Hou dan www.NAMplatform.nl  
in de gaten voor nieuws en meer informatie. 

VOETBALCLUBS STEDUM EN CORENOS 
PROFITEREN DOOR DUURZAAM INVESTEREN

Het jonge team van D.E.A.L de serie

EEN LEEFBARE
REGIO
In het akkoord ‘Vertrouwen op herstel, herstel van 
vertrouwen’ is overeengekomen dat er over de 
komende jaren geïnvesteerd wordt in het duurzaam 
versterken van de leefbaarheid en de economische 
structuur van Noordoost-Groningen. Het Leefbaarheid- 
en Duurzaamheidsprogramma van NAM ondersteunt 
inwonersinitiatieven die hier aan bijdragen.

http://www.dealdeserie.nl
http://www.namplatform.nl/vergoedingen/alle-regelingen/leefbaarheid-en-duurzaamheidsprogramma
www.NAMplatform.nl
www.NAMplatform.nl
http://www.namplatform.nl/vergoedingen/alle-regelingen/leefbaarheid-en-duurzaamheidsprogramma
http://www.namplatform.nl/wp-content/uploads/2014/01/Vertrouwen-op-Herstel-en-Herstel-op-Vertrouwen_14008697-bijlage2a.pdf
http://www.namplatform.nl/wp-content/uploads/2014/01/Vertrouwen-op-Herstel-en-Herstel-op-Vertrouwen_14008697-bijlage2a.pdf
http://www.namplatform.nl/vergoedingen/alle-regelingen/leefbaarheid-en-duurzaamheidsprogramma
http://www.namplatform.nl/vergoedingen/alle-regelingen/leefbaarheid-en-duurzaamheidsprogramma
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VEILIG WONEN

Het is alweer een tijdje geleden dat Marcel en Renate Frankruijter 
voor het eerst benaderd werden over een van de muren van hun 
schuur. “Het inspectieteam had vanaf de openbare weg gezien dat  
er iets aan de hand was met een van onze schuurmuren”, vertelt 
Renate. “Bij nader onderzoek bleek die muur gevaarlijk te wijken.  
Er werden stutten geplaatst.” 

GROOTSE PLANNEN
In diezelfde tijd waren Marcel en Renate hun huis aan het verbouwen. 
Ze hadden grootse plannen. “Er moest veel gebeuren. Ons huis 
bestond uit allemaal kleine hokjes. Daar wilden we vanaf. We 
besloten stapje voor stapje te verbouwen en trokken daar een flink 
aantal jaren voor uit. Zo konden we tussendoor steeds wat sparen.”

Maar het liep heel anders, vertelt Renate. “De bouwkundig specia-
listen van Arcadis, die onderzochten hoe ze onze schuur moesten 
herstellen, toonden grote interesse in onze verbouwing. Ze wilden 
alles weten over onze plannen, de nieuwe indeling van ons huis en de 
materialen die we wilden gebruiken. Ze boden aan ons te adviseren. 
De schuur moest bouwkundig versterkt worden en met hun advies 
konden we ook gelijk het huis veiliger maken.” 

VERBOUWEN ÉN VERSTERKEN 
Na dit aanbod bleef het lange tijd stil. Even kregen Marcel en Renate 
de indruk dat zij gelukkig waren gemaakt met een dooie mus. Tot er 
vorig jaar herfst bezoek voor de deur stond. De mensen van Arcadis 
met iemand van NAM. “Ze waren flink bezig geweest. Er kwam een 
indrukwekkende 3D-presentatie van het versterkingsplan op tafel.  
Ze wilden het huis voor ons verbouwen en volledig versterken. Dat 
kwam neer op een ingrijpende verbouwing. Wij moesten met onze 
drie kinderen naar een tijdelijke woning.”

“Ik zag het aanvankelijk totaal niet zitten om te verhuizen. Achteraf 
heb ik er geen moment spijt van gehad. We verhuisden een half 
jaar naar een huis in Loppersum dat al een tijdje te koop stond. 
NAM regelde de verhuizing tot in de puntjes. Daar hadden wij geen 
omkijken naar.” 

ONZE WENSEN EN MEER
“Onze wensen vormden het uitgangspunt voor de verbouwing.  
We kregen alles terug wat aanwezig was in het huis. Maar ook 
namen ze al onze extra wensen direct mee. Die kosten kwamen 
voor onze eigen rekening. Het hele huis werd gestript tot alleen 
de buitenmuren nog stonden. Daarna werd alles van binnen weer 
opgebouwd. In de betonnen vloer zijn staalprofielen aangebracht en 
op de vloer kwamen stalen kruizen. De betonnen vloer loopt door tot 
in de buitenmuur. Daarmee zijn vloeren en muren nu stevig met elkaar 
verbonden. Onze muren kunnen echt geen kant meer op!” 

“DE VLOEREN EN MUREN 
ZIJN NU STEVIG MET ELKAAR 
VERBONDEN” 

Renate en Marcel zijn tevreden met het resultaat. “Ik denk dat we wel 
iets ingeleverd hebben aan woonoppervlak, maar door de nieuwe 
indeling merken we daar niets van. Het huis is piekfijn afgewerkt, het 
ziet er echt heel netjes uit.”

GEEN SITUATIE GELIJK
“Ik krijg veel vragen over onze verbouwing”, besluit Renate haar 
verhaal. “Ik wil daar best over vertellen, maar elk huis en elke situatie 
is anders. Dat maakt vergelijken heel moeilijk. De verbouwing van ons 
huis was maatwerk, onze wensen waren het uitgangspunt. Dat vergt 
veel overleg en dus ook veel tijd, misschien meer dan Arcadis en 
NAM oorspronkelijk in gedachten hadden. De minister kan dus wel 
roepen dat er dit jaar 3.000 huizen veiliger gemaakt moeten worden, 
maar dat lukt gewoon niet zo snel.” 

“DE ONVEILIGE 
SITUATIE IN ONZE 
SCHUUR WAS 
DE AANLEIDING 
OM ONS HUIS 
VOLLEDIG TE 
VERSTERKEN” 

“DEZE MUREN KUNNEN GEEN KANT MEER OP” 
Het huis van Marcel en Renate Frankruijter uit Loppersum is volledig 
versterkt en veiliger gemaakt. “Het begon met een onveilige, scheve muur 
in onze schuur. Het eindigde met een complete verbouwing van ons huis. 
Wat wij in tien jaar hadden willen verbouwen, werd in een half jaar voor 
ons gedaan. En zelfs meer: onze muren kunnen geen kant meer op!” 

http://www.namplatform.nl/veiligheid/veiliger-maken-van-gebouwen/inspectie-van-gebouwen
http://www.namplatform.nl/veiligheid/veiliger-maken-van-gebouwen
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INVESTEREN IN 
TECHNICI VAN DE 
TOEKOMST
Een nieuwe generatie Groningse bouwkundigen leert niet alleen  
over bouwen, maar bekwaamt zich ook in het herstellen van aard- 
bevingsschade en het versterken van huizen. Studenten aan de  
Hanzehogeschool Groningen kunnen een minor volgen over het 
ontstaan van aardbevingen, aardbevingsschade en versterkings- 
technieken. Een bezoek aan een testwoning van NAM maakt deel uit 
van het lesprogramma. Begin oktober waren 25 studenten te gast.

Robert Beumer kijkt zijn ogen uit in de testwoning. Hij is student 
bouwkunde, groeide op in het gebied boven het Groningen-gasveld 
en woont tegenwoordig in Delfzijl. “Aardbevingen zijn bij ons thuis 
het gesprek van de dag. Dan is het logisch dat je graag meedenkt 
over bouwkundige oplossingen voor het versterken van huizen.” 

POSITIEVE BIJDRAGE
“Er zijn heel wat versterkingstechnieken, maar die zijn nog niet overal 
toepasbaar”, weet Robert. “Met mijn opleiding bouwkunde en de 
kennis uit deze minor wil ik ook zelf een positieve bijdrage leveren.”

KENNIS DELEN
Lotte de Jong studeert Civiele Techniek. Door haar studie kijkt zij met 
een speciaal oog naar dijken, infrastructuur en grondmechanica.  
Er zou meer gebruik gemaakt moet worden van kennis uit landen 
waar men gewend is aan aardbevingen, vindt Lotte. “Waarom 
zelf het wiel opnieuw uitvinden? We kunnen gebruik maken van 
bestaande technieken en daarnaast zoeken naar oplossingen in 
praktijksituaties. Heel veel mensen en organisaties zijn actief bezig 
met de aardbevingsproblematiek. Dat vind ik heel goed. Volgens mij 
komt er nu echt schot in.”

KENNISGROEI EN INNOVATIE
NAM investeert al vele jaren in de technici van de toekomst, bijvoor-
beeld via Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. 
Ook steunt NAM het EPI-kenniscentrum, een samenwerkingsverband 
tussen het Alfa-College, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit 
Groningen. De E staat voor educatie, de P voor praktijk en de I voor 
innovatie. 

Lotte de Jong en Robert Beumer

Meerdere bouwbedrijven in 
Groningen hebben zich de 
afgelopen tijd aangesloten 
bij het veiligheidsplatform 
VLINK. Sander de Brabander, 
directeur van regionaal 
geworteld aannemingsbedrijf 
Rottinghuis, is voorzitter van dit 
veiligheidsplatform voor en door 
aannemers. 

“De bouw heeft in Nederland de afgelopen 
jaren behoorlijk onder druk gestaan. 
Daardoor kreeg veilig werken soms minder 
aandacht dan het verdiende. Met al het 
werk in Groningen zijn we nu in de gele-
genheid om dit te veranderen. We willen 
ongevallen voorkomen. Alle werknemers 
in de bouw moeten aan het einde van een 
werkdag veilig en gezond thuiskomen.” 

VEILIGE REGIO
Veiligheid beperkt zich niet tot medewerkers 
in de bouw. “Juist in Groningen, met aard-
bevingen als gevolg van gaswinning, is de 
behoefte aan veiligheid groot. Het spreekt 
voor zich dat we alle werkzaamheden veilig 
uitvoeren, met zo min mogelijk overlast voor 
bewoners en omgeving.”

KENNIS EN ERVARINGEN UITWISSELEN
VLINK is opgericht door aannemers die 
betrokken zijn bij aardbevingsgerelateerde 
klussen, zoals schadeherstel en het veiliger 
maken van huizen en gebouwen. “Zo’n 
dertig tot veertig bedrijven zijn reeds aan-
gesloten bij het veiligheidsplatform. Dat zijn 
in deze beginfase met name de wat grotere 

bouwondernemingen, met veel ervaring in 
deze regio. Zij brengen kennis en erva-
ringen bij elkaar. Het idee is dat bouw- 
bedrijven met elkaar in gesprek gaan over 
veilig bouwen. Ze doen dit op basis van 
gelijkwaardigheid. Dat kan ook, want veilig 
werken staat los van concurrentie.” 

VAKMANSCHAP
Ook vakmanschap staat hoog in het 
vaandel bij alle aangesloten bedrijven.  
“De kennis over veilig bouwen is aanwezig, 
we moeten er alleen bewuster mee aan 
de slag. We hebben daarom een onder-
steuningsteam ingericht dat samen met 
een aannemer bekijkt hoe veiligheid een 
vanzelfsprekend onderdeel van het werk 
kan worden. We blazen het ‘start werk-
overleg’ nieuw leven in: het bouwteam staat 
dan bewust stil bij de werkzaamheden die 
ze gaan uitvoeren en de aanwezige risico’s 
voor bewoners en bouwers.”

KENNIS DELEN
VLINK organiseert ook netwerkbijeen-
komsten en cursussen. Zo was er eind 
oktober een schoorstenenbeurs. Aannemers 
lieten zien hoe zij schoorstenen veilig 
plaatsen of vervangen. “Het werken op 
hoogte brengt de meeste risico’s met zich 
mee. Daar besteden we dus veel aandacht 
aan. Dat wordt gewaardeerd.” 

Kennis delen is volgens De Brabander 
een belangrijke succesfactor voor veilig 
werken. “Wij werken daarom aan een 
speciale opleiding over ‘Leidinggeven aan 
Veiligheid’, die via het EPI-kenniscentrum 
aan aannemers wordt aangeboden. Ook 
adviseren we Centrum Veilig Wonen.” 

SANDER DE BRABANDER, VOORZITTER VEILIGHEIDSPLATFORM VLINK:  

“MET ELKAAR WERKEN AAN 
VEILIGHEID IN DE BOUW”

VEILIGHEID IN DE REGIO NAM hecht veel waarde aan veiligheid bij de 
uitvoering van werkzaamheden. Niet alleen voor werknemers in de 
bouw, maar ook voor inwoners van de regio, voor de omgeving, het 
dorp, de straat. NAM juicht het initiatief voor het veiligheidsplatform 
dan ook toe en draagt hier financieel aan bij.

http://www.namplatform.nl/veiligheid/veiliger-maken-van-gebouwen/testwoningen
http://www.namplatform.nl/veiligheid/veiliger-maken-van-gebouwen
http://www.nam.nl/nl/nam-in-society/education/secundary-school/jet-net.html
http://www.epi-kenniscentrum.org/
http://www.vlinkgroningen.nl/
http://www.vlinkgroningen.nl/
http://www.vlinkgroningen.nl/betrokken-aannemers/
http://www.vlinkgroningen.nl/betrokken-aannemers/
http://www.vlinkgroningen.nl/
http://www.epi-kenniscentrum.org/
https://www.centrumveiligwonen.nl/
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In Nederland werd nog maar kort geleden het mobiele 4G-netwerk 
geïntroduceerd: supersnel mobiel internet. Veel sneller dan 3G, het 
mobiele netwerk dat veel mensen nu nog gebruiken om te kunnen 
internetten op hun mobiele apparaten, zoals de telefoon of een tablet. 
De ontwikkelingen gaan echter razendsnel: het 5G netwerk komt 
er alweer aan, een nog sneller mobiel netwerk dat oneindig meer 
mogelijkheden biedt. 

ECONOMIC BOARD GRONINGEN
Directeur Marco Smit van de Economic Board Groningen vertelt 
enthousiast over de komst van snel breedbandinternet en het 
5G-netwerk naar Groningen. “De Economic Board ging in september 
2014 van start, met de opdracht te zorgen voor blijvende econo-
mische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio.” 

“Breedbandinternet voor alle buitengebieden. Dat was een van de 
eerste dingen die we hebben opgepakt. Ook in deze regio moet 
breedbandinternet beschikbaar zijn voor iedereen, voor bedrijven én 
voor inwoners. Het is de bedoeling dat we in 2016 starten met het 
aanleggen van glasvezel.” 

“Vervolgens werkten we hard aan het opzetten van het eerste 5G 
testgebied in een plattelandsgebied. Het nieuws over het 5G-netwerk 
in Groningen is de hele wereld over gegaan.”  

TESTEN OP HET PLATTELAND
“Het gebied rond Loppersum is het allereerste landelijk gebied ter 
wereld waar 5G wordt getest. Tot nu toe is het mobiele netwerk 
alleen getest in en rond steden in Finland en Korea. Wij hebben 
internationale bedrijven zoals Huawei, Ericsson en KPN ervan weten 
te overtuigen dat Groningen een prima testlocatie zou zijn voor het 
nieuwe netwerk. Groningen wordt hiermee een hot spot als het gaat 
om digitale infrastructuur in een landelijk gebied.”

NIEUWE BANEN IN DE REGIO
“De komst van 5G naar Groningen biedt kansen voor de werkgele-
genheid in de regio”, stelt Smit. “Om het 5G-netwerk en de nieuwe 
technologie zo goed mogelijk te testen, zetten de betrokken telecom-
bedrijven samen met TNO en het ministerie van Economische Zaken 
een zogenoemd ‘5G Field lab’ op: een omgeving waar de mogelijk-
heden van het nieuwe netwerk zo goed mogelijk worden getest en 
verder worden ontwikkeld.”

Smit denkt dat dit ‘Field lab’ nieuwe bedrijvigheid zal aantrekken. 
“We verwachten veel interesse van partijen die de mogelijkheden  
en potentie van 5G op het platteland willen onderzoeken. Daarnaast 
vergroot de komst van 5G de mogelijkheden voor regionale onder-
nemers om te innoveren. Dit alles creëert werkgelegenheid op lokaal 
niveau.”

PRAKTISCHE TOEPASSINGEN
Het zal nog zeker vijf jaar duren voor consumenten gebruik kunnen 
maken van het 5G-netwerk, waarschuwt Smit. “Maar reken op 
ingrijpende veranderingen als het eenmaal zover is. Het up- en down-
loaden van data gaat veel sneller en meer mobiele apparaten kunnen 
tegelijk gebruik maken van het netwerk.”

“Dit alles biedt eindeloze toepassingen en mogelijkheden. Denk aan 
zorg op afstand. Mantelzorgen vanuit huis of contact met een arts 
via haarscherpe beelden op de laptop. Maar ook voor de landbouw 
zijn de mogelijkheden ongekend.” In een boekje van de Economic 
Board over 5G beschrijft agrariër Derk Gesink uit Mensingeweer 
de ongekende mogelijkheden: bijhouden hoe het zit met de vrucht-
baarheid en de vochtigheid van iedere vierkante meter landbouw-
grond, het ontdekken van de meest gunstige meststoffentoevoer en 
landbouwvoertuigen die uit zichzelf de optimale route over het land 
rijden. “Met 5G kan het straks allemaal!” 

ECONOMISCH PERSPECTIEF

“SNEL INTERNET 
VOOR IEDEREEN, 
VOOR BEDRIJVEN 
ÉN INWONERS” 

Noord-Groningen krijgt snel internet en wordt proefgebied voor 5G,  
het supersnelle netwerk voor mobiel internet. Goed nieuws, maar wat 
hebben de inwoners van Groningen daar precies aan? Wat kunnen 
ze met 5G, hoe profiteert Groningen van dat netwerk, wat levert het 
op? Directeur Marco Smit van de Economic Board Groningen over de 
toegevoegde waarde van 5Groningen. 

MARCO SMIT, DIRECTEUR ECONOMIC  
BOARD GRONINGEN:

“SNEL INTERNET 
EN MEER WERK 
DANKZIJ 
5G-NETWERK”

ECONOMIC BOARD GRONINGEN
De Economic Board Groningen presenteerde begin 2015 een economisch versterkings-
programma voor Noordoost-Groningen. De uitvoering van dit programma zorgt voor 
toename van structurele werkgelegenheid en bedrijvigheid in Noordoost-Groningen. 
Daarnaast bundelt de Economic Board kennis, bijvoorbeeld over bevingsbestendig bouwen. 
Ook dit zorgt voor een economische impuls in de regio.  
De oprichting van de Economic Board, en het economisch versterken van de regio, was een 
van de afspraken uit het akkoord Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen, dat het 
Rijk, de provincie Groningen, negen gemeenten en NAM in januari 2014 sloten. 
 
BESCHIKBAAR BUDGET
Voor de komende vijf jaar is in totaal € 97,5 miljoen euro beschikbaar voor het  
programma van de Economic Board Groningen. NAM draagt hier € 65 miljoen aan  
bij, de Provincie Groningen € 32,5 miljoen. www.economicboardgroningen.nl

http://www.economicboardgroningen.nl/noord-groningen-wordt-centrum-van-onderzoek-naar-5g/
http://www.namplatform.nl/wp-content/uploads/2014/01/Vertrouwen-op-Herstel-en-Herstel-op-Vertrouwen_14008697-bijlage2a.pdf
http://www.economicboardgroningen.nl/aardbevingsgeld-moet-bedrijven-in-groningen-nieuwe-kansen-bieden/
www.economicboardgroningen.nl
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