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1  

 

 

 

 

INLEIDING 
 

 

1.1 Uitvoeren toets, de derde stap van de PCA 
 

De toets is de derde en noodzakelijke laatste stap in een PCA. De toets bestaat uit gestuurde 

patroonherkenning, vergelijking van de resultaten met referenties en aanvullende onderzoeken op locatie.  

 

Met de toets wordt zowel op het niveau van de individuele schade, gebouwniveau en omgevingsniveau 

systematisch controles en onderzoeken uitgevoerd om uitgangspunten van gebruikte modellen te 

controleren.  

 

In deze bijlage wordt de methodiek en de resultaten van de toets beschreven.  

 

 

Afbeelding 1.1 Documentstructuur, bijlage III - Uitvoeren Toets 
 

 
 

 

1.2 Wat is er getoetst? 
 

De toets wordt ingezet om: 

- de invloed van uitgangspunten van de falsificatie op de resultaten te controleren (falsificatie); 

- aanvullend (indirect) bewijs te leveren om de aannemelijkheid van de benoemde schadeoorzaak verder 

te versterken (verificatie); 

- als extra kwaliteitstoets op de verzamelde informatie en beoordeling (kwaliteit).  

 

 

1.2.1 Falsificatie 
 

De toets op falsificatie is een toets op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de modellen, 

modelparameters en interpolaties die hebben geleid tot het falsificeren van bepaalde schadeoorzaken. 

Zonder deze toets kunnen deze schadeoorzaken immers op voorhand ten onrechte zijn verworpen. In 

afbeelding 1.2 is dit geïllustreerd door de twee schadeoorzaken die zijn verworpen bij de falsificatie weer 

zichtbaar te maken voor de toets.  
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Afbeelding 1.2 Uitvoeren toets op falsificatie en verificatie 
 

 
 

 

Door de toets kan een uitspraak worden gedaan over de waarde van de gekozen uitgangspunten. Dit is in 

afbeelding 1.2 aangegeven door de ‘vinkjes’ onder de gefalsificeerde schadeoorzaken waarmee wordt 

aangegeven dat de uitgangspunten van de falsificatie getoetst zijn en geen aanleiding geven voor een 

aanpassing van de falsificatie.  

 

 

1.2.2 Verificatie 
 

De toets op verificatie is een toets op de uitgangspunten achter de geverifieerde schadeoorzaken. Deze 

geverifieerde schadeoorzaken zijn niet gebaseerd op modellen, maar op direct en indirecte waarnemingen. 

Een voorbeeld van een indirecte waarneming is zettingschade die volgt uit de waarneming dat er 

verschilverplaatsing is opgetreden in het metselwerk van de wand. Hierbij is de fundering zelf niet 

beschouwd, omdat de schadeoorzaak zich aan de waarneming laat aflezen. Op basis van patronen die 

waargenomen zijn, is de aannemelijkheid van de betreffende schadeoorzaken versterkt of ontkracht. Het 

gaat hier om aanvullende bewijslast. In afbeelding 1.2 is dit schematisch aangegeven door de dikke groene 

lijn rondom het vakje en het vinkje waarmee wordt bedoeld dat het bewijs dat de schadeoorzaak is 

geverifieerd door de toets in kracht is toegenomen.  

 

 

1.2.3 Kwaliteit 
 

De toets wordt ook ingezet om de kwaliteit van de data te controleren. Een deel van de data is immers 

afhankelijk van menselijk handelen en kan daarmee gevoelig zijn voor fouten en/of afwijkingen. Bij vrijwel elk 

patroon zijn er gebouwen waarvan de schade afwijkt van de trend. Deze ‘uitbijters’ zijn een reden om de 

betreffende dossiers nog een keer te beoordelen en te toetsen op menselijke fouten. Hierdoor wordt de 

kwaliteit van de gegevens verder verbeterd. 
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1.3 Hoe is de toets uitgevoerd? 
 

De toets is uitgevoerd door middel van gestuurde patroonherkenning, vergelijking van de resultaten met 

referenties en aanvullende onderzoeken op locatie. 

 

1.3.1 Gestuurde patroonherkenning 
 

Met behulp van gestuurde patroonherkenning is actief gezocht naar patronen, relaties, verbanden en trends. 

Door het analyseren van deze patronen zijn uitgangspunten achter de modellen getoetst. Daarnaast zijn 

opvallende afwijkingen ten opzichte van gevonden patronen zichtbaar en zijn deze uitzonderingen nader 

beschouwd. 

 

De gestuurde patroonherkenning is uitgevoerd door het Panel van deskundigen. Het Panel voert deze 

patroonherkenning uit op basis van logica door toepassing van het principe van combinatie-deductie-

eliminatie. Bij combinatie, deductie en eliminatie worden logische scenario’s opgesteld en vervolgens 

getoetst. Bij het gebruik van combinatie, deductie en eliminatie worden, op basis van de combinatie van 

gegevens, door middel van deductie hypothesen van mogelijke afwijkingen onderbouwd of juist 

geëlimineerd op basis van logica. Het Panel is hierbij ondersteund door data-analisten die de scenario’s 

visualiseren.  

 

Bij het uitvoeren van de toetsen is gezocht naar meerdere patronen, relaties, verbanden en trends. In dit 

onderzoek gaat het vaak om een patroon tussen een mogelijke schadeoorzaak en schade, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van gegevens op alle aggregatieniveaus. Om deze patronen te achterhalen zijn meerdere 

maatstaven gebruikt voor zowel de mogelijke schadeoorzaak als schade. Voor schade zijn dit bijvoorbeeld 

aantal schades, scheuroppervlakte, schades per vierkante meter vloeroppervlak, etc. De patronen worden 

zowel in de gehele populatie gezocht als in subgroepen binnen de populatie. Door de expertise van het 

Panel van deskundigen in te zetten kunnen ook uitersten met elkaar vergeleken worden om patronen 

zichtbaar te maken. 

 

 

1.3.2 Vergelijking van de resultaten met referenties 
 

De resultaten van het verzamelen van informatie, het beoordelen en de gestuurde patroonherkenning zijn 

ook vergeleken met de resultaten van deze onderdelen uit een referentiegroep. De enige beschikbare 

resultaten van een ander onderzoek waarbij alle schades aan gebouwen op gestructureerde wijze zijn 

opgenomen en zijn beoordeeld komen voort uit het onderzoek ‘Schadeonderzoek Groningen Buitengebied’ 

[21]. Bij de in [21] onderzochte populatie gebouwen, de referentiegroep, is op gebiedsniveau geen schade 

ten gevolge van mijnbouwactiviteiten geconstateerd, alhoewel beïnvloeding door mijnbouwactiviteiten van 

een klein aantal individuele schades niet met zekerheid uit te sluiten was.  

 

Op twee verschillende niveaus is een vergelijking gemaakt met de referentiegroep; op dossier- en op 

gebiedsniveau.  

 

Dossierniveau 

Van de afgeronde dossiers zijn 15 adressen ook onderdeel van de proef ‘Buitengebied’. Bij deze dossiers is 

een inspectie gedaan tijdens het onderzoek ‘Buitengebied’ (maart 2017) en is later tijdens het onderzoek 

Zuidlaren opnieuw een inspectie gedaan. Bij deze dossiers is na de beoordeling getoetst door de schades 

die zijn opgenomen in het Zuidlaren onderzoek te vergelijken met het onderzoek ‘Buitengebied’. Op basis 

van deze toets kan worden beoordeeld welke schades nieuw zijn en welke schades eventueel verergerd zijn. 

 

Gebiedsniveau 

De schades in Zuidlaren zijn op gebiedsniveau vergeleken met de referentiegroep. De centrale vraag die we 

tijdens het vergelijken beantwoorden is in hoeverre de schades in Zuidlaren vergelijkbaar zijn met de 

schades in de referentiegroep.  

 



4 | 109 Witteveen+Bos | ASN196-1-P/17-016.530 | Definitief 

1.3.3 Aanvullende onderzoeken op locatie 
 

Naast het toetsen van de gegevens door middel van patroonherkenning zijn ook meerdere aanvullende 

onderzoeken op locatie verricht. Met de resultaten van de aanvullende onderzoeken op locatie worden de 

uitgangspunten van de methodiek en de gebruikte modellen getoetst. De aanvullende onderzoeken bestaan 

uit: 

- grondonderzoek bestaande uit 16 sonderingen en 61 grondboringen op 10 locaties/adressen; 

- grondonderzoek bestaande uit 7 seismische sonderingen; 

- uitvoeren van lintvoegmetingen aan 10 gebouwen. 

 

 

1.4 Dataset 
 

De inspecties en beoordelingen van gebouwen in het onderzoek leveren veel data op. Bij elke inspectie 

wordt een uitgebreid vragenschema doorlopen, zodat een duidelijk beeld van de situatie ter plaatse 

ontstaat. Beoordelingen worden gedaan aan de hand van een protocol. Zo wordt per schade een mogelijke 

schadeoorzaak of worden meerdere mogelijke schadeoorzaken vastgesteld. 

 

De dataset is in een relationele database opgeslagen waarbij de verschillende tabellen via unieke ID’s met 

elkaar worden gekoppeld. Op deze manier wordt alle data enkelvoudig opgeslagen en worden duplicaten 

voorkomen. Elke schademelding is gekoppeld aan een adres. Dit is het hoogste niveau in de database. Elke 

schade is via meerdere ‘one-to-many’ relaties aan het adres gekoppeld volgens de volgende structuur:  

- elk adres heeft diverse eigenschappen en één of meerdere gebouwen; 

- elk gebouw heeft diverse eigenschappen en één of meerdere bouwlagen; 

- elke bouwlaag heeft diverse eigenschappen en één of meerdere bouwdelen; 

- elk bouwdeel heeft diverse eigenschappen, en geen, één of meerdere schades; 

- een schade heeft tot slot ook diverse eigenschappen. 

 

In het vragenschema zijn verschillende typen vragen opgenomen: 

- vragen met diverse antwoordcategorieën (bijvoorbeeld ‘hout’, ‘steen’, ‘beton’), al dan niet met meerdere 

mogelijke opties zonder duidelijke ordening (nominale vragen);  

- vragen met diverse antwoordcategorieën met duidelijke ordening (ordinale waarden); 

- vragen die met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord (binaire vragen); 

- vragen die met een getal worden beantwoord (numerieke vragen). 

 

Vragen met antwoordcategorieën waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren, zijn opgedeeld. Per 

antwoordcategorie wordt een deelvraag gecreëerd met als antwoord ‘WAAR’ of ‘ONWAAR’. In de 

onderliggende deelvragen is dus meerdere keren ‘WAAR’ mogelijk. Als in een categorievraag slechts één 

antwoord mogelijk is, is deze opdeling niet noodzakelijk.  

 

 

1.5 Controle dataset 
 

De data is onder andere verkregen door inspecties en beoordelingen. Deze inspecties en beoordelingen zijn 

uitgevoerd door een verscheidenheid aan inspecteurs en experts. Deze inspecteurs zijn weliswaar op 

dezelfde manier getraind, maar dat is geen garantie dat alle gebouwen helemaal op dezelfde manier 

geïnspecteerd zijn. Datzelfde geldt voor beoordelingen van gebouwen.  

 

Om de consistentie van de inspecteurs te toetsen is gekeken naar het aantal schades per gebouw die de 

inspecteurs hebben opgenomen en de compleetheid. Elke inspecteur heeft een bepaald aantal inspecties 

gedaan, waarbij voor elke inspectie het aantal opgenomen schades bekend is. Deze inspecties zijn 

vergeleken met de inspecties (met elk een aantal schades) van alle andere inspecteurs. De resultaten zijn 

besproken met het team dat de kwaliteit van de individuele inspecties monitort en borgt. Op basis hiervan 

zijn geen resultaten van bepaalde inspecteurs uitgesloten van de nadere analyses. 
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Voor controle op consistentie van de experts is gekeken naar de verschillende type schadebeelden. Voor 

iedere expert is gekeken naar de ratio van het bepaalde type schadebeeld en de totaal beoordeelde schades 

van deze expert. Dit is vergeleken met dezelfde ratio van alle experts. Deze controle gaf geen aanleiding om 

de data van bepaalde experts nader in detail te beschouwen en te verwijderen voor de wiskundige analyses. 

  

 

1.6 Opwerking dataset 
 

Op adresniveau is de dataset verrijkt met modeldata en open data. De modeldata bevat informatie over 

onder andere de ondergrond, geohydrologie en berekende trillingssnelheden. De open data bevat 

informatie over onder meer de omgeving (infrastructuur) en het bouwjaar zoals dat in het BAG-register is 

opgenomen. 

 

Daarnaast is afwijkende data niet meegenomen. De volgende regels zijn opgesteld op basis waarvan data 

verworpen wordt: 

- de waarde valt tussen de gedefinieerde bandbreedte: functie geeft dezelfde waarde weer terug; 

- de waarde is geen geldig getal: functie geeft -9999 terug als waarde; 

- de waarde valt boven de bovengrens: functie geeft -9999 terug als waarde; 

- de waarde valt onder de ondergrens en is een jaartal: functie berekend 2017 - waarde en geeft het 

resultaat of -9999 terug; 

- de waarde valt onder de ondergrens en is geen jaartal: functie geeft -9999 terug als waarde. 

 
In de volgende hoofdstukken wordt de toets methodologisch in meer detail beschreven en worden de uitge-
breide resultaten gepresenteerd.  
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2  

 

 

 

 

GESTUURDE PATROONHERKENNING - METHODIEK  
 

 

2.1 Algemeen 
 

Onderdeel van de toets binnen de gehanteerde PCA-methodiek is de gestuurde patroonherkenning. De 

gestuurde patroonherkenning is uitgevoerd door het Panel van deskundigen, ondersteund door data-

analisten en dient een drietal doelen: 

- de invloed van uitgangspunten van de falsificatie op de resultaten te controleren (falsificatie); 

- aanvullend (indirect) bewijs te leveren om de aannemelijkheid van de benoemde schadeoorzaak verder 

te versterken (verificatie); 

- als extra kwaliteitstoets op de verzamelde informatie en beoordeling (kwaliteit).  

 

Met de gestuurde patroonherkenning worden patronen, relaties, verbanden en trends zichtbaar. Daarnaast 

vallen afwijkingen op doordat deze buiten de patronen vallen. Deze afwijkingen kunnen zo geïdentificeerd 

worden en nader worden beschouwd. 

 

Hiervoor wordt door het Panel gebruik gemaakt van logica. Door het principe van combinatie-deductie-

eliminatie worden scenario’s opgesteld en vervolgens getoetst. Bij het gebruik van combinatie, deductie en 

eliminatie wordt op basis van de combinatie van gegevens door middel van deductie hypothesen van 

mogelijke afwijkingen onderbouwd of juist geëlimineerd op basis van logica.  

 

Er is gezocht naar meerdere patronen, relaties, verbanden en trends. In dit onderzoek gaat het vaak om een 

patroon tussen een mogelijke schadeoorzaak en schade, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens op 

alle aggregatieniveaus (omgeving, gebouw en schade). Om deze patronen te achterhalen zijn meerdere 

maatstaven gebruikt voor zowel de mogelijke schadeoorzaak als schade. Voor schade zijn dit bijvoorbeeld 

aantal schades, scheuroppervlakte, schades per vierkante meter vloeroppervlak, etc. De patronen worden 

zowel in de gehele populatie gezocht als in subgroepen binnen de populatie. Door de expertise van het 

Panel van deskundigen in te zetten kunnen ook uitersten met elkaar vergeleken worden om patronen 

zichtbaar te maken. 

 

Voor het visualiseren van de data is gebruik gemaakt van Tableau, een business intelligence tool 

geoptimaliseerd voor het snel visualiseren van verschillende, aan elkaar gekoppelde, databronnen. Tableau 

maakt gebruik van een ‘view’ op de database. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de data up-to-date blijft 

zonder dat de data gewijzigd kan worden. In Tableau worden de tabellen gekoppeld en verrijkt met de 

informatie verzameld door de verschillende deskundigen. Tableau is zeer geschikt voor het snel analyseren 

en visualiseren van verbanden tussen data, maar beperkt in het uitvoeren van ruimtelijke GIS-analyses. 

Daarom is er voor verschillende analyses gebruik gemaakt van ArcGIS.  

 

Bij het maken van verschillende visualisaties zijn de verschillende schadebeelden, zoals opgenomen door de 

inspecteurs, niet meer te zien. Dit heeft als voordeel dat objectief naar de data wordt gekeken en 

onverwachte waarden (uitschieters) sneller worden gedetecteerd. Bij het beoordelen van deze uitschieters 

schiet de data-analyse tekort en zal naar de individuele schademelding gekeken moeten worden. 
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2.2 Combinatie-deductie-eliminatie 
 

Bij zoeken naar de patronen maakt het Panel van deskundigen gebruik van het principe van combinatie-

deductie-eliminatie. Met combinatie-deductie-eliminatie worden scenario’s getoetst door het Panel van 

deskundigen en worden opvallende afwijkingen visueel inzichtelijk gemaakt. Bij het gebruik van combinatie, 

deductie en eliminatie wordt, op basis van de combinatie van algemene kenmerken, door middel van 

deductie hypothesen van mogelijke afwijkingen onderbouwd of juist geëlimineerd op basis van logica.  

 

Ter illustratie van de werkwijze is hieronder een voorbeeld geschetst van de toepassing op de inspectie. In 

dit voorbeeld is de hypothese van de mogelijke afwijking dat de maximumsnelheid op een weg niet goed is 

vastgelegd bij twee geïnspecteerde woningen aan dezelfde weg. 

 

Combinatie: 

- huisnummer 3 in een straat is gelegen aan een 50 km/u weg; 

- huisnummer 5 ligt aan dezelfde weg. 

 

Deductie: 

- huisnummer 5 is aan een 50 km/u weg gelegen.  

 

Op basis van een vergelijking van deze waarde, met de informatie vastgelegd tijdens de inspectie, wordt 

vervolgens bepaald of de hypothese van mogelijke afwijking onderbouwd is door middel van deductie of 

dat deze stelling geëlimineerd kan worden. Als de hypothese onderbouwd wordt is dit reden om nog eens 

kritisch naar deze weg te kijken en waar nodig de vastgelegde informatie te corrigeren. Door de afwijkingen 

op basis van combinatie, deductie en eliminatie visueel zichtbaar te maken kan het Panel van deskundigen 

snel oordelen of een hypothese van mogelijke afwijking overeind blijft of niet. Afwijkingen die worden 

geconstateerd kunnen niet direct worden aangemerkt als foutief door de weerbarstigheid van de gebouwde 

omgeving. Wanneer een hypothese niet geëlimineerd wordt is dit reden voor een nadere beschouwing van 

de informatie of de beoordeling door het Panel van deskundigen. 

 

 

2.3 Toets op falsificatie 
 

Bij de toets op falsificatie wordt door het Panel van deskundigen getracht om op basis van logica een 

patroon te vinden dat duidt op het onterecht falsificeren van een bepaalde mogelijke oorzaak van de 

schade.  

 

Falsificeren gebeurt op basis van het wel of niet voordoen van iets of een grenswaarde. Gebruik van een 

grenswaarde is vaak noodzakelijk omdat iets zich wel voordoet, maar de invloed ervan op een gebouw is 

dusdanig klein dat onder deze grenswaarde de invloed verwaarloosd kan worden.  

 

Bij het gebruik van een grenswaarde is daarmee altijd sprake van de introductie van een model in de 

beoordeling met bijhorende modelonzekerheden. Vandaar de gestippelde lijn linksom in afbeelding 2.1. Met 

de toets op falsificatie wordt, onafhankelijk van het model, onderzocht of er niet toch een relatie vast te 

stellen is tussen de oorzaak en de schade. 
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Afbeelding 2.1 Toets op falsificatie 
 

 
 

 

De toets op falsificatie wordt systematisch uitgevoerd door het toepassen van combinatie-deductie-

eliminatie op verschillende niveaus. De eerste hypothese die opgesteld kan worden door toepassing van 

combinatie is dat op basis van de grenswaarde, de beschouwde oorzaak en de schade zelf, in de hele groep 

onderzochte gebouwen waarvoor de oorzaak gefalsificeerd is, geen patroon te herkennen is tussen oorzaak 

en gevolg (schade). 

 

Als deze hypothese overeind blijft en de grenswaarde niet geëlimineerd kan worden, kan de kennis van de 

modelonzekerheid benut worden om door combinatie en deductie tot scenario’s te komen die wel of niet 

geëlimineerd kunnen worden. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand om een groep dichtbij de grenswaarde 

apart te beschouwen omdat verwacht zou kunnen worden dat een patroon zich daar als eerste af zou 

tekenen. Door kennis van de modelonzekerheid kunnen zo meerdere groepen getoetst worden waar het 

patroon als eerst zichtbaar zou moeten worden, wil de hypothese geëlimineerd kunnen worden. 

 

Naast het gebruik van de kennis over de modelonzekerheid kan ook de kennis van de ingenieurs ingezet 

worden. Een model zal immers een mate van versimpeling kennen om deze generiek toepasbaar te maken. 

Op basis van kennis van de ingenieurs kunnen ook speciale groepen of relaties worden getoetst waar een 

verband zich mogelijk eerder zou aftekenen. 

 

Door het op basis van combinatie-deductie-eliminatie aflopen van verschillende scenario’s wordt aanleiding 

gevonden om het gebruik van de grenswaarde te herzien of niet. 

 

 

2.4 Toets op verificatie 
 

Bij de toets op verificatie wordt door het Panel van deskundigen getracht om op basis van logica een 

patroon te vinden dat duidt op het terecht verifiëren van een bepaalde mogelijke oorzaak van de schade.  

 

De verificatie van een mogelijke oorzaak gebeurt op basis van schadebeelden en is gebaseerd op een 

waarneming. Daarom staat in afbeelding 2.2 een ononderbroken lijn (linksom) tussen de oorzaak en het 

gevolg (de schade). Met de patroonherkenning is het mogelijk om ook de relatie tussen oorzaak en gevolg 

te tonen. Echter, omdat hier gebruik wordt gemaakt van gegevens is het enkel mogelijk om een uitspraak te 

doen over de groep schades met bijbehorende mogelijke oorzaak en niet over een individuele schade. 

Daarom staat in afbeelding 2.2 (rechtsom) een gestippelde lijn. De toets levert voor de groep schades 

aanvullend doch indirect bewijs dat de verificatie van de mogelijke schadeoorzaak terecht is geweest. 
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Afbeelding 2.2 Toets op verificatie 
 

 
 

 

De toets op verificatie wordt systematisch uitgevoerd door het toepassen van combinatie-deductie-

eliminatie. Ook bij de toets op verificatie speelt domeinkennis een grote rol. Het Panel identificeert eerst op 

basis van de domeinkennis mogelijk parameters waarvan verwacht kan worden dat deze een relatie hebben 

met de schade. Door combinatie en deductie wordt deze verwachting vervolgens getoetst en al dan niet 

geëlimineerd.  

 

Om het patroon scherper te maken wordt op basis van de domeinkennis ook gekeken of er een subgroep te 

definiëren valt waarbij de relatie zich eerder zal aftekenen. Door op basis van domeinkennis combinatie-

deductie-eliminatie toe te passen kan de oorzaak-gevolg relatie zo goed mogelijk worden weergegeven. 

 

Door het uitvoeren van de toets op verificatie wordt de aannemelijkheid van de verificatie vergroot of 

afgezwakt.  

 

 

2.5 Uitgangspunten 
 

Door het toepassen van gestuurde patroonherkenning op de verzamelde gegevens wordt op een andere 

manier dan de beoordelingssystematiek gekeken naar de relatie tussen oorzaak en schade. Hierdoor is het 

mogelijk de uitgangspunten van de beoordeling te toetsen. 

 

Om een patroon te herkennen dienen de parameter voor de oorzaak en de indicator voor het gevolg bewust 

te worden gekozen. De keuzemogelijkheden worden beheerst door de gegevens die verzameld zijn en het 

huidige kennisniveau.  

 

Er is geen eenduidige indicator voor de hoeveelheid schade. Zo kan het aantal schades per gebouw gebruikt 

worden, maar ook het aantal schades per vierkante meter vloeroppervlak, de totale scheurlengte of het 

scheuroppervlak (scheurlengte x scheurwijdte). Meerdere maatstaven zijn denkbaar. Omdat er geen 

eenduidige indicator is, zijn meerdere maatstaven naast elkaar gebruikt om de invloed op de uitkomst te 

bepalen. Bij de overweging welke indicator te gebruiken, speelt domeinkennis ook weer een belangrijke rol. 

In sommige gevallen kan verwacht worden dat gezien de oorzaak het aantal schades minder afhankelijk is 

van bijvoorbeeld omvang van het gebouw dan in andere gevallen. 

 

Ook de keuze van de parameter voor de oorzaak is soms lastig en daarom worden waar relevant, ook 

meerdere mogelijke parameters gebruikt. Dit speelt met name bij de falsificatie, omdat wanneer er zich geen 

patroon aftekent, onduidelijk is of het aan de parameter ligt of aan het feit dat er daadwerkelijk geen 

verband waarneembaar is. 

 

Een nadeel, met name bij de toets op falsificatie, is dat er zoveel verwachtingen getoetst worden dat de kans 

groter wordt dat, zonder dat er een relatie bestaat, onterecht toch een patroon wordt ontdekt. Dit komt 

doordat de kans steeds groter wordt dat een toevallige relatie ontdekt wordt.  
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3  

 

 

 

 

VERGELIJKING MET DE RESULTATEN VAN REFERENTIES 
 

De resultaten van het verzamelen van informatie en de beoordeling zijn vergeleken met referenties om te 

toetsen of de uitkomsten eenzelfde beeld geven of afwijken. Indien uitkomsten afwijken is dat reden nader 

te onderzoeken waardoor deze afwijking verklaard kan worden. De vergelijkingen zijn uitgevoerd op 

gebiedsniveau en woningniveau. 

 

 

3.1 Vergelijking op gebiedsniveau 
 

Op gebiedsniveau zijn de resultaten vergeleken met de resultaten van onderzoeken in andere gebieden. De 

enige beschikbare resultaten van een ander onderzoek waarbij alle schades aan gebouwen op 

gestructureerde wijze zijn opgenomen en zijn beoordeeld komen voort uit het onderzoek ‘Schadeonderzoek 

Groningen Buitengebied’ [1]. Bij de in [1] onderzochte populatie gebouwen, de referentiegroep, is op 

gebiedsniveau geen schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten geconstateerd, alhoewel beïnvloeding 

door mijnbouwactiviteiten van een klein aantal individuele schades niet met zekerheid uit te sluiten was. 

 

De vergelijking op gebiedsniveau is uitgevoerd door met behulp van Tableau de resultaten van het 

onderzoek in Zuidlaren en de referentiegroep inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Daarnaast zijn voor een 

aantal vergelijkingen wiskundige analyses uitgevoerd.  Deze worden nader bij de resultaten in hoofdstuk 6 

toegelicht.  

 

3.2 Vergelijking op dossierniveau  
 

Ook op dossierniveau zijn vergelijkingen uitgevoerd tussen verschillende dossiers. Op dossierniveau zijn 

vergelijkingen binnen het onderzoek Zuidlaren uitgevoerd en vergelijkingen met dossiers uit de 

referentiegroep.   

 

De vergelijking op dossierniveau wordt uitgevoerd door de experts die de beoordeling uitvoeren. Op 

gestructureerde wijze worden de dossiers vergeleken en de resultaten van de vergelijking worden 

vastgelegd. 

 

Een speciaal type van de vergelijking op dossierniveau is de vergelijking van dossiers die zowel deel uit 

maakten van het onderzoek Zuidlaren als het onderzoek Buitengebied uit [1]. In het Onderzoek Zuidlaren is 

de inspectie en beoordeling volgens dezelfde methode uitgevoerd als in het Onderzoek Buitengebied, op 

enkele doorontwikkelingen naar aanleiding van de evaluatie door de Begeleidingscommissie Buitengebied 

beschreven in [2] na. Op basis van de resultaten van inspectie en beoordeling zijn beide opnames 

vergeleken. 
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4  

 

 

 

 

AANVULLENDE ONDERZOEKEN OP LOCATIE 
 

 

4.1 Algemeen 
 

Meerdere aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd om het effect van uitgangspunten van methodiek en 

gebruikte modellen op de resultaten te toetsen: 

- grondonderzoek bestaande uit 16 sonderingen en 61 grondboringen op 10 locaties/adressen; 

- grondonderzoek bestaande uit 7 seismische sonderingen; 

- uitvoeren van lintvoegmetingen aan 10 gebouwen. 

 

De resultaten van deze analyses zullen in de hierop volgende paragrafen nader beschreven worden. 

 

 

4.2 Sonderingen (16 x), grondboringen (61 x) en lintvoegmetingen (10 x) 
 

In dit onderzoek zijn steekproefsgewijs locaties gekozen waar een grondonderzoek is uitgevoerd ter 

verificatie van de in het onderzoek gebruikte uitgangspunten: 

- geologisch GeoTOP model; 

- de bepaling van de gevoeligheid van de ondergrond voor zettingen; 

- de beoordeling schade ten gevolge van ongelijkmatige zettingen op basis van het waargenomen 

schadebeeld. 

 

Aan de hand van alle, door Wiertsema & Partners, uitgevoerde grondonderzoeken is er per locatie een 

interpretatie van de resultaten uitgevoerd, is de representativiteit van GeoTOP model geverifieerd en zijn de 

schades opnieuw beschouwd. Indien er aan de hand van het grondonderzoek afwijkingen zijn waargenomen 

is dit gerapporteerd en beschreven. Eerst wordt de algemene conclusie gegeven, op basis van de 10 

onderzoekslocaties waarna de resultaten van de individuele onderzoeken besproken worden.  

 

 

4.2.1 Geotechnisch grondonderzoek 
 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in februari en maart en heeft per locatie globaal bestaan uit: 

- 3 tot 5 sonderingen met kleefmeting tot een diepte van 15 m - maaiveld; 

- 4 handboringen met geroerde en ongeroerde monsters tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 

 

Aan de hand van de sonderingen en de boringen is een geotechnische gelaagdheid en grondsoort bepaald. 

Hierbij is ook aangegeven of de laag integraal is aangetroffen of dat er een heterogeniteit in de gelaagdheid 

is waargenomen die invloed kan hebben op de schadebeoordeling.  
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4.2.2 Vergelijking Geotop 
 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse is weergegeven. In afbeelding 4.1 is een voorbeeld 

weergegeven van het gebruikte GeoTOP model waarvan de representativiteit is geverifieerd aan de hand van 

het geotechnisch onderzoek. 

 

Hierbij is in eerste instantie gekeken naar de Geologische eenheid en is daaropvolgend gekeken naar de 

meest waarschijnlijke Lithoklasse. 

 

 

Afbeelding 4.1 Appelboor GeoTOP VOORBEELD 
 

  
 

 

4.2.3 Interpretatie lintvoegmeting 
 

Voor de meeste onderzoekslocaties is daar waar mogelijk een lintvoegmeting uitgevoerd. Met 

meetnauwkeurigheid van 10 mm is het niet mogelijk iets over de relatieve rotaties in een muurvlak te 

zeggen maar kan wel een algehele scheefstand van het pand worden waargenomen.  

 

 

4.2.4 Conclusie 
 

De overkoepelende conclusie van het aanvullende grondonderzoek is dat de aangehouden grondslag en 

homogeniteit van het GeoTOP model geverifieerd zijn en dat er geen afwijkingen zijn geconstateerd die van 

invloed zijn op de schadebeoordeling. 

 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is gebleken dat het GeoTOP model goed overeenkomt 

met de waargenomen gelaagdheid en grondsoort. Van de 10 onderzoekslocaties waarbij een geotechnisch 

grondonderzoek is uitgevoerd is 10 maal geconcludeerd dat er geen significante afwijkingen zijn 

waargenomen tussen het grondonderzoek en het GeoTOP model. 

 

De resultaten van de lintvoegmeting tonen een veranderlijk beeld. Bij een groot aantal locaties zijn er geen 

noemenswaardige scheefstanden waargenomen. Bij een aantal locaties zijn echter scheefstanden 
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waargenomen. Bij de waargenomen scheefstanden is er gekeken naar de homogeniteit van het 

grondonderzoek op de locatie en is er gekeken of aan de hand van een eventuele heterogeniteit een 

bepaalde scheefstandrichting kan worden verwacht. 

Op basis van deze check is geconcludeerd dat de scheefstanden niet kunnen worden verklaard door de 

heterogeniteit van het grondonderzoek. 

 

Nu zullen de resultaten van de individuele onderzoeken beschreven worden. 

 

 

4.2.5 Onderzoek 1  
 

Geotechnisch grondonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 17 juli 2017 en hebben bestaan uit: 

- 9 handboringen met geroerde en ongeroerde monsters tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 

 

Vanwege de beperkte diepte van 3 m van de boringen kan alleen iets over de homogeniteit van de toplaag 

gezegd worden.  

 

Interpretatie grondonderzoek 

Op basis van de twee beschikbare handboringen is in tabel 4.1 een representatieve bodemopbouw 

weergegeven. 

 

 

Tabel 4.1 Representatieve gelaagdheid op basis van beschikbaar grondonderzoek 
 

bk laag 

[m NAP] 

ok laag 

[m NAP] 

Samenstelling 

[-] 

qc;gem 

[kPa] 

Rf;gem 

[%] 

Ouderdom 

[-] 

mv 13,5 1,0  toplaag: zand, vastgepakt   holoceen 

onbekend      

 

 

Bevindingen 

Aan de hand van bijlage II is de zettingsgevoeligheid voor autonome zettingen laag. De zettingsgevoeligheid 

ten gevolge van trillingen is middelmatig. Op basis van de beschikbare boringen en sonderingen zijn de 

volgende conclusies getrokken: 

- de toplaag (tot circa 3 m - mv) bestaat uit vast gepakt zand. De laag is overal integraal aanwezig. Er is 

geen grondonderzoek tot aan de onderzijde van de toplaag uitgevoerd; 

- geen grondonderzoek uitgevoerd tot op het Pleistoceen pakket; 

- het dossier kent schades waarbij ‘Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ als mogelijke oorzaak is 

benoemd. Op basis van de boringen en sonderingen is de beoordeling niet bijgesteld. De uitgevoerde 

lintvoegmeting voor dit dossier geeft geen aanleiding voor nieuwe inzichten. De huidige beoordelingen 

zijn daardoor niet bijgesteld. 

 

Vergelijking GeoTOP 

 

Beschrijving 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse zijn weergegeven.  
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Afbeelding 4.2 Appelboor GeoTOP model 
 

   
 

 

Bevindingen 

Doordat het grondonderzoek slechts tot 3 m onder maaiveld is uitgevoerd kan er geen vergelijking met het 

GeoTOP model gemaakt worden. Wel kan worden opgemerkt dat de dikte van de toplaag overeenkomt met 

de toplaag van het GeoTOP model. 

 

Interpretatie lintvoegmeting 

De nauwkeurigheid van de lintvoegmetingen (10 mm) is onvoldoende om iets over de rotatie op korte 

afstand te kunnen zeggen. Over de algehele scheefstand kan wel het volgende worden gesteld, de absolute 

zettingsverschillen kunnen worden waargenomen in de onderstaande afbeelding: 

1 er is over as E-E’ en G-G’ van de schuur een scheefstand waargenomen van circa 1:140; 

2 er is geen rotatie waargenomen, de zetting over E-E’ is gelijk aan G-G’; 

3 over de ander assen is geen significante scheefstand waargenomen. 

 

 

Afbeelding 4.3 Resultaten lintvoegmeting 
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Conclusie 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is de aangehouden grondslag en homogeniteit van het 

GeoTOP model geverifieerd en zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de 

schadebeoordeling.  

 

De waargenomen scheefstand over as E-E’ en G-G’ kan niet worden gelinkt aan de heterogeniteit van de 

toplaag. De grootste zetting treedt op aan de oostzijde. 

 

 

4.2.6 Onderzoek 2  
 

Geotechnisch grondonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 17 juli 2017 en heeft bestaan uit: 

- 5 sonderingen met kleefmeting tot een diepte van 15 m - maaiveld; 

- 4 handboringen met geroerde en ongeroerde monster tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 

 

Interpretatie grondonderzoek 

Op basis van de twee beschikbare sonderingen in afbeelding 4.4 en de handboringen over de eerste 3 m van 

het grondpakket is in tabel 4.2 een representatieve bodemopbouw weergegeven. 
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Afbeelding 4.4 Sondering DKM001 (l) en DKM002(r) 

 

  
 

 

Tabel 4.1 Representatieve gelaagdheid op basis van beschikbaar grondonderzoek 
 

bk laag 

[m NAP] 

Ok laag 

[m NAP] 

Samenstelling 

[-] 

qc;gem 

[kPa] 

Rf;gem 

[%] 

Ouderdom 

[-] 

mv 2,0 1,0  toplaag: zand met veen lagen var. 4 holoceen 

1,0 -1,5 a -3,0 zand, vast gepakt 20 0,9 holoceen 

-1,5 a -3,0  -3,0 a -5,0 klei/leem, zandig 1,8 2,5 holoceen 

-3,0 a -5,0 -> -12 zand, matig  14 1 pleistoceen 

 

 

Bevindingen 

Aan de hand van bijlage II is de zettingsgevoeligheid voor autonome zettingen laag. De zettingsgevoeligheid 

ten gevolge van trillingen is middelmatig. Op basis van de beschikbare boringen en sonderingen zijn de 

volgende conclusies getrokken: 

- de toplaag (tot circa 3 m - NAP) bestaat uit vast gepakt zand met in de eerste meter vanaf maaiveld 

lokaal wat Veenlagen. Twee sonderingen waren niet uitvoerbaar in verband met te hoge 

conusweerstanden. De laag is overal integraal aanwezig. Onder de vaste zandlaag is een Leem/Klei laag 

aangetroffen met zandlagen; 

- onder de toplaag bevindt zich een vast gepakte zandlaag; 

- het dossier kent schades waarbij ‘Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ als mogelijke oorzaak is 

benoemd. Op basis van de boringen en sonderingen is de beoordeling niet bijgesteld. De uitgevoerde 

lintvoegmeting voor dit dossier geeft geen aanleiding voor nieuwe inzichten. De huidige beoordelingen 

zijn daardoor niet bijgesteld. 
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Vergelijking GeoTOP 

 

Beschrijving 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse zijn weergegeven.  

 

 

Afbeelding 4.5 Appelboor GeoTOP model 
 

   
 

 

Bevindingen 

Het GeoTOP model komt overeen met de bevindingen uit de twee beschikbare sonderingen. Op basis van 

de ‘meest waarschijnlijke lithoklasse’ uit afbeelding 4.5 wordt geconcludeerd dat de dikte en de gelaagdheid 

van de lagen overeenkomstig is met de lokale grondgesteldheid. Wel kan worden opgemerkt dat de dikte 

van de Klei/Leem laag in werkelijkheid dikker is dan weergegeven in de Appelboor. 

 

Interpretatie lintvoegmeting 

De nauwkeurigheid van de lintvoegmetingen (10 mm) is onvoldoende om iets over de rotatie op korte 

afstand te kunnen zeggen. Over de algehele scheefstand kan wel het volgende worden gesteld, de absolute 

zettingsverschillen kunnen worden waargenomen in de onderstaande afbeelding: 

1 er is over as C-C’ een scheefstand waargenomen van circa 1:225; 

2 over de ander assen is geen significante scheefstand waargenomen. 
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Afbeelding 4.6 Resultaten lintvoegmeting 
 

 
 

 

Conclusie 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is de aangehouden grondslag en homogeniteit van het 

GeoTOP model geverifieerd en zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de 

schadebeoordeling.  

 

De waargenomen scheefstand over as C-C’ kan niet worden gelinkt aan de heterogeniteit van de toplaag. De 

toplaag is integraal aanwezig.  

 

 
4.2.7 Onderzoek 3 
 

Geotechnisch grondonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 17 juli 2017 en hebben bestaan uit: 

- 4 handboringen met geroerde en ongeroerde monsters tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 

 

Interpretatie grondonderzoek 

Vanwege de beperkte diepte van 3 m van de boringen kan alleen iets over de homogeniteit van de toplaag 

gezegd worden. Aanbevolen wordt om nog aanvullende sonderingen uit te voeren voor het bepalen van de 

gelaagdheid onder de toplaag. 

 

 

Tabel 4.2 Representatieve gelaagdheid op basis van beschikbaar grondonderzoek 
 

bk laag 

[m NAP] 

ok laag 

[m NAP] 

Samenstelling 

[-] 

qc;gem 

[kPa] 

Rf;gem 

[%] 

Ouderdom 

[-] 

mv 9,1  6,9  toplaag: Zand met Leem lagen - - holoceen 

6,9  - onbekend - - pleistoceen 
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Bevindingen 

Aan de hand van bijlage II is de zettingsgevoeligheid voor autonome zettingen zeer laag. De 

zettingsgevoeligheid ten gevolge van trillingen is laag. Op basis van de beschikbare boringen en 

sonderingen zijn de volgende conclusies getrokken: 

- de toplaag (tot circa 3 m - NAP) bestaat uit zand met in de eerste meter vanaf maaiveld lokaal wat 

Leemlagen. Onder de toplaag is een vaste zandlaag aangetroffen; 

- geen grondonderzoek uitgevoerd tot op het Pleistoceen pakket; 

- het dossier kent schades waarbij ‘Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ als mogelijke oorzaak is 

benoemd. Op basis van de boringen en sonderingen is de beoordeling niet bijgesteld. De uitgevoerde 

lintvoegmeting voor dit dossier geeft geen aanleiding voor nieuwe inzichten. De huidige beoordelingen 

zijn daardoor niet bijgesteld. 

 

Vergelijking GeoTOP 

 

Beschrijving 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse zijn weergegeven.  

 

 

Afbeelding 4.7 Appelboor GeoTOP model 
 

   
 

 

Bevindingen 

Doordat het grondonderzoek slechts tot 3 m onder maaiveld is uitgevoerd kan er geen vergelijking met het 

GeoTOP model gemaakt worden. Wel kan worden opgemerkt dat de dikte van de toplaag overeenkomt met 

de toplaag van het GeoTOP model. 

 

Interpretatie lintvoegmeting 

De nauwkeurigheid van de lintvoegmetingen (10 mm) is onvoldoende om iets over de rotatie op korte 

afstand te kunnen zeggen. Over de algehele scheefstand kan wel het volgende worden gesteld, de absolute 

zettingsverschillen kunnen worden waargenomen in de onderstaande afbeelding: 

1 er is geen significante scheefstand waargenomen. 
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Afbeelding 4.8 Resultaten lintvoegmeting 
 

 
 

 

Conclusie 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is de aangehouden grondslag en homogeniteit van het 

GeoTOP model geverifieerd en zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de 

schadebeoordeling.  

 
 

4.2.8 Onderzoek 4  
 

Geotechnisch grondonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 17 juli 2017 en hebben bestaan uit: 

- 3 sonderingen met kleefmeting tot een diepte van 3 m - maaiveld; 

- 4 handboringen met geroerde en ongeroerde monsters tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 

 

Interpretatie grondonderzoek 

Op basis van de twee beschikbare sonderingen in afbeelding 4.9 en de handboringen over de eerste 3 m van 

het grondpakket is in tabel 4.3 een representatieve bodemopbouw weergegeven. 
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Afbeelding 4.9 Sondering DKM001 (l) en DKM003(r) 

 

  
 

 

Tabel 4.3 Representatieve gelaagdheid op basis van beschikbaar grondonderzoek 
 

bk laag 

[m NAP] 

ok laag 

[m NAP] 

Samenstelling 

[-] 

qc;gem 

[kPa] 

Rf;gem 

[%] 

Ouderdom 

[-] 

mv 15,3 14,0 a 13,0  toplaag: zand met leem lagen > 2 2 a 5 holoceen 

14,0 a 13,0 12 m zand, vast gepakt > 20 1 pleistoceen 

 

 

Bevindingen 

Aan de hand van bijlage II is de zettingsgevoeligheid voor autonome zettingen zeer laag. De 

zettingsgevoeligheid ten gevolge van trillingen is laag. Op basis van de beschikbare boringen en 

sonderingen zijn de volgende conclusies getrokken: 

- de toplaag (tot circa 3 m - NAP) bestaat uit zand met in de eerste meter vanaf maaiveld lokaal wat 

Leemlagen. Onder de toplaag is een vaste zandlaag aangetroffen; 

- de sonderingen zijn direct gestaakt bij het bereiken van deze laag. De conusweerstanden lopen direct 

zeer hoog op hetgeen duidt op een zeer vastgepakte zandlaag; 

- het dossier kent schades waarbij ‘Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ als mogelijke oorzaak is 

benoemd. Op basis van de boringen en sonderingen is de beoordeling niet bijgesteld. De uitgevoerde 

lintvoegmeting voor dit dossier geeft geen aanleiding voor nieuwe inzichten. De huidige beoordelingen 

zijn daardoor niet bijgesteld. 

 

Vergelijking GeoTOP 

 

Beschrijving 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse zijn weergegeven.  
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Afbeelding 4.10 Appelboor GeoTOP model 
 

   
 

 

Bevindingen 

Het GeoTOP model komt overeen met de bevindingen uit de drie beschikbare sonderingen. Op basis van de 

‘meest waarschijnlijke lithoklasse’ uit afbeelding 4.10 wordt geconcludeerd dat de dikte en de gelaagdheid 

van de lagen overeenkomstig is met de lokale grondgesteldheid. Doordat het grondonderzoek slechts tot  

3 m onder maaiveld is uitgevoerd kan er geen vergelijking met het GeoTOP model gemaakt voor de diepere 

lagen. Wel kan worden opgemerkt dat de dikte van de toplaag overeenkomt met de toplaag van het 

GeoTOP model. 

 

Interpretatie lintvoegmeting 

De nauwkeurigheid van de lintvoegmetingen (10 mm) is onvoldoende om iets over de rotatie op korte 

afstand te kunnen zeggen. Over de algehele scheefstand kan wel het volgende worden gesteld, de absolute 

zettingsverschillen kunnen worden waargenomen in de onderstaande afbeelding: 

1 er is over as A-A’ een scheefstand waargenomen van circa 1:60; 

2 er is over as C-C’ een scheefstand waargenomen van circa 1:120; 

3 het object kantelt in de dwarsrichting van het object, in de lengte richting is geen scheefstand 

waargenomen. 
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Afbeelding 4.11 Resultaten lintvoegmeting 
 

 
 

 

Conclusie 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is de aangehouden grondslag en homogeniteit van het 

GeoTOP model geverifieerd en zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de 

schadebeoordeling.  

 

De waargenomen scheefstand van het object kan niet worden gelinkt aan de heterogeniteit van de 

ondergrond. De boringen en sonderingen tonen een integrale aanwezigheid van de lagen. 

 

 
4.2.9 Onderzoek 5  
 

Geotechnisch grondonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 17 juli 2017 en heeft hebben uit: 

- 4 handboringen met geroerde en ongeroerde monsters tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 

 

Vanwege de beperkte diepte van 3 m van de boringen kan alleen iets over de homogeniteit van de toplaag 

gezegd worden. Aanbevolen wordt om nog aanvullende sonderingen uit te voeren voor het bepalen van de 

gelaagdheid onder de toplaag 

 

Interpretatie grondonderzoek 

Op basis van de twee beschikbare handboringen is in tabel 4.5 een representatieve bodemopbouw 

weergegeven. 

 

 

Tabel 4.3 Representatieve gelaagdheid op basis van beschikbaar grondonderzoek 
 

bk laag 

[m NAP] 

ok laag 

[m NAP] 

Samenstelling 

[-] 

qc;gem 

[kPa] 

Rf;gem 

[%] 

Ouderdom 

[-] 

mv 3,5 0,5  toplaag: zand, met kleisporen - - holoceen 

onbekend      
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Bevindingen 

Aan de hand van bijlage II is de zettingsgevoeligheid voor autonome zettingen laag. De zettingsgevoeligheid 

ten gevolge van trillingen is laag. Op basis van de beschikbare boringen en sonderingen zijn de volgende 

conclusies getrokken: 

- de toplaag (tot circa 3 m - mv) bestaat uit matig fijn zand. De laag is overal integraal aanwezig. Er is geen 

grondonderzoek tot aan de onderzijde van de toplaag uitgevoerd; 

- geen grondonderzoek uitgevoerd tot op het Pleistoceen pakket; 

- het dossier kent schades waarbij ‘Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ als mogelijke oorzaak is 

benoemd. Op basis van de boringen en sonderingen is de beoordeling niet bijgesteld. De uitgevoerde 

lintvoegmeting voor dit dossier geeft geen aanleiding voor nieuwe inzichten. De huidige beoordelingen 

zijn daardoor niet bijgesteld. 

 

Vergelijking GeoTOP 

 

Beschrijving 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse zijn weergegeven.  

 

 

Afbeelding 4.12 Appelboor GeoTOP model 
 

   
 

 

Bevindingen 

Doordat het grondonderzoek slechts tot 3 m onder maaiveld is uitgevoerd kan er geen vergelijking met het 

GeoTOP model gemaakt worden. Wel kan worden opgemerkt dat de dikte van de toplaag overeenkomt met 

de toplaag van het GeoTOP model. 

 

Interpretatie lintvoegmeting 

De nauwkeurigheid van de lintvoegmetingen (10 mm) is onvoldoende om iets over de rotatie op korte 

afstand te kunnen zeggen. Over de algehele scheefstand kan wel het volgende worden gesteld, de absolute 

zettingsverschillen kunnen worden waargenomen in de onderstaande afbeelding: 

1 er is geen significante scheefstand waargenomen. 
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Afbeelding 4.13 Resultaten lintvoegmeting 

 

 
 

 

Conclusie 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is de aangehouden grondslag en homogeniteit van het 

GeoTOP model geverifieerd en zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de 

schadebeoordeling.  

 

 

4.2.10 Onderzoek 6  
 

Geotechnisch grondonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 17 juli 2017 en hebben bestaan uit: 

- 3 sonderingen met kleefmeting tot een diepte van 8 m - maaiveld; 

- 4 handboringen met geroerde en ongeroerde monsters tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 

 

 

Interpretatie grondonderzoek 

Op basis van de twee beschikbare sonderingen in afbeelding 4.14 en de handboringen over de eerste 3 m 

van het grondpakket is in tabel 4.5 een representatieve bodemopbouw weergegeven. 
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Afbeelding 4.14 Sondering DKM001 (l) en DKM003(r) 

 

   
 

 

Tabel 4.4 Representatieve gelaagdheid op basis van beschikbaar grondonderzoek 
 

bk laag 

[m NAP] 

ok laag 

[m NAP] 

Samenstelling 

[-] 

qc;gem 

[kPa] 

Rf;gem 

[%] 

Ouderdom 

[-] 

mv 5,0 -6,0  toplaag: zand  >10 1 holoceen 

-6,0 -10,0 zand, met kleilagen 2 à 4 2 à 6 pleistoceen 

 

 

Bevindingen 

Aan de hand van bijlage II is de zettingsgevoeligheid voor autonome zettingen laag. De zettingsgevoeligheid 

ten gevolge van trillingen is ook laag. Op basis van de beschikbare boringen en sonderingen zijn de 

volgende conclusies getrokken: 

- de toplaag (tot circa 3 m - mv) bestaat uit vast gepakt zand. De zandlaag gaat over in de pleistocene 

zandlaag. Er zijn geen cohesieve lagen aangetroffen in de toplaag; 

- onder de toplaag bevindt zich een vast gepakte zandlaag, de dikte is vanwege het staken van de 

sondering onbekend; 

- het dossier kent schades waarbij ‘Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ als mogelijke oorzaak is 

benoemd. Op basis van de boringen en sonderingen is de beoordeling niet bijgesteld. De uitgevoerde 

lintvoegmeting voor dit dossier geeft geen aanleiding voor nieuwe inzichten. De huidige beoordelingen 

zijn daardoor niet bijgesteld. 
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Vergelijking GeoTOP 

 

Beschrijving 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse zijn weergegeven.  

 

 

Afbeelding 4.15 Appelboor GeoTOP model 
 

   
 

 

Bevindingen 

Het GeoTOP model komt overeen met de bevindingen uit de drie beschikbare sonderingen. Op basis van de 

‘meest waarschijnlijke lithoklasse’ uit afbeelding 4.15 wordt geconcludeerd dat de dikte en de gelaagdheid 

van de lagen overeenkomstig is met de lokale grondgesteldheid.  

 

Interpretatie lintvoegmeting 

De nauwkeurigheid van de lintvoegmetingen (10 mm) is onvoldoende om iets over de rotatie op korte 

afstand te kunnen zeggen. Over de algehele scheefstand kan wel het volgende worden gesteld, de absolute 

zettingsverschillen kunnen worden waargenomen in de onderstaande afbeelding: 

1 over de assen is geen significante scheefstand waargenomen. 
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Afbeelding 4.16 Resultaten lintvoegmeting 
 

 
 

 

Conclusie 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is de aangehouden grondslag en homogeniteit van het 

GeoTOP model geverifieerd en zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de 

schadebeoordeling.  

 

 

4.2.11 Onderzoek 7 
 

Geotechnisch grondonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 17 juli 2017 en hebben bestaan uit: 

- 3 sonderingen met kleefmeting tot een diepte van 15 m - maaiveld; 

- 4 handboringen met geroerde en ongeroerde monsters tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 

 

Interpretatie grondonderzoek 

Op basis van de twee beschikbare sonderingen in afbeelding 4.17 en de handboringen over de eerste 3 m 

van het grondpakket is in tabel 4.6 een representatieve bodemopbouw weergegeven. 
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Afbeelding 4.17 Sondering DKM001 (l) en DKM002(r) 

 

 
 

 

Tabel 4.5 Representatieve gelaagdheid op basis van beschikbaar grondonderzoek 
 

bk laag 

[m NAP] 

ok laag 

[m NAP] 

Samenstelling 

[-] 

qc;gem 

[kPa] 

Rf;gem 

[%] 

Ouderdom 

[-] 

mv 13,5 1,0  Toplaag: Zand vastgepakt var. 2 Holoceen 

11,0  8,0 Klei/ Leem, zandig 1 4 Holoceen 

8,0 -> -1,0 Zand, matig  20 1 Pleistoceen 

 
 

Bevindingen 

Aan de hand van bijlage II is de zettingsgevoeligheid voor autonome zettingen laag. De zettingsgevoeligheid 

ten gevolge van trillingen is middelmatig. Op basis van de beschikbare boringen en sonderingen zijn de 

volgende conclusies getrokken: 

- de toplaag (tot circa 3 m - mv) bestaat uit vast gepakt zand. Twee sonderingen waren niet uitvoerbaar in 

verband met te hoge conusweerstanden. De laag is overal integraal aanwezig. Onder de vaste zandlaag 

is een Leem/Klei laag aangetroffen met zandlagen; 

- onder de toplaag bevindt zich een vast gepakte zandlaag, de dikte is vanwege het staken van de 

sondering onbekend; 

- het dossier kent schades waarbij ‘Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ als mogelijke oorzaak is 

benoemd. Op basis van de boringen en sonderingen is de beoordeling niet bijgesteld. De uitgevoerde 

lintvoegmeting voor dit dossier geeft geen aanleiding voor nieuwe inzichten. De huidige beoordelingen 

zijn daardoor niet bijgesteld. 

 
  



30 | 109 Witteveen+Bos | ASN196-1-P/17-016.530 | Definitief 

Vergelijking GeoTOP 

 

Beschrijving 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse zijn weergegeven.  

 

 

Afbeelding 4.18 Appelboor GeoTOP model 
 

   
 

 

Bevindingen 

Het GeoTOP model komt overeen met de bevindingen uit de twee beschikbare sonderingen. Op basis van 

de ‘meest waarschijnlijke lithoklasse’ uit afbeelding 4.18 wordt geconcludeerd dat de dikte en de 

gelaagdheid van de lagen overeenkomstig is met de lokale grondgesteldheid. Wel kan worden opgemerkt 

dat de dikte van de Klei/Leem laag in werkelijkheid iets dikker is dan weergegeven in de appelboor. 
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Interpretatie lintvoegmeting 

De nauwkeurigheid van de lintvoegmetingen (10 mm) is onvoldoende om iets over de rotatie op korte 

afstand te kunnen zeggen. Over de algehele scheefstand kan wel het volgende worden gesteld, de absolute 

zettingsverschillen kunnen worden waargenomen in de onderstaande afbeelding: 

1 er is over as D-D’ een scheefstand waargenomen van circa 1:240; 

2 over de ander assen is geen significante scheefstand waargenomen. 

 

 

Afbeelding 4.19 Resultaten lintvoegmeting 
 

 
 

 

Conclusie 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is de aangehouden grondslag en homogeniteit van het 

GeoTOP model geverifieerd en zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de 

schadebeoordeling.  

 

De waargenomen scheefstand over as D-D’ kan niet worden gelinkt aan de heterogeniteit van de toplaag. 

De grootste zetting treedt op aan de oostzijde, terwijl op basis van de sonderingen een grotere autonome 

zetting zou worden verwacht aan de westzijde. 

 

 

4.2.12 Onderzoek 8  
 

Geotechnisch grondonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 20 juli 2017 en hebben bestaan uit: 

- 2 sonderingen met kleefmeting tot een diepte van 3 m - maaiveld; 

- 4 handboringen met geroerde en ongeroerde monsters tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 

 

Interpretatie grondonderzoek 

Op basis van de twee beschikbare sonderingen in afbeelding 4.20 en de handboringen over de eerste 3 m 

van het grondpakket is in tabel 4.7 een representatieve bodemopbouw weergegeven. 
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Afbeelding 4.20 Sondering DKM001 (l) en DKM003(r) 

 

  
 

 

Tabel 4.6 Representatieve gelaagdheid op basis van beschikbaar grondonderzoek 
 

bk laag 

[m NAP] 

ok laag 

[m NAP] 

Samenstelling 

[-] 

qc;gem 

[kPa] 

Rf;gem 

[%] 

Ouderdom 

[-] 

mv 8,4 7,5 a  6,5 toplaag: zand 1 1 holoceen 

7,5 a  6,5 5,7 leem, sterk zandig 4 4 holoceen 

5,7 - zand, vast gepakt > 20 1 pleistoceen 

 

 

Bevindingen 

Aan de hand van bijlage II is de zettingsgevoeligheid voor autonome zettingen zeer laag. De 

zettingsgevoeligheid ten gevolge van trillingen is laag. Op basis van de beschikbare boringen en 

sonderingen zijn de volgende conclusies getrokken: 

- de toplaag (tot circa 3 m - NAP) bestaat uit zand met in de eerste meter vanaf maaiveld lokaal wat 

Leemlagen. Onder de toplaag is een vaste zandlaag aangetroffen; 

- de sonderingen zijn direct gestaakt bij het bereiken van deze laag. De conusweerstanden lopen direct 

zeer hoog op hetgeen duidt op een zeer vastgepakte zandlaag; 

- het dossier kent schades waarbij ‘Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ als mogelijke oorzaak is 

benoemd. Op basis van de boringen en sonderingen is de beoordeling niet bijgesteld. De uitgevoerde 

lintvoegmeting voor dit dossier geeft geen aanleiding voor nieuwe inzichten. De huidige beoordelingen 

zijn daardoor niet bijgesteld. 
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Vergelijking GeoTOP 

 

Beschrijving 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse zijn weergegeven.  

 

 

Afbeelding 4.21 Appelboor GeoTOP model 
 

    
 

 

Bevindingen 

Het GeoTOP model komt overeen met de bevindingen uit de twee beschikbare sonderingen. Op basis van 

de ‘meest waarschijnlijke lithoklasse’ uit afbeelding 4.21 wordt geconcludeerd dat de dikte en de 

gelaagdheid van de lagen overeenkomstig is met de lokale grondgesteldheid. Doordat het grondonderzoek 

slechts tot 3 m onder maaiveld is uitgevoerd kan er geen vergelijking met het GeoTOP model gemaakt voor 

de diepere lagen. Wel kan worden opgemerkt dat de dikte van de toplaag overeenkomt met de toplaag van 

het GeoTOP model. 

 

Interpretatie lintvoegmeting 

De nauwkeurigheid van de lintvoegmetingen (10 mm) is onvoldoende om iets over de rotatie op korte 

afstand te kunnen zeggen. Over de algehele scheefstand kan wel het volgende worden gesteld, de absolute 

zettingsverschillen kunnen worden waargenomen in de onderstaande afbeelding: 

1 over de assen is geen significante scheefstand waargenomen. 
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Afbeelding 4.22 Resultaten lintvoegmeting 
 

 
 

 

Conclusie 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is de aangehouden grondslag en homogeniteit van het 

GeoTOP model geverifieerd en zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de 

schadebeoordeling.  

 

 
4.2.13 Onderzoek 9  
 

Geotechnisch grondonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 25 juli 2017 en hebben bestaan uit: 

- 10 handboringen met geroerde en ongeroerde monsters tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 

 

Vanwege de beperkte diepte van 3 m van de boringen kan alleen iets over de homogeniteit van de toplaag 

gezegd worden. Aanbevolen wordt om nog aanvullende sonderingen uit te voeren voor het bepalen van de 

gelaagdheid onder de toplaag 

 

Interpretatie grondonderzoek 

Op basis van de beschikbare handboringen is in tabel 4.8 een representatieve bodemopbouw weergegeven. 

 

 

Tabel 4.7 Representatieve gelaagdheid op basis van beschikbaar grondonderzoek 
 

bk laag 

[m NAP] 

ok laag 

[m NAP] 

Samenstelling 

[-] 

qc;gem 

[kPa] 

Rf;gem 

[%] 

Ouderdom 

[-] 

mv 1,6 -1,5  toplaag: zand, met veenlagen - - holoceen 

onbekend      

 

 

Het valt bij de boringen op dat bij 7 van de 10 boringen een zuiver zandpakket is aangetroffen maar dat bij 

boringen B001, B008 en B010 een Veenlaag van circa 1,0 m is aangetroffen. 
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Bevindingen 

Aan de hand van bijlage II is de zettingsgevoeligheid voor autonome zettingen middelmatig. De 

zettingsgevoeligheid ten gevolge van trillingen is laag. Op basis van de beschikbare boringen en 

sonderingen zijn de volgende conclusies getrokken: 

- de toplaag (tot circa 3 m - mv) bestaat uit zand met lokaal een veenlaag. Er is geen grondonderzoek tot 

aan de onderzijde van de toplaag uitgevoerd. De aanwezigheid van de Veenlaag in enkele boringen 

duidt er op dat er een grondverbetering is toegepast bij de funderingspoeren van het object maar dat 

dit mogelijk niet overal consequent is doorgevoerd; 

- geen grondonderzoek uitgevoerd tot op het Pleistoceen pakket; 

- het dossier kent schades waarbij ‘Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ als mogelijke oorzaak is 

benoemd. Op basis van de boringen en sonderingen is de beoordeling niet bijgesteld. De uitgevoerde 

lintvoegmeting voor dit dossier geeft geen aanleiding voor nieuwe inzichten. De huidige beoordelingen 

zijn daardoor niet bijgesteld. 

 

Vergelijking GeoTOP 

 

Beschrijving 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse zijn weergegeven.  

 

 

Afbeelding 4.23 Appelboor GeoTOP model 
 

   
 

 

Bevindingen 

Doordat het grondonderzoek slechts tot 3 m onder maaiveld is uitgevoerd kan er geen vergelijking met het 

GeoTOP model gemaakt worden. Wel kan worden opgemerkt dat de dikte van de toplaag overeenkomt met 

de toplaag van het GeoTOP model. 

 

Interpretatie lintvoegmeting 

De nauwkeurigheid van de lintvoegmetingen (10 mm) is onvoldoende om iets over de rotatie op korte 

afstand te kunnen zeggen. Over de algehele scheefstand kan wel het volgende worden gesteld, de absolute 

zettingsverschillen kunnen worden waargenomen in de onderstaande afbeelding: 

1 er is bij gevel A-A ter plaatse van de molen een scheeftstand van de molen waargenomen van 1:160; 
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2 er is geen significante scheefstand waargenomen bij de andere gevels. 

Afbeelding 4.24 Resultaten lintvoegmeting ter plaatse van molen 

 
 

 

 
 

 

Conclusie 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is de aangehouden grondslag en homogeniteit van het 

GeoTOP model geverifieerd en zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de 

schadebeoordeling.  

 

De waargenomen scheefstand van het object kan niet worden gelinkt aan de heterogeniteit van de 

ondergrond. De boringen en sonderingen tonen een integrale aanwezigheid van de lagen. 

 
 
4.2.14 Onderzoek 10  
 

Geotechnisch grondonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 20 juli 2017 en hebben bestaan uit: 

- 9 handboringen met geroerde en ongeroerde monsters tot een diepte van 3 m- maaiveld; 

- classificatie van geroerde en ongeroerde monsters door middel van fotoboringen. 
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Vanwege de beperkte diepte van 3 m van de boringen kan alleen iets over de homogeniteit van de toplaag 

gezegd worden. Aanbevolen wordt om nog aanvullende sonderingen uit te voeren voor het bepalen van de 

gelaagdheid onder de toplaag. 

 

Interpretatie grondonderzoek 

Op basis van de beschikbare handboringen is in tabel 4.10 een representatieve bodemopbouw 

weergegeven. 

 

 

Tabel 4.8 Representatieve gelaagdheid op basis van beschikbaar grondonderzoek 
 

bk laag 

[m NAP] 

ok laag 

[m NAP] 

Samenstelling 

[-] 

qc;gem 

[kPa] 

Rf;gem 

[%] 

Ouderdom 

[-] 

mv 8,5 6,5  toplaag: zand, vastgepakt   holoceen 

onbekend      

 
 

Bevindingen 

Aan de hand van bijlage II is de zettingsgevoeligheid voor autonome zettingen laag. De zettingsgevoeligheid 

ten gevolge van trillingen is middelmatig. Op basis van de beschikbare boringen en sonderingen zijn de 

volgende conclusies getrokken: 

 

Toplaag 

De toplaag (tot circa 3 m - mv) bestaat uit vast gepakt zand. De laag is overal integraal aanwezig. Er is geen 

grondonderzoek tot aan de onderzijde van de toplaag uitgevoerd. 

 

Pleistoceen pakket 

Geen grondonderzoek uitgevoerd tot op het Pleistoceen pakket. 

 

Beoordeling 

Het dossier kent schades waarbij ‘Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ als mogelijke oorzaak is 

benoemd. Op basis van de boringen en sonderingen is de beoordeling niet bijgesteld. 

De uitgevoerde lintvoegmeting voor dit dossier geeft geen aanleiding voor nieuwe inzichten. De huidige 

beoordelingen zijn daardoor niet bijgesteld. 

 

Vergelijking GeoTOP 

 

Beschrijving 

Voor de vergelijking met GeoTOP is er ter plaatse van de onderzoekslocatie een appelboor geselecteerd 

waarin de Geologische eenheid en de Lithoklasse zijn weergegeven.  
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Afbeelding 4.25 Appelboor GeoTOP model ter plaatse van Spekstoep 24 te Gieten 

   
 

 

Interpretatie lintvoegmeting 

 

Bevindingen 

De nauwkeurigheid van de lintvoegmetingen (10mm) is onvoldoende om iets over de rotatie op korte 

afstand te kunnen zeggen. Over de algehele scheefstand kan wel het volgende worden gesteld, de absolute 

zettingsverschillen kunnen worden waargenomen in bijlage 1 van het onderzoeksrapport: 

 

Er is over alle assen geen wezenlijke scheefstand waargenomen, het grootst gemeten zettingsverschil is  

1 cm. Aangezien dit gelijk is aan de meetnauwkeurigheid kan hier geen scheefstand voor worden bepaald. 

 

Conclusie 

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is de aangehouden grondslag en homogeniteit van het 

GeoTOP model geverifieerd en zijn geen afwijkingen geconstateerd die van invloed kunnen zijn op de 

schadebeoordeling.  

 

Er zijn in de lintvoegmeting geen scheefstanden waargenomen. 
 

 

4.3 Seismische sonderingen 
 

Doel van dit onderzoek was het verkennen van een al dan niet afwijkende grondslag van de in de 

bodemmodellering aangehouden opbouw. Aanleiding voor deze onderzoeksvraag is de aanwezigheid van 

de Hondsrug. 

 

In navolgende tekst worden onderzoeksresultaten beschreven en vergeleken met de in de modellering 

aangehouden grondslag. Tevens wordt beoordeeld of er sprake is van een afwijkende grondslag, welke een 

noodzaak tot aanpassing van de modellen tot gevolg zou kunnen hebben.  
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4.3.1 Bepaling van de VS;30 waarden in Zuidlaren met seismische sonderingen 
 

Om locatie specifiek de VS;30 waarden te bepalen heeft aanvullend grondonderzoek plaatsgevonden. Het 

aanvullende onderzoek bestaat uit zogenaamde seismische sonderingen (Seismic Cone Penetration Tests -

SCPT). Het doel van dit onderzoek was het verkennen van een al dan niet afwijkende grondslag van de in de 

bodemmodellering aangehouden opbouw. 

 

Aanleiding voor deze onderzoeksvraag is de aanwezigheid van de Hondsrug en de mogelijke invloed hiervan 

op de overdracht van de aardbevingsbelasting. De Hondsrug is een topografische verhoging die grofweg 

van Noordwest naar Zuidoost door het gebied loopt. De Hondsrug is een geomorfologisch overblijfsel uit 

het einde van de voorlaatste ijstijd, het Laat-Saalien (circa 150.000 tot 130.000 BP). 

 

Het SCPT onderzoek, uitgevoerd door Wiertsema&Partners B.V. is opgesteld ter verkenning van een 

mogelijk verschil in de ondergrond tussen de Hondsrug en het omliggende gebied. De Hondsrug heeft nabij 

Zuidlaren een hoogte van circa 6 tot 10 m + NAP, het omliggende gebied nabij, 0,5 m + NAP (zie afbeelding 

4.27) 

 

De onderzoekslocaties zijn in twee dwarsraaien uitgevoerd, loodrecht op de strekking van de Hondsrug, 

zodat een mogelijk variatie kan worden herkend. De coördinaten en maaiveldhoogten van de verschillende 

onderzoeksposities zijn gegeven in tabel 4.11. Een overzichtskaart is gegeven in afbeelding 4.26. 

 

Uit de tabel 4.11 is te herkennen dat vanuit DKMS001 (laag) in de richting van DKMS004 (hoog) is gewerkt, 

evenzo vanuit DKMS005 (laag) in de richting van DKMS007 (hoog). De sonderingen hebben naast de 

reguliere conus en kleef registratie tevens een meting van schuifgolfsnelheid per meter diepte opgeleverd. 

Van dit traject is de gemiddelde snelheid bepaald over circa 30 m diepte vanaf het maaiveld om de VS;30 

waarde te bepalen. In tabel 4.11 is het overzicht weergegeven. De gemeten VS;30-waarde is ook vergeleken 

met de VS;30- waarde zoals die in de modellering voor Versie 4 GMM is bepaald [zie afbeelding 4.41 ,bijlage 

I]. 

 

 

Tabel 4.11   Overzicht van de SCPT gegevens. De VS;30 waarde is bepaald op basis van de SCPT meetdata. De V4 VS;30 waarde is  

                    afgeleid op basis van de Versie 4 Zonering (zie XXX). Het verschil tussen de gemeten waarde en de modelwaarden zijn  

                    ook gegeven 
 

SCPT X Y VS;30 

[m/s] 

m. 

NAP 

V4 

Zone 

V4 VS;30 

[m/s] 

VS;30 

Verschil [m/s] 

Maximale 

amplificatiefactor 

DKMS001 243110 567030 250 2,23 3023 214,6 35,4 2,322 

DKMS002 242933 567075 267 3,13 3023 214,6 52,4 2,322 

DKMS003 242805 567120 285 4,04 3402 252,2 32,8 1,886 

DKMS004 242462 567189 281 6,3 310 260,5 20,5 1,762 

DKMS005 242648 569002 239 0,85 3023 214,6 24,4 2,322 

DKMS006 242249 568897 258 2,63 3402 252,2 5,8 1,886 

DKMS007 241875 568839 297 5,28 310 260,5 36,5 1,762 

 

 

Uit beide raaien (DKMS001- DKMS004 als ook DKMS005 - DKMS007) is te herkennen dat de gemiddelde 

schuifgolfsnelheid over de bovenste 30 m relatief hoog is, circa 250 m/s of hoger. Deze is ook gemiddeld  

30 m/s hoger dan de modelwaarde van Versie 4 GMM. Opvallend is wel dat in beide raaien de 

schuifgolfsnelheid oploopt naarmate men hoger op de Hondsrug komt, te weten 11 % tot 20 % toename. 

Deze toename is ook te zien in de waarden die bepaald zijn voor V4 GMM zonering. Een lagere VS;30-waarde 

leidt over het algemeen tot een grotere amplificatie (en dus een hogere Vtop-waarde). Dit is ook te zien aan 

de equivalente maximale amplificatie factor (zie tabel 4.11) die hoger zijn voor lagere VS;30-waarde. 
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Op basis hiervan kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

- op de Hondsrug, waar overigens de meest woningen staan, zijn de amplificaties lager dan in het gebied 

ten oosten van de Hondsrug. Deze trend is te zien in de SCPT meetwaarden en ook in de modelwaarden; 

- de gemeten waarden van de VS;30-waarde met de SCPT tests zijn gemiddeld 30 m/s hoger dan de 

modelwaarden die als basis dienen voor V4 GMM. De modelwaarden zijn hiermee conservatief; 

- over het algemeen zijn de VS;30-waarde in het projectgebied hoger dan de gemiddelde VS;30-waarde in 

Groningen die ongeveer 200 m/s bedraagt. De VS;30-waarde kan in het hele V4 zoneringsgebied variëren 

tussen de 156 en 269 m/s. In en rondom Zuidlaren zijn de grondcondities dus gunstiger (lagere 

amplificaties) dan in de rest van het aardbevingsgebied. 
 
 

Afbeelding 4.26 Overzichtskaart van de locatie van de seismische sonderingen 
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Afbeelding 4.27 Overzichtskaart van de locaties van de sonderingen ten opzichte van de Hondsrug. Het is hier goed te zien dat de  

   Hondsrug hier als een topografisch verhoging van noordwest naar zuidoost door het gebied loopt 
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5  

 

 

 

 

TOETSRESULTATEN  
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de gestuurde patroonherkenning en de vergelijking van de 

resultaten met referenties beschreven. In de eerste paragraaf zijn de resultaten van de toets op verificatie 

beschreven en zijn deze vergeleken met de resultaten van de toets op verificatie uit [21]. In de tweede 

paragraaf volgen de toetsresultaten van de gestuurde patroonherkenning voor de toets op overbelasting 

door trilling ten gevolge van aardbevingen. Daarna is de wiskundige vergelijking met de resultaten van een 

referentiegroep beschreven en de vergelijking op dossierniveau. 
 
 

5.1 Toets op verificatie 
 

5.1.1 Geen overbelasting, onvoldoende sterkte of stijfheid 
 

Schade aan constructies kan ontstaan als de spanningen in een materiaal gelijk (of groter) worden dan de 

sterkte van het materiaal. Dit kan tot gevolg hebben dat het materiaal scheurt. Als een constructie-onderdeel 

onvoldoende stijf is, dan vervormt het meer dan waarop het is ontworpen. Door degeneratie van materiaal 

en belasting cycli kan de sterkte afnemen. Als gevolg hiervan kunnen de spanningen in het materiaal de 

materiaalsterkte overschrijden met scheurvorming als gevolg.  

 

Twee veel voorkomende schades uit de categorie ‘Geen overbelasting’ zijn: het spatten van een kap en 

onvoldoende stijve lateien.  

 

Spatten van een dak  

Er zijn twee vormen van ‘spatten van een kap’ waargenomen die vaker voorkomen. 

 

De eerste vorm komt voor bij (woon)boerderijen. Als de houten draagconstructie van het dak onvoldoende 

stijfheid heeft of als de fundering ervan meer zakt dan de fundering van de zijgevel, wordt de zijgevel door 

vervorming van de sporenkap naar buiten gedrukt. Doordat de zijgevel naar buiten wordt gedrukt scheurt 

deze, ook treedt scheurvorming op in de aansluitende achter- en voorgevel.  

 

De tweede vorm is het spatten van een kap van een woning, waarbij het hellend dak via een muurplaat aan 

de vloer is gekoppeld. De vloer maakt horizontaal evenwicht en voorkomt dat de muurplaten door de 

horizontale kracht naar buiten worden gedrukt. Als de vloer of muurplaat de horizontale trekkracht niet kan 

opvangen verplaatst de onderkant van de kap (en soms ook een deel van de vloer) naar buiten. Als gevolg 

hiervan drukt de muurplaat het aansluitende metselwerk naar buiten. Hierdoor kan er scheurvorming 

optreden in de wanden die naar buiten wordt gedrukt en wanden die hierop aansluiten. In de praktijk zijn er 

ook andere wijzen van koppeling tussen beide zijden van het dak zoals spanten, trekankers, en dergelijke 

mogelijk, echter het principe is zoals bovenstaand omschreven. 

 

Uit de toets blijkt dat het gemiddeld aantal schades als gevolg van het spatten van een kap van een 

(woon)boerderij hoger is dan bij ander type gebouwen (de tweede vorm). Tevens is voor beide groepen 

vastgesteld dat dit schadebeeld bij gebouwen die zijn gebouwd voor 1950 gemiddeld vaker voorkomt dan 

bij gebouwen met een latere oprichtingsdatum.  
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Tijdens inspecties is gebleken dat de draagconstructie van het dak van (woon)boerderijen vaak onvoldoende 

stijf is waardoor de zijgevel door de sporen van het dak uit het lood wordt gedrukt. Als gevolg hiervan 

ontstaat er schade in de zijgevel, achter- en voorgevel van het gebouw. Bij andere gebouwtypen is de 

dakconstructie meestal minder complex en is de kans op schade door spatten kleiner. Hier is de stijfheid van 

het dak niet bepalend maar een goede onderlinge koppeling van de muurplaten.  

Het gemiddeld aantal schades in gebouwen die zijn opgericht voor 1950 is hoger dan in gebouwen van 

latere datum. Dit heeft te maken met degeneratie van materialen, en het veranderen van de bouw en 

bouwmethodes in de loop van de tijd. 

De constructie van een dak is onderhevig aan degeneratie van materialen en aan belasting cycli. Hierdoor 

neemt de sterkte van de materialen af in de tijd en daarmee de stijfheid van de constructie. De afnemende 

stijfheid van de constructie kan leiden tot schade. 

Na 1950 is de aanpak van het ontwerp van een gebouw en de wijze waarop het wordt geconstrueerd 

geleidelijk veranderd. Daar waar vroeger de constructies op basis van ervaring werden ontworpen en 

gebouwd, staat het ontwerp nu onder toezicht van de overheid en dienen alle constructies te voldoen aan 

wet- en regelgeving. Daarnaast is men in de bouw steeds meer gaan werken met minder arbeidsintensieve 

constructiemethoden. De meeste daken worden in prefab aangeleverd en in plaats van complexe houten 

draagconstructies wordt er nu gewerkt met stalen draagconstructies. 

 

Een beeld wat we vinden met de toets komt overeen met hetgeen in de lijn van de verwachting ligt.  

 

 

Afbeelding 5.1 Gemiddeld aantal schades beoordeeld ten gevolge van een spattende kap ten opzichte van het  

 gebouwtype woonboerderij en boerderij in functie uitgezet tegen de andere gebouwtypen en het bouwjaar  

 gecategoriseerd in gebouwen voor 1950 en gebouwen na 1950 
 

 
 

 

Onvoldoende stijve latei 

Een lateiconstructie bestaat uit een korte overspanning van natuursteen, beton, staal, hout of metselwerk. 

Indien de constructie onvoldoende stijf is om de bovenliggende constructie op te vangen komt er spanning 

te staan op de constructie. Hierdoor kan er in de lateiconstructie en in het bovenliggende metselwerk 

scheurvorming ontstaan. 

 

Uit de toets blijkt dat het gemiddeld aantal schades door onvoldoende stijfheid lateien in de tijd is 

afgenomen. Het blijkt dat in lateiconstructies van voor 1950 gemiddeld meer schades voorkomen dan in 

lateien in gebouwen die zijn opgericht na het jaar 2000. Hierbij speelt degeneratie van materialen, de 

verbeterde kwaliteit van lateiconstructies en de gewijzigde bouwwijze een rol. 
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De constructie van een latei is onderhevig aan degeneratie van materialen. Hierdoor neemt de sterkte van de 

materialen af in de tijd en daarmee de stijfheid van de constructie. De vervorming die optreedt als gevolg 

van het afnemen van de stijfheid van de constructie kan leiden tot schade.  

 

In oudere gebouwen werden de lateiconstructies niet berekend maar op basis van ervaring geconstrueerd. 

Na het invoeren van de verplichting in 1960 om de buitenmuren volledig als spouwmuur uit te voeren werd 

er bij de bouwwijze nog onvoldoende rekening gehouden met thermische eigenschappen van materialen. 

De lateiconstructies werden nog regelmatig aan de binnenvloer gekoppeld. Door de verschillen in uitzetting 

van metselwerk en de latei was de kans op ontstaan van scheuren in het metselwerk groot. Tegenwoordig 

worden alle lateien berekend en voorzien van een CE-markering en Komo-attest. Daarnaast worden er 

duidelijke handleidingen verstrekt waarin wordt beschreven hoe de lateien aan te brengen en te detailleren. 

De kans op schade is hierdoor aanzienlijk kleiner.  

 

Uit de toets blijkt dat de schade aan lateien in de jaren is afgenomen. Een beeld dat overeenkomt met 

hetgeen je kan verwachten op basis van de verbeteringen van de bouwmethode. De doorontwikkeling en 

optimalisering van het product latei heeft geleid tot minder schade bij jongere bouwwerken. 

 

 

Afbeelding 5.2 Gemiddeld aantal schades per gebouw ten gevolge van onvoldoende stijfheid latei in het bouwdeel buitenwand  

 gevel zonder opening uitgezet tegen het bouwjaar 
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Afbeelding 5.3 Mediaan van het aantal schades per gebouw van onvoldoende stijfheid latei in het bouwdeel buitenwand gevel  

 zonder opening uitgezet tegen het bouwjaar 
  

 
 

 

5.1.2 Verhinderde vervorming 
 

Onderdelen van gebouwen zijn onderhevig aan weersinvloeden, omstandigheden waaraan ze bloot worden 

gesteld. Het vochtgehalte in de bouwmaterialen komt gedurende tijd, langzaam in evenwicht met het 

vochtgehalte in het gebouw. Ten gevolge hiervan treedt vocht uit het materiaal en wil het korter worden. De 

mate van krimp verschilt per bouwmateriaal. Bijvoorbeeld: kalkzandsteen krimpt meer dan beton- of 

baksteen. Daar waar deze onderdelen aan elkaar worden gekoppeld of tegen elkaar zijn gebouwd ontstaan 

spanningen. Als de grensspanning wordt overschreden ontstaat er scheurvorming in de onderdelen of in de 

afwerklaag die op deze onderdelen kan zijn aangebracht. 

 

Krimp tussen 2 elementen 

Daar waar twee elementen op elkaar aansluiten en niet met elkaar zijn verbonden, kan de voeg tussen de 

elementen vergroten als gevolg van krimp van aansluitende elementen. Voorbeelden van dergelijke voegen 

zijn: een dilatatie, de aansluiting tussen een plafond en wand, een aansluiting van een vloer op wand, twee 

plafondplaten die tegen elkaar zijn gelegd etc. Indien een afwerking wordt doorgezet over een dergelijke 

voeg dan bestaat de kans dat op de afwerking de verkorting in de voeg niet kan opnemen en scheurt.  

 

Uit de toets komt naar voren dat de mediaan van het aantal schades als gevolg van krimp tussen twee 

elementen bij gebouwen met een recente bouwdatum groter is dan bij oudere gebouwen. Dit komt overeen 

met de verwachting. Moderne gebouwen worden grotendeels uit grote, meestal geprefabriceerde, 

elementen samengesteld. Het aantal voegen is in deze gebouwen groter dan in oudere gebouwen en 

daarmee de kans op schade ook.   

 

De bouw van woningen vond lange tijd grotendeels op locatie plaats. Kleine elementen zoals bakstenen, 

houten balken, plaatmateriaal en kozijnen werden aangevoerd op de bouwplaats en door vakmensen in het 

werk samengesteld. De vloeren werden in het werk gestort en wanden op het werk gemetseld.  

Tegenwoordig vindt de constructie van woningen steeds meer in een fabriek plaats. Binnenwanden, vloeren 

en daken worden geprefabriceerd aangeleverd en op de bouw samengesteld. Een voordeel hiervan is dat de 

productie onder meer geconditioneerde omstandigheden kan plaatsvinden en de kwaliteit van de producten 

groter is. Een nadeel is dat moderne woningen meer verbindingen hebben waarbij elementen tegen elkaar 

worden geplaatst en niet of nauwelijks zijn gekoppeld.  
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Afbeelding 5.4 Gemiddeld aantal schades per gebouw ten gevolge van krimp tussen twee elementen in de bouwdelen  

 binnenwand, binnenzijde gevel en woningscheidende wand uitgezet tegen het bouwjaar 
 

 
 

 

Afbeelding 5.5 Mediaan van het aantal schades per gebouw ten gevolge van krimp tussen twee elementen in de bouwdelen  

 binnenzijde gevel en woningscheidende wand uitgezet tegen het bouwjaar 
 

 
 

 

Werking van metselwerk gevel 

Bouwdelen krimpen en zetten uit onder invloed van weersinvloeden. Met name de huid van een gebouw 

wordt continu door het weer belast. Een gebouw leeft en is altijd in beweging. Krimp en het uitzetten van de 

gebouwhuid kan door het materiaal worden opgenomen tot een bepaalde grenswaarde. Deze scheurt als 

deze grenswaarde wordt overschreden. Door het aanbrengen van bouwfysische dilataties kan dit type 

schade worden voorkomen. De discontinuïteiten in de gevel als gevolg van bouwkundige detailleringen 

nabij lateien en balkons, kunnen leiden tot grote spanningen met scheurvorming als gevolg. Door het 

aanbrengen van bouwtechnische dilataties kan dit type schade worden voorkomen.  

 

Bij oudere gebouwen was het niet gebruikelijk om dilataties in het metselwerk aan te brengen. Omdat men 

lange tijd met zachte mortels werkte (met kalk als bindmiddel) leverde dit niet veel problemen op in de zin 

van scheurvorming. De kalkvoeg is flexibel en volgt als een soort kauwgom de bewegingen van de 

metselwerkwand. Vanaf het begin van de vorige eeuw werd er steeds meer gebruik gemaakt van 

cementmortels. Men nam geen maatregelen om het starre gedrag van de cementmortel te compenseren. 

Begin 1991 werd de brochure ‘handleiding dilataties in baksteengevels’ uitgebracht. In de praktijk is 
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gebleken dat het aanbrengen van dilataties de meest effectieve maatregel is en bij moderne woningen ook 

veelvuldig wordt toegepast.  

 

Uit de toets komt naar voren dat het aantal schades als gevolg van het ontbreken van een dilatatie in het 

buitenblad in de jaren steeds minder is geworden. Een beeld dat overeenkomt met hetgeen je kan 

verwachten op basis van de verbeteringen van de bouwmethode en wat we zie in de rest van Nederland.  

 

 

Afbeelding 5.6 Gemiddeld aantal schades per gebouw ten gevolge van dilatatie in de buitenzijde gevel uitgezet ten opzichte van  

 het bouwjaar 
 

 
 

 

Afbeelding 5.7 Mediaan van het aantal schades per gebouw ten gevolge van dilatatie in de buitenzijde gevel uitgezet ten opzichte  

 van het bouwjaar 
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5.2 Toets overbelasting door trillingen ten gevolge van geïnduceerde aardbevingen 
 

Introductie 

De trillingen door aardbevingen zijn op basis van twee verschillende GMM/GMPE modellen berekend, de 

GMM Versie 4 GMM en de Empirische GMPE. De modellen zijn in bijlage I beschreven. De uitkomst van de 

modelberekening is een maat voor de trillingen, ook wel aardbevingsbelasting genoemd, in de eenheden 

PGV (piekgrondsnelheid), VTOP (piektrillingssnelheid), PGV_MaxRot (maximale piekgrondsnelheid in de 

hoofdrichting) en PGA (piekgrondversnelling). De PGV_MaxRot waarde is bij zowel VERSIE 4 GMM als de 

Empirische GMPE gehanteerd om te toetsen aan de richtlijn SBR deel A. De andere eenheden als PGA en 

VTOP maar ook PGV_MaxRot, kunnen aanvullend gebruikt worden in de toetsing door het analyseren van 

elke mogelijke relatie met schade, schadebeelden of een combinatie van factoren. Bij de toets op 

aardbevingsbelasting en schade wordt gekeken naar alle schades en deelsets van alle schades.  

 

Relatie met aantal (percentage) meldingen 

De verwachting is dat bij hogere aardbevingsbelastingen en dichterbij het epicentrum van de aardbeving in 

het gebied er meer schademeldingen zijn. De verdeling van het relatieve aantal meldingen (als percentage 

van het totaal aantal adressen) is weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

 

Afbeelding 5.8 Percentage van het totaal aantal dossiers aanwezig in een bepaalde countour ten opzichte van het epicentrum, met  

 bandbreedtes van 500 m tot een afstand van 3 kilometer ten opzichte van het epicentrum en bandbreedtes  

 van 1 kilometer vanaf 3 kilometer ten opzichte van het epicentrum 
 

 
 

 

In de eerste 500 m rondom het epicentrum zijn geen BAG-adressen en zijn ook geen schademeldingen 

gedaan. Dichtbij het epicentrum zijn relatief meer schademeldingen dan op grotere afstand van het 

epicentrum. Op basis van de gebruikte GMM/GMPE modellen is dit ook te verwachten omdat beide conform 

SBR deel B [3] nog voelbare trillingssnelheden geven. 
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Er is ook gekeken naar het aantal bewoners dat heeft aangegeven de aardbeving te hebben gevoeld ten 

opzichte van de afstand tot het epicentrum. Dichtbij het epicentrum heeft ongeveer de helft van de 

bewoners aangegeven de aardbeving te hebben gevoeld. Op grotere afstanden zijn de aardbevingen door 

bijna alle bewoners niet gevoeld. Dit komt ook overeen met het beeld uit het relatieve aantal 

schademeldingen. 

 

 

Afbeelding 5.9 Percentage van het aantal gebouwen waarbij bewoner/eigenaar heeft aangegeven dat de zwaarst gevoelde  

 aardbeving op het adres in 2016 heeft plaatsgevonden ten opzichte van gebouwen waarbij de bewoner/eigenaar  

 heeft aangegeven geen aardbeving of een aardbeving in een andere periode gevoeld te hebben uitgezet tegen de  

 afstand van het epicentrum met bins van 650 m 

 
 

 

Als de beving gevoeld is, wordt de bewoner gevraagd om op een schaal van 1 tot 5 aan te geven hoe de 

intensiteit van de beving beleefd is. Dichtbij het epicentrum hebben meer mensen de beving als 5 beleefd 

dan op grotere afstand van het epicentrum. Dit komt ook overeen met wat uit de GMM/GMPE modellen 

volgt, namelijk een verloop in intensiteit ten opzichte van het epicentrum. 

 

 

Afbeelding 5.10 Percentage van het aantal schademeldingen waarbij de bewoner/eigenaar heeft aangegeven met welke ervaring  

 de beving uit 2016 het meest overeen komt uitgezet tegen de afstand tot het epicentrum met bins van  

 650 m 
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Relatie aantal schades 

Naast het feit dat er in de eerste kilometers rondom het epicentrum relatief meer schademeldingen zijn 

gedaan kan op basis van de inspectieresultaten ook beschouwd worden of er relatief meer schade is 

geconstateerd dichtbij het epicentrum. In onderstaande afbeelding is de mediaan van het aantal schades per 

gebouw per kilometer en per 500 m vanaf het epicentrum uitgezet. Groepen met minder dan 20 gebouwen 

zijn licht gekleurd omdat deze gevoelig zijn voor individueel afwijkende gebouwen en sterk afwijkende 

verdelingen in gebouwtypen (doordat het bijvoorbeeld enkel grote boerderijen zijn). 

 

 

Afbeelding 5.11  Mediaan van het aantal schades per gebouw uitgezet tegen de afstand van het epicentrum met bins  

  van 1.000 m, met in donkerblauw de bins met 20 of meer gebouwen en in lichtblauw de bins met minder dan  

  20 gebouwen 
 

 
 

 

Afbeelding 5.12  Mediaan van het aantal schades per gebouw uitgezet tegen de afstand van het epicentrum met bins  

  van 500 m, met in donkerblauw de bins met 20 of meer gebouwen en in lichtblauw de bins met minder dan  

  20 gebouwen 
 

 
 

 

Er is ook gekeken naar de natuurlijke overgangen tussen wijkdelen in het gebied rondom het epicentrum. 

Een intervalbreedte van 650 m sluit goed aan bij de overgangen tussen wijkdelen waarbij er nog wel 

groepen met een behoorlijk aantal gebouwen overblijven (meer dan 15 % van het totaal). Daarom worden 

groepen van 650 m aangehouden. 
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Afbeelding 5.13  Mediaan van het aantal schades per gebouw uitgezet tegen de afstand van het epicentrum met bins  

  van 650 m, met in donkerblauw de bins met 20 of meer gebouwen en in lichtblauw de bins met minder dan  

  20 gebouwen 
 

 
 

 

Uit de afbeeldingen volgt dat gebouwen dichtbij het epicentrum relatief weinig schades hebben (tot 1km 

vanaf het epicentrum) en de gebouwen tussen 1-2,5km relatief meer schades hebben. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is het verschil in gebouwtype tussen de groepen. Relatief dichtbij het epicentrum zijn 

meer tussenwoningen en hoekwoningen opgenomen en veel minder vrijstaande woningen. De rijtjeshuizen 

hebben over het algemeen minder schades dan de vrijstaande woningen. Bij groepen van 650 m is de 

verdeling van gebouwtypes beter en valt deze groep minder op. In het vervolg wordt enkel deze 

intervalbreedte getoond. 

 

De berekende trillingssnelheid met VERSIE 4 GMM is niet enkel te relateren aan de afstand tot het 

epicentrum. In onderstaande afbeelding is het aantal schades per gebouw uitgezet tegen de met VERSIE 4 

GMM berekende trillingssnelheid voor verschillende intervallen. Gezien de beperkte range van de 

uitkomsten is het lastig om een goede intervalbreedte te vinden. Onderstaande grafieken tonen de relatie 

tussen de mediaan van het aantal schades en de berekende trillingssnelheid voor een interval van  

0,05 mm/s, 0,1mm/s en 0,2mm/s. 
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Afbeelding 5.14 Mediaan van het aantal schades per gebouw uitgezet tegen de trillingssnelheid op basis van het GMM  

  V4 model met bins van 0,05 mm/s 
 

 
 

 

Afbeelding 5.15 Mediaan van het aantal schades per gebouw uitgezet tegen de trillingssnelheid op basis van het GMM  

  V4 model met bins van 0,1 mm/s 
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Afbeelding 5.16 Mediaan van het aantal schades per gebouw uitgezet tegen de trillingssnelheid op basis van het GMM  

  V4 model met bins van 0,2 mm/s 
 

 
 

 

De grafieken geven een vergelijkbaar beeld waarmee het effect van de gehanteerde intervalbreedte beperkt 

is. Uit de afbeeldingen met de verschillende intervalafstanden volgt geen opvallend verloop. De groep  

0,8-1 mm/s en 1-1,2 mm/s bevatten te kleine aantallen gebouwen. In het vervolg wordt enkel de 

intervalbreedte van 0,1mm/s getoond. 

 

Relatie omvang schades 

Naast het aantal schades kan ook gekeken worden naar de totale fysieke omvang van de schade per 

gebouw. Hiervoor is de totale scheurlengte per gebouw bepaald en de totale scheuroppervlakte 

(scheurlengte x scheurwijdte).  

 

Onderstaande afbeelding toont de mediaan van de totale scheurlengte (in mm) per gebouw tegen de 

afstand tot het epicentrum en tegen de berekende trillingssnelheid berekend met VERSIE 4 GMM. 

 

 

Afbeelding 5.17  Mediaan van de totale scheurlengte per gebouw (in mm) uitgezet tegen de afstand tot het epicentrum  

  met bins van 650 m 
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Afbeelding 5.18  Mediaan van de totale scheurlengte per gebouw (in mm) uitgezet tegen de trillingssnelheid berekend  

  op basis van het VERSIE 4 GMM model met bins van 0,1 mm/s 

 
 

 
 

 

Uit de grafieken volgt dat er in de totale scheurlengte per gebouw meer spreiding zit dan in het aantal 

schades per gebouw omdat de interkwartielafstand groter is. Verder toont het een vergelijkbaar beeld als 

het aantal schades per gebouw. 

 

In onderstaande afbeeldingen is de mediaan van het totale scheuroppervlak per gebouw (in mm2) uitgezet 

tegen de afstand tot het epicentrum en de met de VERSIE 4 GMM berekende trillingssnelheid. 

 

 

Afbeelding 5.19  Mediaan van het totale scheuroppervlak per gebouw (in mm²) uitgezet tegen de afstand tot het  

  epicentrum met bins van 650 m  
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Afbeelding 5.20  Mediaan van het totaal scheuroppervlak per gebouw (in mm²) uitgezet tegen de trillingssnelheid  

  berekend op basis van het VERSIE 4 GMM model met bins van 0,1 mm/s 
 

 
 

 

De grafieken geven geen eenduidig beeld. Wat opvalt is dat de eerste groep vanaf het epicentrum (0,65-1,30 

km) een hogere mediaan van het totale scheuroppervlak per gebouw heeft ten opzichte van de groepen tot 

3,25 km vanaf het epicentrum. Deze groep had juist een iets lager mediaan aantal schades en mediaan van 

totale scheurlengte, wat betekent dat de scheurwijdte groter is in deze groep dan in de andere groepen. 
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Relatie ervaring - aantal gemelde schades 

Tijdens het bezoek aan de woning is ook aan de bewoner gevraagd of deze de aardbeving gevoeld heeft. Er 

is onderzocht of er een relatie is tussen bewoners die de beving gevoeld hebben en het aantal schades dat is 

geconstateerd. Onderstaande grafieken tonen het gemiddeld aantal schades per gebouw en de mediaan van 

het aantal schades per gebouw voor de bewoners die hebben aangegeven de aardbeving gevoeld te 

hebben en degene die deze niet gevoeld hebben. 

 

 

Afbeelding 5.21  Gemiddeld aantal schades per gebouw waarbij bewoner/eigenaar heeft aangegeven dat de zwaarst gevoelde  

  aardbeving op het adres in 2016 heeft plaatsgevonden ten opzichte van gebouwen waarbij de bewoner/eigenaar  

  heeft aangegeven geen aardbeving of een aardbeving in een andere periode gevoeld te hebben 
 

 
 

 

Afbeelding 5.22  Mediaan van het aantal schades per gebouw waarbij bewoner/eigenaar heeft aangegeven dat de zwaarst  

  gevoelde aardbeving op het adres in 2016 heeft plaatsgevonden ten opzichte van gebouwen waarbij de  

  bewoner/eigenaar heeft aangegeven geen aardbeving of een aardbeving in een andere periode gevoeld te  

  hebben 
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Te zien is dat gebouwen waarbij de bewoner de aardbeving heeft gevoeld gemiddeld iets meer schades 

hebben, maar dat de mediaan van het aantal schades gelijk is.  

 

Wanneer de bewoner aangaf de aardbeving gevoeld te hebben is gevraagd hoe deze werd ervaren op een 

schaal van 1 tot 5. Er is ook gekeken of er een relatie is tussen hoe de aardbeving ervaren is en het aantal 

schades.  

 

 

Afbeelding 5.23  Gemiddeld aantal schades per gebouw waarbij de bewoner/eigenaar heeft aangegeven met welke ervaring de  

  beving uit 2016 het meest overeen komt  
 

 
 

 

Afbeelding 5.24  Mediaan van het aantal schades per gebouw waarbij de bewoner/eigenaar heeft aangegeven met welke ervaring  

  de beving uit 2016 het meest overeen komt 
 

 
 

 

Uit de grafieken volgt geen eenduidige relatie tussen het aantal schades en de beleving van de aardbeving.  
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Specifieke schadetypen 

Alle schades zijn beoordeeld en voor ieder schadebeeld zijn één of meer mogelijke (bouwkundige) oorzaken 

benoemd. Bij de trillingssnelheden berekend met de Empirische GMPE, waarbij een beperkte overschrijding 

van de grenswaarde uit de SBR deel A op kan treden, is niet direct schade met als enkelvoudige oorzaak 

overbelasting door trillingen te verwachten. 

 

Wat op basis van de Empirische GMPE echter niet is uit te sluiten is de beïnvloeding van schades waarvan op 

basis van het schadebeeld één of meerdere andere oorzaken te verifiëren zijn. Het gaat dan om het 

zogenaamde ‘tikje’. Dit zijn schades die ontstaan doordat in delen van het gebouw spanningsopbouw 

aanwezig is waarbij de trilling ten gevolge van de aardbeving ervoor kan zorgen dat de spanning al op een 

eerder moment wordt overschreden dan zonder de aardbeving het geval zou zijn.  

 

De schades waarbij sprake is van spanningsopbouw zijn met name de schades waarbij vervorming gestuurde 

mechanismen optreden. Dit zijn de schades door vervormingen en zettingen. Een voorbeeld zijn spanningen 

die voorkomen bij de aansluiting tussen 2 verschillende elementen door krimp en spanningen die ontstaan 

door een verschilzetting tussen een bestaand gebouw en een aanbouw. Een relatief kleine trilling die juist de 

grenswaarden uit de SBR overschrijdt kan net het ‘tikje’ zijn waardoor deze reeds aanwezige spanningen zich 

uiten in een kleine scheur. In afbeelding 5.25 wordt dit effect geïllustreerd voor spanningen die voorkomen 

bij de aansluiting tussen 2 verschillende elementen door krimp en spanningen die ontstaan door een 

verschilzetting tussen een bestaand gebouw en een aanbouw. 

 

 

Afbeelding 5.25 Beïnvloeding van schades bij vervorming gestuurde mechanisme 
 

   
 

 

        
 

 

Om te onderzoeken of het ‘tikje’ zich op gebiedsniveau heeft voorgedaan in Zuidlaren is eerst naar alle 

schades met als één van de mogelijke oorzaken vervormingen gekeken ten opzichte van de afstand tot het 

epicentrum. Onderstaande afbeelding toont een grafiek die veel lijkt op de grafiek waarbij alle schades zijn 

uitgezet tegen het epicentrum. Dit is niet verwonderlijk omdat bijna 90 % van de schades als een van de 

mogelijke oorzaken vervormingen heeft. 
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Afbeelding 5.26  Mediaan van het aantal schades ten gevolge van vervormingen uitgezet tegen de afstand van het  

  epicentrum met bins van 650 m 
 

 
 

 

Ook is gekeken naar de schades met als één van de mogelijke oorzaken verschilzettingen. Uit de 

afbeeldingen blijkt dat dit schadebeeld niet veel voorkomt. Verder is ook geen duidelijke relatie met de 

afstand tot het epicentrum zichtbaar. 

 

 

Afbeelding 5.27  Mediaan van het aantal schades ten gevolge van verschilzettingen uitgezet tegen de afstand van het  

  epicentrum met bins van 650 m 
 

 
 

 

In onderstaande afbeelding zijn de schades met als mogelijke oorzaak vervormingen of zettingen 

weergegeven. Het resulterende beeld lijkt weer sterk op het beeld met alle schades, omdat dit ook bijna alle 

schades betreft. 
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Afbeelding 5.28  Mediaan van het aantal schades ten gevolge van vervormingen en/of ten gevolge van verschilzettingen uitgezet  

  tegen de afstand van het epicentrum met bins van 650 m 
 

 
 

 

Vervolgens is nog specifieker gekeken naar de schades die het meest gevoelig zouden zijn voor het ‘tikje’. 

Dit zijn de schades waarbij alle mogelijke oorzaken te maken hebben met vervorming gestuurde 

schademechanismen. Dit zijn de schades met als mogelijke oorzaken enkel vervormingen en 

verschilzettingen. Daarom zijn alle schades waarbij een mogelijke oorzaak belastingen is niet meegenomen 

in de volgende analyses. 

 

Eerst is gekeken naar alle schades ten gevolge van vervormingen, waarvoor belastingen niet een van de 

mogelijke oorzaken is.  

 

 

Afbeelding 5.29  Mediaan van het aantal schades ten gevolge van vervormingen waarvoor belastingen niet een van de mogelijke  

  oorzaken is uitgezet tegen de afstand van het epicentrum met bins van 650 m 
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Te zien is dat de eerste 3 groepen relatief meer van dit type schades hebben dan de groepen op grotere 

afstand van het epicentrum.  

 

Er is ook gekeken naar de schades met als mogelijke oorzaak vervormingen en/of zettingen, waarbij 

belastingen niet een van de mogelijke oorzaken is. Deze geeft eenzelfde beeld. 

 

 

Afbeelding 5.30  Mediaan van het aantal schades ten gevolge van vervormingen en/of ten gevolge van verschilzettingen waarvoor  

  belastingen niet een van de mogelijke oorzaken is uitgezet tegen de afstand van het epicentrum met  

  bins van 650 m 
 

 
 

 

Wanneer juist naar de schades die enkel als mogelijke oorzaak belastingen hebben en dus niet ook als 

mogelijke oorzaak vervormingen en of zettingen, is zoals verwacht geen opvallend beeld te herkennen. Wel 

valt op dat erg weinig schades enkel belastingen als mogelijke oorzaak hebben. 

 

 

Afbeelding 5.31  Mediaan van het aantal schades ten gevolge belastingen uitgezet tegen de afstand van het  

  epicentrum met bins van 650 m 
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Op basis van de hiervoor getoonde afbeeldingen kan nog niet geconcludeerd worden wat de mogelijke 

oorzaak of oorzaken zijn van het hogere aantal schades die het meest gevoelig zouden zijn voor het ‘tikje’ 

dichtbij het epicentrum ten opzichte van op grotere afstand. 

 

Daarom is systematisch op basis van de aspecten uit de TNO methodiek ‘onderzoek naar schade aan 

gebouwen’ [4] getoetst welke mogelijke verklaringen er zijn voor het geobserveerde patroon. 

 

Kan het patroon zijn veroorzaakt door treinverkeer? 

Nee, er is geen spoorlijn in de nabije omgeving. 

 

Kan het patroon zijn veroorzaakt door wegverkeer? 

De meeste panden waar verkeer als trillingsbron door bewoners wordt ervaren liggen meer dan 3km vanaf 

het epicentrum. 

 

 

Afbeelding 5.32 Dossiers waarbij bewoners melden trillingen door verkeer te ervaren uitgezet tegen het epicentrum 
 

 
 

 

De afstand tot de drukke wegen in het gebied dichtbij het epicentrum (Hogeweg en Lageweg) is te groot. De 

aanwezigheid van asfaltverharding en geen drempels maken dat trillingen door verkeer als mogelijkeoorzaak 

wordt gefalsificeerd.  

 

 

Afbeelding 5.33 Streetview 
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Er is geen verklaring voor het patroon gevonden vanuit verkeer. 

 

Kan het patroon zijn veroorzaakt door fluctuaties in de grondwaterstand? 

Grofweg zijn drie risicoklassen met betrekking schade ten gevolge van fluctuaties in grondwaterstand in 

onderzoeksgebied te onderscheiden. Deze zijn in de onderstaande afbeelding opgenomen (rood=hoog 

risico, oranje=middelmatig risico, groen =laag risico). Deze verschillende risicoklassen zijn te verklaren door 

verschillende peilverlagingen door waterschappen. Het zijn verschillende peilgebieden. Deze gebieden 

vertonen geen relatie met het patroon. Het gebied dichtbij het epicentrum heeft namelijk niet het hoogste 

risico. 

 

 

Afbeelding 5.34 Risicoklassen geohydrologie uitgezet tegen het epicentrum 
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Afbeelding 5.35 Gemiddeld aantal schades per gebouw uitgezet tegen de risicoklassen geohydrologie 
 

 

 
 

 

Er is geen verklaring voor het patroon gevonden vanuit geohydrologie. 

 

Kan het patroon zijn veroorzaakt door de opbouw van de ondergrond? 

In het onderzoeksgebied zijn de verschillende grondlagen bekeken. De grenzen van deze grondlagen 

vertonen geen verband met panden in het gebied dichtbij het epicentrum. 

 

 

Afbeelding 5.36 Formaties uit GeoTOP model 
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Tevens zijn de diktes van de grondlagen beoordeeld in relatie tot het aantal schades. In onderstaande 

afbeelding is geen verband zichtbaar met het beschouwde patroon (hier als voorbeeld voor de formatie van 

Boxtel). 
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Afbeelding 5.37 Schades per gebouw - grondopbouw 
 

 
 

 

Ook is de ondergrond gekarakteriseerd door de V4 zone of VS,30 waarde. 

 

 

Afbeelding 5.38 Schades per gebouw - V4 zones 
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Afbeelding 5.39 V4 zones uitgezet ten opzichte van het epicentrum met als grote van de waarneming het aantal schades per  

  Gebouw 

 

 
 

 

De V4 zones geven ook geen verklaring voor het patroon. 

 

Kan het patroon zijn veroorzaakt door bouwactiviteiten in de naaste omgeving?  

Bij de inspectie is gevraagd of en welke bouwwerkzaamheden hebben plaats gevonden in nabijheid van het 

pand. Bij 117 dossiers hebben de bewoners gemeld dat er sprake is van bouwwerkzaamheden. 

 

 

Afbeelding 5.40 Dossiers waarbij bouwwerkzaamheden in omgeving zijn gemeld uitgezet ten opzichte van het epicentrum 
 

 
 

 

Bij een deel van deze dossiers is er sprake van een aanbouw bij het pand. Zonder de aanbouwen zijn er 72 

dossiers waarbij bouwwerkzaamheden in de omgeving zijn gemeld. 
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Afbeelding 5.41  Dossiers waarbij bouwwerkzaamheden in omgeving zijn gemeld - zonder aanbouwen uitgezet ten opzichte van  

  het epicentrum 
 

 
 

 

Het beeld vertoont geen overeenkomst met het patroon ten opzichte van het epicentrum. Er kan geen 

verklaring worden gevonden vanuit bouwwerkzaamheden in de omgeving. 

 

Samenvattend kan het patroon niet worden verklaard vanuit omgevingsaspecten. Daarom is bekeken of het 

patroon te verklaren is vanuit gebouwaspecten.  

 

Kan het patroon zijn veroorzaakt door verbouwing/uitbreidingen? 

Bij 117 dossiers is een aanbouw aan de woning zelf gerealiseerd. Bij 42 dossiers heeft de bewoner gemeld 

een verbouwing te hebben gedaan. Deze dossiers liggen verspreid door het onderzoeksgebied en geven 

geen verklaring voor het patroon. 

 

 

Afbeelding 5.42 Dossiers met aanbouw uitgezet ten opzichte van het epicentrum 
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Afbeelding 5.43 Dossiers met verbouwing uitgezet ten opzichte van het epicentrum 
 

 
 

 

Kan het patroon zijn veroorzaakt door bouwwijze/bouwjaar van de woningen? 

De eerste 3 groepen vanaf het epicentrum hebben (volgens afbeelding 5.44) in de 2e en 3e groep een groot 

aantal vrijstaande woningen en 2-onder-1 kap woningen en alle 3 de groepen hebben relatief weinig 

schuren of garages. 

 

 

Afbeelding 5.44  Percentage van het aantal type woningen uitgezet ten opzichte van de afstand van het epicentrum met bins van  

  650 m 
 

 
 

Omdat het verschil in samenstelling van de groepen een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor het 

gevonden patroon is een correctie uitgevoerd voor de samenstelling van de groep. 

 

Onderstaande grafiek geeft de mediaan van de berekende correctiefactor (aantal schades met als mogelijke 

oorzaak vervormingen Zuidlaren / aantal schades met als mogelijke oorzaak vervormingen referentiegroep) 

van de schades met als mogelijke oorzaak vervormingen. Het patroon verandert, maar het aantal schades is 

wel hoger dan in de referentiegroep. Onder de grafiek staat per gebouwtype het aantal schades waarvoor 

ieder gebouw gecorrigeerd is. 
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Afbeelding 5.45  Mediaan van de correctiefactor voor gebouwtype van het aantal schades per gebouw met als mogelijke oorzaak  

  vervormingen gecorrigeerd naar het aantal schades per gebouwtype in de referentiegroep uitgezet ten opzichte  

  van de afstand tot het epicentrum  
 

 
 

 

Tabel 5.1 Mediaan van aantal schades door vervormingen per gebouw bij de referentiegroep 
 

Gebouwtype Mediaan aantal schades referentiegroep

onbekend 2

schuur 2

appartement 4

loods 5

anders 7

hoekwoning 7

tussenwoning 8

twee onder één kap 8

vrijstaande woning 11

boerderij 13,5

woonboerderij 14

 

 

Onderstaande grafiek geeft de mediaan van de berekende correctiefactor (aantal schades met als mogelijke 

oorzaak vervormingen en niet belastingen Zuidlaren / aantal schades met als mogelijke oorzaak 

vervormingen en niet belastingen referentiegroep) van de schades met als mogelijke oorzaak vervormingen 

en niet belastingen. Het patroon verandert amper. Onder de grafiek staat per gebouwtype het aantal 

schades waarvoor ieder gebouw gecorrigeerd is. 
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Afbeelding 5.46  Mediaan van de correctiefactor voor gebouwtype van het aantal schades per gebouw met als mogelijke oorzaak  

  vervormingen en niet belastingen gecorrigeerd naar het aantal schades per gebouwtype in de referentiegroep  

  uitgezet ten opzichte van de afstand tot het epicentrum  

 

 
 

 

Tabel 5.2 Mediaan van aantal schades door vervormingen en niet belastingen per gebouw bij de referentiegroep 
 

Gebouwtype Mediaan aantal schades referentiegroep

onbekend 1

schuur 2

appartement 3

loods 3

anders 5

tussenwoning 5,5

hoekwoning 6

twee onder één kap 6

boerderij 7

vrijstaande woning 7

woonboerderij 9

 

 

Onderstaande grafiek geeft de mediaan van de berekende correctiefactor (aantal schades met als mogelijke 

oorzaak vervormingen of zettingen en niet belastingen Zuidlaren / aantal schades met als mogelijke oorzaak 

vervormingen of zettingen en niet belastingen referentiegroep) van de schades met als mogelijke oorzaak 

vervormingen en niet belastingen. Het patroon verandert amper. Onder de grafiek staat per gebouwtype het 

aantal schades waarvoor ieder gebouw gecorrigeerd is. 
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Afbeelding 5.47 Mediaan van de correctiefactor voor gebouwtype van het aantal schades per gebouw met als mogelijke oorzaak  

  vervormingen of zettingen en niet belastingen gecorrigeerd naar het aantal schades per gebouwtype in de  

  referentiegroep uitgezet ten opzichte van de afstand tot het epicentrum  

 

 
 

 

Tabel 5.3  Mediaan van aantal schades door vervormingen of zettingen en niet belastingen per gebouw bij de referentiegroep 
 

Gebouwtype Mediaan aantal schades referentiegroep

onbekend 1

schuur 2

appartement 3

loods 4

anders 5

hoekwoning 6

tussenwoning 7

twee onder één kap 7

boerderij 9

vrijstaande woning 9

woonboerderij 12

 

 

Bekend is dat woningen na 1990 een verhoogd aantal krimpschades heeft. De schademeldingen dichtbij het 

epicentrum komen veelal uit een wijk van eind jaren ’90/2000.  

 

Onderstaande grafiek geeft de mediaan van de berekende correctiefactor (aantal schades met als mogelijke 

oorzaak vervormingen Zuidlaren / aantal schades met als mogelijke oorzaak vervormingen referentiegroep) 

van de schades met als mogelijke oorzaak vervormingen. Het patroon wordt dan sterk afgezwakt, maar het 

aantal schades is wel hoger dan in bij de referentiegroep. Onder de grafiek staat per gebouwtype het aantal 

schades waarvoor ieder gebouw gecorrigeerd is. 
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Afbeelding 5.48  Mediaan van de correctiefactor voor bouwjaar van het aantal schades per gebouw met als mogelijke oorzaak  

  vervormingen gecorrigeerd naar het aantal schades per gebouwtype in de referentiegroep uitgezet ten opzichte  

  van de afstand tot het epicentrum  

 

 
 

 

Tabel 5.4 Mediaan van aantal schades door vervormingen per gebouw bij de referentiegroep 
 

Bouwjaar Mediaan aantal schades referentiegroep

<1920 11

1945-1970 7

1970-1980 7

1980-1990 7

1920-1945 8

>=1990 11

 

 

Onderstaande grafiek geeft de mediaan van de berekende correctiefactor (aantal schades met als mogelijke 

oorzaak vervormingen en niet belastingen Zuidlaren / aantal schades met als mogelijke oorzaak 

vervormingen en niet belastingen referentiegroep) van de schades met als mogelijke oorzaak vervormingen 

waarbij belastingen niet een van de mogelijke oorzaken is. Het patroon wordt dan afgezwakt, maar het 

aantal schades is wel hoger dan in bij de referentiegroep. Onder de grafiek staat per gebouwtype het aantal 

schades waarvoor ieder gebouw gecorrigeerd is. 
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Afbeelding 5.49  Mediaan van de correctiefactor voor bouwjaar van het aantal schades per gebouw met als mogelijke oorzaak  

  vervormingen en niet belastingen gecorrigeerd naar het aantal schades per gebouwtype in de referentiegroep  

  uitgezet ten opzichte van de afstand tot het epicentrum  

 

 
 

 

Tabel 5.5 Mediaan van aantal schades door vervormingen en niet belastingen per gebouw bij de referentiegroep 
 

Bouwjaar Mediaan aantal schades referentiegroep

<1920 10

1945-1970 5

1970-1980 5

1980-1990 5

1920-1945 5

>=1990 7

 

 

Onderstaande grafiek geeft de mediaan van de berekende correctiefactor (aantal schades met als mogelijke 

oorzaak vervormingen of zettingen en niet belastingen Zuidlaren / aantal schades met als mogelijke oorzaak 

vervormingen of zettingen en niet belastingen referentiegroep) van de schades met als mogelijke oorzaak 

vervormingen of zettingen waarbij belastingen niet een van de mogelijke oorzaken is. Het patroon wordt 

dan iets afgezwakt, en het aantal schades is vergelijkbaar met de referentiegroep. Onder de grafiek staat per 

gebouwtype het aantal schades waarvoor ieder gebouw gecorrigeerd is. 
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Afbeelding 5.50  Mediaan van de correctiefactor voor bouwjaar van het aantal schades per gebouw met als mogelijke oorzaak 

  vervormingen of zettingen en niet belastingen gecorrigeerd naar het aantal schades per gebouwtype in de 

  referentiegroep uitgezet ten opzichte van de afstand tot het epicentrum  

 

 
 

 

Tabel 5.6  Mediaan van aantal schades door vervormingen of zettingen en niet belastingen per gebouw bij de referentiegroep 
 

Bouwjaar Mediaan aantal schades referentiegroep

<1920 10

1945-1970 6

1970-1980 6

1980-1990 6

1920-1945 7

>=1990 8

 

 

Voor het hogere aantal schades gevoelig voor het “tikje” dichtbij het epicentrum is bouwwijze/bouwjaar een 

mogelijke verklaring.  

 

Kan het patroon zijn veroorzaakt door de aardbeving van 23 december 2016? 

Het mogelijke effect van een aardbeving ingeschat op basis van de Empirische GMPE. Hiervoor is een 

correctiefactor voor het aantal schades bepaald door de PGVMaxRot te delen door de grenswaarde uit de 

SBR deel A die voor het gebouw van toepassing is, met een minimumwaarde van 1. Dit is een versimpeling, 

waarbij ervan uitgegaan wordt dat een gebouw waarbij de grenswaarde met factor 1,5 wordt overschreden 

(bijvoorbeeld 4,5mm/s voor een categorie 3 gebouw), het aantal schades een factor 1,5 hoger zal zijn. Dit is 

slechts gedaan om een eerste indicatie te geven. De correctie is uitgevoerd op zowel de mediaan als de 

mediaan+1stdev waarde van de PGVMaxRot op basis van de Empirische GMPE. 
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Voor de schades door vervormingen geeft dit het volgende beeld. 

 

Correctie mediaan: 

 

 

Afbeelding 5.51  Mediaan van het voor de mediaan waarde van de Empirische GMPE gecorrigeerde aantal schades per gebouw  

  met als mogelijke oorzaak vervormingen uitgezet ten opzichte van de afstand tot het epicentrum  

 

 
 

 

Correctie mediaan+1stdev 
 
 

Afbeelding 5.52  Mediaan van het voor de mediaan + 1 standaarddeviatie waarde van de Empirische GMPE gecorrigeerde aantal  

  schades per gebouw met als mogelijke oorzaak vervormingen uitgezet ten opzichte van de afstand tot het  

  epicentrum  
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Voor de schades door vervormingen waarbij belastingen niet een van de mogelijke oorzaken is geeft dit het 

volgende beeld: 

 

Correctie mediaan: 

 

 

Afbeelding 5.53  Mediaan van het voor de mediaan waarde van de Empirische GMPE gecorrigeerde aantal schades per gebouw 

  met als mogelijke oorzaak vervormingen en niet belastingen uitgezet ten opzichte van de afstand tot het  

  epicentrum  

 

 
 
 

Correctie mediaan+1stdev 
 

Afbeelding 5.54  Mediaan van het voor de mediaan + 1 standaarddeviatie waarde van de Empirische GMPE gecorrigeerde aantal 

  schades per gebouw met als mogelijke oorzaak vervormingen en niet belastingen uitgezet ten opzichte van de  

  afstand tot het epicentrum  
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Voor de schades door vervormingen of zettingen waarbij belastingen niet een van de mogelijke oorzaken is 

geeft dit het volgende beeld: 

 

Correctie mediaan: 

 

 

Afbeelding 5.55  Mediaan van het voor de mediaan waarde van de Empirische GMPE gecorrigeerde aantal schades per gebouw 

  met als mogelijke oorzaak vervormingen of zettingen en niet belastingen uitgezet ten opzichte van de afstand  

  tot het epicentrum  

 

 
 

Correctie mediaan+1stdev 

 

Afbeelding 5.56  Mediaan van het voor de mediaan + 1 standaarddeviatie waarde van de Empirische GMPE gecorrigeerde aantal  

  schades per gebouw met als mogelijke oorzaak vervormingen of zettingen en niet belastingen uitgezet ten  

  opzichte van de afstand tot het epicentrum  

 

 
 

 

Te zien is dat door het toepassen van de correctiefactor het aantal schades in de eerste groep vanaf het 

epicentrum meer in lijn komt met de groepen op grotere afstanden bij het hanteren van de mediaan van het 

aantal schades. 
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Uit de analyse blijkt dat zowel de bouwwijze (in combinatie met het bouwjaar) en de aardbeving mogelijke 

verklaringen zijn voor het relatief hogere aantal schades die gevoelig zijn voor het ‘tikje’ dichtbij het 

epicentrum. Het is echter nog niet mogelijk om op basis hiervan direct conclusies te trekken omdat een 

zuivere enkelvoudige vergelijking op basis van de Zuidlaren dataset lastig is. Dit komt doordat er meerdere 

effecten mogelijk een rol spelen. Daarom zijn aanvullende wiskundige analyses uitgevoerd met behulp van 

data van de referentiegroep.  

 

 

5.2.2 Vergelijking met resultaten van referenties 
 

Om meer inzicht te krijgen zijn de resultaten van het onderzoek Zuidlaren vergeleken met een 

referentiegroep op zowel gebiedsniveau als dossierniveau. 

 

Vergelijking op gebiedsniveau 

Om nader te onderzoeken wat de mogelijke verklaringen zijn voor het grotere aantal schades die gevoelig 

zijn voor het ‘tikje’ dichtbij het epicentrumten opzichte van grotere afstanden, is op gebiedsniveau een 

vergelijking gemaakt met een referentiegroep. De data verzameld bij de referentiegroep is volgens dezelfde 

methode verzameld, op enkele doorontwikkelingen naar aanleiding van de Begeleidingscommissie 

Buitengebied beschreven in [2] na. 

 

In tabel 5.7 zijn enkele kengetallen van de inspectieresultaten van zowel de referentiegroep als het 

onderzoek in Zuidlaren weergegeven. Het aantal schades per gebouw is in Zuidlaren gemiddeld iets (7%) 

hoger dan in de referentiegroep. 

 

 

Tabel 5.7 Vergelijking kengetallen inspecties referentiegroep - Zuidlaren 
 

 Aantal referentiegroep Aantal Zuidlaren

adressen 1.564 350

gebouwen met schade 2.077 437

schades 33.877 7.615

mediaan aantal schades per gebouw 13 14

 

 

Wanneer per gebouwtype gekeken wordt naar de mediaan van het aantal schades per gebouwtype zijn de 

verschillende gebouwtypen in beide populaties te onderscheiden. Het grootste verschil in mediaan aantal 

schades per gebouwtype tussen beide populaties is 3 schades voor de vijf meest voorkomende 

gebouwtypen in Zuidlaren.  

 

 

Tabel 5.8 Mediaan van het aantal schades per gebouwtype in referentiegroep en Zuidlaren 
 

Type Aantal gebouwen 

referentiegroep 

Mediaan v.h. aantal 

schades per 

gebouw 

referentiegroep 

Aantal gebouwen 

Zuidlaren 

Mediaan v.h. 

aantal schades 

per gebouw 

Zuidlaren

vrijstaande woning 898 17 167 18

twee onder één kap 294 12 92 13

schuur 371 3 76 4

woonboerderij 135 28 33 26

hoekwoning 80 10 21 13
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Type Aantal gebouwen 

referentiegroep 

Mediaan v.h. aantal 

schades per 

gebouw 

referentiegroep 

Aantal gebouwen 

Zuidlaren 

Mediaan v.h. 

aantal schades 

per gebouw 

Zuidlaren

anders 81 8 16 12,5

tussenwoning 69 11 15 10

boerderij 63 34 8 14

loods 41 9 1 17

onbekend 10 10 1 19

appartement 34 4,5 7 5,5

 

 

Dat de mediaan van het aantal schades per gebouw in een vergelijkbare orde van grootte ligt als de 

referentiegroep was niet de verwachting gezien het verschil in zettingsgevoeligheid van de ondergrond 

tussen het gebied rondom Zuidlaren en andere delen van de referentiegroep. 

 

De beoordeling van de schades op basis van de verschillende hoofdcategorieën geeft wel het beeld dat op 

basis van het verschil in zettingsgevoeligheid van de ondergrond verwacht werd, er zijn namelijk relatief 

minder schades waarbij zettingen een mogelijke oorzaak zijn (zie tabel 5.9). Daarnaast is te zien dat het 

aantal schades ten gevolge van vervormingen juist relatief hoger is in Zuidlaren. Het aantal schades ten 

gevolge van belastingen wijkt veel minder af in de vergelijking van beide onderzoeken.  

 

 

Tabel 5.9 Verdeling schades over hoofdcategorieën in referentiegroep en Zuidlaren 
 

 Aantal schades 

referentiegroep 

% Aantal schade 

Zuidlaren 

% 

totaal 33.877  7.615 
 

belastingen 15.295 45 % 3.960 52 % 

vervormingen 21.673 64 % 6.701 88 % 

zettingen 15.037 44 % 1295 17 % 

 

 

Op basis van het feit dat de vergelijking van het aantal schades per gebouw slechts een beperkt verschil 

geeft maar veel meer schades veroorzaakt worden door vervormingen en minder door zettingen, is de 

verwachting dat de fysieke omvang van de schades in Zuidlaren dan kleiner zal zijn, omdat vervormingen 

vaak leiden tot relatief kleine scheuren en zettingen juist tot relatief grote scheuren. 

 

 

Tabel 5.10 Scheurwijdtes in referentiegroep en Zuidlaren 
 

 Aantal schades 

referentiegroep 

% Aantal schades 

Zuidlaren 

% 

Scheurwijdte vastgelegd 20.806 100 % 4.719 100 % 

0 - 1 mm  13.747 66,1 % 3.803 80,58 % 

1 - 5 mm 6.105 29,3 % 872 18,48 % 

>5 mm 954 4,6 % 48 1,02 % 
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De verdeling in tabel 5.10 bevestigt de verwachting dat het in Zuidlaren over het algemeen om kleinere 

schades gaat dan in de referentiegroep.  

 

Een verklaring voor het feit dat het aantal schades een relatief beperkte verschil geeft, ondanks de 

verschillen in oorzaken, is dat schades die veroorzaakt worden door belastingen zich overal in min of meer 

vergelijkbare mate voordoen. Schades ten gevolge van vervormingen en zettingen leiden tot 

spanningsopbouw in de constructie waarbij na het ontstaan van een scheur de spanning weg is. Krimp en 

thermische werking van (verschillende) materialen leiden tot een bepaald aantal schades per gebouw 

afhankelijk van de afmetingen, bouwwijze, et cetera. Gezien de aard van het schademechanisme (de opbouw 

van spanningen) wordt het aantal schades echter beïnvloed door schades die mogelijk reeds door andere 

oorzaken zijn ontstaan. Door het ontstaan van de schade is de spanning weg. In de referentiegroep zijn meer 

schades aangetroffen ten gevolge zettingen, waardoor er minder schades ten gevolge van vervormingen 

zullen ontstaan. In Zuidlaren zijn er juist minder schades ten gevolge van zettingen, waardoor wel 

spanningsopbouw plaatsvindt in de constructie en schades ‘alsnog’ ontstaan ten gevolge van vervormingen 

waardoor het aantal schades min of meer in dezelfde orde van grootte uitkomt. Dit is natuurlijk sterk 

afhankelijk van het gebouw zelf waardoor schades ten gevolge van vervormingen en ten gevolge van 

zettingen niet zonder meer bij elkaar opgeteld kunnen worden. Deze interactie tussen de verschillende 

oorzaken dient meegenomen te worden bij het vergelijken van het aantal schades in het onderzoek 

Zuidlaren met de referentiegroep. 

 

Naast de verschillen in gebouwtype en ondergrond bleek uit [1] ook dat het vloeroppervlak en het bouwjaar 

belangrijk zijn wanneer naar het aantal schades per gebouw wordt gekeken. Deze aspecten zijn 

meegenomen bij het maken van een vergelijking tussen de geïnspecteerde gebouwen in Zuidlaren en in de 

referentiegroep.  

 

Het gebouwtype, vloeroppervlak en bouwjaar zijn meegenomen bij het maken van vergelijkbare groepen. 

Voor het verschil in ondergrond en de daaruit voortkomende hiervoor beschreven interactie tussen schades 

ten gevolge van vervormingen en zettingen zijn 4 verschillende scenario’s gehanteerd.  

 

Het specifiek duiden van deze groep is erg lastig. Basaal zijn drie benaderingen mogelijk: 

1 alle schades; 

2 alle schades met als mogelijke oorzaak Vervormingen; 

3 alle schades met als mogelijke oorzaak Vervormingen met uitzondering van degene die ook Belastingen 

als mogelijke oorzaak hebben. De reden hiervoor is dat bij schades die mogelijk veroorzaakt zijn door 

belastingen er geen sprake is van spanningsopbouw. Het optreden van ‘het tikje’ is daardoor minder 

waarschijnlijk; 

4 alle schades met als mogelijke oorzaak Vervormingen of Zettingen met uitzondering van Belastingen. De 

reden hiervoor is, in aanvulling op (3) dat schades met als mogelijke oorzaak Zettingen wellicht van 

invloed zijn op het aantal schades dat ontstaat ten gevolge van vervormingen. 

 

 

In onderstaande afbeelding is schematisch weergegeven hoe het scheurpatroon eruit kan zien in een wand 

op zettingsgevoelige grond bij een verschil in bovenbelasting over de lengte van de wand en dezelfde wand 

op niet zettingsgevoelige ondergrond, waarbij de scheuren ten gevolge van thermische belasting kunnen 

ontstaan. Het schadebeeld is anders maar het aantal schades is gelijk. 
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Afbeelding 5.57 Mogelijk scheurenpatroon wand op slappe en op stijve grond 

 

 
 

 

Daarnaast kan een gebouw op een ondergrond die amper zet meer verhinderd zijn doordat er meer wrijving 

is tussen ondergrond en fundering. Dit kan daarmee ook eerder tot spanningsopbouw leiden waardoor 

scheuren ten gevolge van vervormingen ontstaan.  

 

Onderstaande afbeelding toont hoe het scheurpatroon bij een wand met raam op zettingsgevoelige 

ondergrond en op niet zettingsgevoelige ondergrond eruit kan zien. Op zettingsgevoelige grond ontstaan 

schades door verschilzettingen daar waar op stijve grond schades door bijvoorbeeld thermische belasting 

kunnen ontstaan. Het aantal schades zou daardoor op niet zettingsgevoelige grond hoger kunnen zijn dan 

wanneer de wand al gescheurd is door verschilzettingen. De schades door thermische werking zullen echter 

wel kleiner zijn dan de zettingsschades is de verwachting. 

 

 

Afbeelding 5.58 Mogelijk scheurenpatroon wand met raam op slappe en op stijve grond 

 

 
 

Tabel 5.11 Overzicht benaderingen 
 

Benade

ring 

Eén hoofdcategorie mogelijke oorzaak  Twee hoofdcategorieën mogelijke oorzaak Drie 

hoofdcategorieën 

mogelijke oorzaak 

 Belastingen Vervormingen Zettingen Belastingen 

+vervormingen 

Belastingen 

+zettingen 

Vervormingen+ 

zettingen 

Belastingen + 

vervormingen+zettingen 

1 X X X X X X X 

2  X  X  X X 

3  X    X  

4  X X   X  
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Hypothese 

Het doel van de nadere analyse is het beantwoorden van de vraag of het aantal schades per gebouw in het 

onderzoek Zuidlaren overeenkomt met het aantal schades per gebouw in de referentiegroep. Daarom is de 

volgende hypothese geformuleerd: 

 

Hypothese 

Het aantal schades per gebouw in Zuidlaren komt overeen met de schade in de referentiegroep. 

 

Er zijn verschillende statistische toetsen uitgevoerd om vast te stellen of deze hypothese houdbaar is. Daarbij 

is het van groot belang op te merken dat de datasets voor schades in Zuidlaren en de referentiegroep 

heterogeen zijn als het gaat om eigenschappen van de gebouwen. Een eerdere analyse van de dataset van 

de referentiegroep heeft laten zien dat het aantal schades aan een gebouw mede wordt verklaard door het 

vloeroppervlak, de bouwperiode en het type woning. Dat ligt ook voor de hand, omdat deze factoren veel 

schademechanismen tijd gedreven zijn, afhankelijk zijn van de bouwwijze en de omvang en het type gebouw 

invloed hebben op het aantal schades dat kan ontstaan en de krachtsverdeling. Een woonboerderij uit 1850 

bijvoorbeeld heeft andere schades dan een tussenwoning uit 1965. Deze heterogeniteit van woningen en 

schades zit in beide datasets. Als alle gebouwen zonder meer zouden worden samengevoegd, zorgt de 

heterogeniteit voor veel ruis op de vergelijking. Daardoor wordt het moeilijk verschillen te zien tussen 

Zuidlaren en het buitengebied. In de toetsing van de hypothese is rekening gehouden met de heterogeniteit 

van de dataset door deze op te delen in categorieën op basis van de kenmerken woningtype, bouwperiode 

en vloeroppervlak. Binnen deze categorieën wordt de populatie als homogeen beschouwd. Uit [1] volgen 

geen andere significant onderscheidende eigenschappen. 

 

Uitgangspunten bij de toetsing 

Bij het toetsen van de hypothese zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

 

Samenstelling van de dataset 

Voor de analyse is gebruik gemaakt van de inspecties van de referentiegroep en de inspecties die zijn 

uitgevoerd naar schademeldingen in Zuidlaren. De dataset van Zuidlaren bevat AANTAL schades verdeeld 

over AANTAL adressen. De dataset van de referentiegroep bevat AANTAL schades verdeeld over AANTAL 

adressen. 

 

Vier verschillende benadering voor het vergelijken van de schades 

Om het verschil in ondergrond mee te nemen zijn vier verschillende benaderingen voor de vergelijking 

gedefinieerd. De vergelijking wordt voor alle vier de benaderingen uitgevoerd. 

 

Per adres wordt alleen het hoofdgebouw meegenomen 

De inspectie van schades is uitgevoerd per object. Een adres kan bestaan uit meerdere gebouwen. Naast een 

hoofdwoning kan dat gaan om een bijgebouw zoals een losstaande garage of schuur. Sommige kenmerken 

(zoals bruto vloeroppervlak) zijn alleen bekend op adresniveau en hebben dan vrijwel zeker betrekking op 

het hoofdgebouw. De gebouwen zijn per adres genummerd. Alleen de schades aan het hoofdgebouw van 

een adres (in principe is dat de woning) wordt meegenomen in de analyse. De volgende gebouwen op een 

adres zijn bijgebouwen en zorgen voor vertroebeling van de dataset. De schade aan deze gebouwen is 

daarom buiten beschouwing gelaten.  

 

Zuidlaren wordt ingedeeld op basis van afstand tot het epicentrum 

De GMM/GMPE’s geven aan dat de intensiteit van de grondbeweging als gevolg van de aardbeving afneemt 

met de afstand tot de aardbeving. De dataset Zuidlaren wordt daarom opgedeeld op basis van de afstand 

van de woningen tot het epicentrum. De hypothese wordt per afstandscategorie getoetst. De categorieën 

zijn bepaald door de afstand op te delen in stukken van 650 m. De breedte van 650 m is gekozen omdat de 

overgangen tussen de afstandscategorieën dan het best samenvallen met geografische overgangen tussen 

wijken en straten. Tijdens de analyse is de breedte van afstandscategorieën gevarieerd om het effect van 

deze keuze te bepalen. De invloed daarvan blijkt beperkt en heeft in ieder geval geen gevolgen voor de 

conclusies. 
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Schade in de referentiegroep is niet gerelateerd aan enige aardbeving 

Voor de dataset van de referentiegroep is het uitgangspunt dat er geen relatie is tussen de schade aan een 

gebouw en enige aardbeving. De gebouwen in de referentiegroep liggen op dermate grote afstand van 

geïnduceerde aardbevingen die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden dat er geen gevolgschade te 

verwachten is. Eerdere studies [1], [5] hebben laten zien dat die gevolgschade ook niet kan worden 

aangetoond. De schade aan gebouwen in de referentiegroep kan volledig worden verklaard vanuit andere 

factoren zoals autonome zetting en krimp. De aanname is relevant omdat daarmee de dataset voor de 

referentiegroep als één ruimtelijk geheel kan worden beschouwd en er geen nadere opdeling hoeft te 

worden gemaakt. 

 

Elk gebouw wordt vergeleken met een gebouw van dezelfde categorie 

Zoals hiervoor is beschreven, is er een grote heterogeniteit in de dataset waardoor het voor een eerlijke 

vergelijking nodig is gebouwen op basis van kenmerken te clusteren in meer homogene groepen. De data-

analyse in [1] heeft laten zien dat het bruto vloeroppervlak, de bouwperiode en het gebouwtype 

onderscheidende kenmerken zijn. Voor deze kenmerken is een indeling gemaakt die is weergegeven in tabel 

5.12.  

 

 

Tabel 5.12  indeling van gebouwen in verschillende categorieën 
 

Bruto vloeroppervlak Bouwperiode Gebouwtype 

minder dan 100 m2 voor 1920 hoekwoning 

100 tot 150 m2 tussen 1920 en 1945 tussenwoning 

150 tot 200 m2 tussen 1945 en 1970 twee onder één kap 

meer dan 200 m2 tussen 1970 en 1980 vrijstaande woning 

 tussen 1980 en 1990 woonboerderij 

 na 1990 anders 

 

 

De clusters worden gevormd door gebouwen die alle kenmerken gelijk hebben. Een hoekwoning met 

minder dan 100 m2 bruto vloeroppervlak gebouwd tussen 1945 en 1970 wordt vergeleken met woningen die 

exact deze kenmerken delen.  

 

Er zijn combinaties van kenmerken die heel zeldzaam zijn. In Zuidlaren zijn bijvoorbeeld slechts twee 

meldingen van het type ‘twee onder één kap gebouwd tussen 1970 en 1980 met een bruto vloeroppervlak 

tussen 150 en 200 m2. In de referentiegroep is slechts één melding van dit type. Voor deze woningen is het 

vanwege de kleine aantallen niet mogelijk een goede vergelijking te maken. Voor de toetsing zal rekening 

gehouden worden met zeldzame combinaties, door clusters die in de referentiegroep minder dan vijf 

woningen bevatten van de analyse uit te sluiten. 

 

Wijze van toetsing 

De toetsing bestaat uit twee delen. In de eerste stap is de afstand tot de aardbeving genegeerd en is per 

categorie getoetst of de aantallen schades in Zuidlaren overeenkomen met de aantallen schades in de 

referentiegroep. In de tweede stap speelt de afstand tot de aardbeving wel een rol. Per afstandscategorie is 

de dataset van Zuidlaren gereconstrueerd via bootstrapping waarbij is getrokken uit de dataset van de 

referentiegroep. De werkelijke schades in Zuidlaren kunnen op deze wijze worden vergeleken met schades 

die te verwachten zijn op basis van de referentiegroep. Beide methodes worden in deze sectie toegelicht. 
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Toets op verdeling en mediaan 

Voor elk cluster (unieke combinatie van kenmerken uit tabel 5.12) is de verdeling van de schade per adres in 

Zuidlaren vergeleken met het verdeling van de schade per adres in de referentiegroep. Voor Zuidlaren is 

geen onderscheid gemaakt op basis van de afstand tot het epicentrum. Beide datasets zijn vergeleken door 

te toetsen of verdeling en de mediaan (middelste waarde) van beide datasets significant verschilt. De dataset 

met schades is niet normaal verdeeld. Daarom is in beide gevallen een verdelingsvrije toets gebruikt: de 

Mann-Whitney U test is gebruikt voor de verdeling als geheel en de Mood’s Median test specifiek voor de 

mediaan. Zie de kaders voor een beschrijving van beide methodes.  

 

Mann-Whitney U test 

De Mann-Whitney U test beantwoordt de vraag of twee datasets bij elkaar passen of niet. De test controleert 

of de verdeling (gemiddelde, spreiding, vorm) van beide datasets overeenkomen. Statistisch geformuleerd,  

toetst de Mann-Whitney U test de nulhypothese dat twee verschillende datasets een trekking zijn uit 

dezelfde populatie. De test is niet-parametrisch, wat wil zeggen dat er niet wordt aangenomen dat er sprake 

is van een normale verdeling. De test is vergelijkbaar met de bekendere T-test met het belangrijke verschil 

dat de T-test wel aanneemt dat er sprake is van een normale verdeling. 

 

Mood’s Median test 

De Mood’s Median test beantwoordt de vraag of twee datasets dezelfde mediaan (middelste waarde) 

hebben. De test berekent de mediaan van de samengevoegde dataset en bepaalt vervolgens voor beide 

datasets hoeveel waarden boven en onder de gezamenlijke mediaan liggen. Als de datasets dezelfde 

mediaan hebben, zou de verdeling voor beide datasets ongeveer 50/50 moeten zijn. Een kleine afwijking is 

toegestaan, maar als de aantallen groter worden, wordt de kans daarop kleiner en dus wordt de tolerantie 

lager. De test is niet-parametrisch en gaat dus niet uit van een normale verdeling. 

 

Beide tests worden toegepast met een reden, namelijk dat ze een verschillend aspect van de verdeling van 

de schades belichten. Als de mediaan (middelste waarde) van schades in de referentiegroep gelijk is aan de 

mediaan van de schades in Zuidlaren, geeft dat aan dat de beide dataset een belangrijk aspect delen en dus 

vergelijkbaar zijn. Er kunnen dan nog steeds verschillen zijn tussen beide datasets, maar deze zullen in de 

spreiding en in de staart van de verdeling zitten. Dat wordt vervolgens getoetst door de Mann-Whitney U 

test. Daaruit zou kunnen blijken dat de verdeling van de schades in Zuidlaren wel anders is.  

 

Stel dat een vijfde van de woningen in Zuidlaren zo dicht bij het epicentrum van de aardbeving ligt dat het 

als gevolg daarvan significant meer schade heeft. Het andere deel van de woningen in Zuidlaren ligt buiten 

het invloedgebied en heeft niet meer schade dan normaal. Als de verdeling van de schade in Zuidlaren met 

die van de referentiegroep wordt vergeleken, zal in Zuidlaren de staart van de verdeling (veel schade) dikker 

zijn. In deze situatie zal de Mood’s median test niet direct leiden tot het verwerpen van de nulhypothese (de 

mediaan verschilt niet significant), maar zal de Mann-Whitney U test wel de nulhypothese verwerpen (de 

verdeling verschilt wel significant).  

 

Kanttekening bij de toepassing van de Mann-Whitney U test is dat deze gebruik maakt van normal 

approximation. De betrouwbaarheid is daarmee pas gegarandeerd voor categorieën met >= 20 gebouwen. 

Dit aantal is niet voor iedere categorie gehaald en daarom kunnen geen harde conclusies worden getrokken 

op basis van de Mann-Whitney U test. Het geeft echter wel een indicatief beeld van de vergelijkbaarheid van 

de datasets.  

 

Toets op basis van bootstrapping 

De toets op verdeling en mediaan geven een eerste indicatie of er significante verschillen zijn tussen de 

schade in Zuidlaren en de referentiegroep. Het is dan echter nog niet duidelijk wat het verschil zou kunnen 

verklaren. Daarom is een andere methode toegepast waarbij de dataset van Zuidlaren opgedeeld is op basis 

van de afstand tot het epicentrum. De intervallen zijn 650 m, een waarde die is gekozen op basis van  de 

overgangen in het stratenpatroon.  
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Voor elk interval zijn de gebouwen uit Zuidlaren geselecteerd die in het interval liggen. Via bootstrapping is  

de schade aan de gebouwen in deze deel-dataset op basis van de dataset van de referentiegroep 

gereconstrueerd. De werkelijke schade en de schade op basis van de bootstrapping zijn vervolgens op 

statistische wijze vergeleken. Zie het kader voor een beschrijving van bootstrapping.  

 

Bootstrapping 

Bootstrapping is een statistische methode die het mogelijk maakt het betrouwbaarheidsinterval te bepalen 

van een waarde (bijvoorbeeld het gemiddelde, de variantie of de som) die wordt afgeleid uit een dataset. De 

methode maakt gebruik van kunstmatige steekproeven uit de oorspronkelijke dataset. Voor elke 

kunstmatige steekproef wordt de waarde waarin men geïnteresseerd is opnieuw afgeleid. Door de 

steekproeven een groot aantal keren te herhalen ontstaat er een verdeling voor de afgeleide waarde. Uit die 

verdeling kunnen vervolgens statistische kengetallen worden gehaald zoals het betrouwbaarheidsinterval 

voor de waarde. 

 

Voor de bootstrapping van Zuidlaren is de volgende procedure doorlopen:  

1 kies een interval voor de afstand ten opzicht van het epicentrum; 

2 trek voor elk gebouw in Zuidlaren in dit interval een willekeurig gebouw uit de referentiegroep dat 

dezelfde karakteristieken heeft (bruto vloer oppervlak, bouwperiode, gebouwtype); 

3 sommeer de schade van de getrokken gebouwen; 

4 herhaal stappen 2 en 3 een groot aantal keren (100.000 x); 

5 vergelijk de verdeling van de gesommeerde schade met de werkelijk schade in het interval. 

 

De procedure is gevisualiseerd in afbeelding 5.59 (stap 1),  afbeelding 5.60 (stap 2 tot 4) en afbeelding 5.61 

(stap 5). 

 

 

Afbeelding 5.59  Voorbeeld van de brondataset van schades in Zuidlaren en de referentiegroep (Buitengebied). De huizen zijn  

  ingedeeld naar type. In Zuidlaren beschouwen we één afstandsinterval ten opzichte van het epicentrum. De  

  huizen in dit interval hebben in totaal 60 schades 
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Bij de bootstrapping is het volgende in acht genomen: 

- er zijn clusters waarin het aantal gebouwen zeer klein is. Bij een trekking uit een kleine dataset is er 

weinig keus, waardoor een enkel gebouw een onevenredig grote invloed kan hebben op de uitkomst. In 

stap 1 en 2 is de dataset daarom beperkt tot die clusters die in de referentiegroep ten minste 5 

gebouwen bevatten; 

- de trekking in stap 2 gebeurt ‘met teruglegging’. Dat wil zeggen dat een gebouw uit de referentiegroep 

meerdere keren getrokken kan worden als in de Zuidlaren dataset meer dan één gebouw uit hetzelfde 

cluster is opgenomen. Dit is het geval in de eerste (2xM) en laatste trekking (2xN) in afbeelding 5.60. 

 

 

Afbeelding 5.60  Zo werkt bootstrapping. Voor elk huis uit Zuidlaren wordt één huis van hetzelfde type uit het buitengebied  

  getrokken. Voor elke trekking wordt de som van schades berekend. Dat wordt 100.000 keer herhaald. 
 

 
 

Bij voldoende omvang van de dataset in Zuidlaren resulteert de bootstrapping uit de referentiegroep in een 

min of meer normale verdeling voor de gesommeerde schade. De toetsing van de hypothese wordt gedaan 

met een betrouwbaarheid van 95 %.  Het 95ste percentiel van de verdeling van de schades uit de 

bootstrapping wordt vergeleken met de werkelijke schade in het interval. Als de werkelijke schade hoger ligt, 

wordt de hypothese verworpen.  

 

In afbeelding 5.61 ligt de werkelijke schade in Zuidlaren ruim onder de 95 %-grens die uit de bootstrapping 

komt. De hypothese wordt in dit geval dus niet verworpen. 

 

 

Afbeelding 5.61  De bootstrapping geeft een verdeling voor de schade die in Zuidlaren verwacht kan worden op basis van de  

  schade in de referentiegroep. Er wordt statistisch getoetst of de werkelijke schade in deze verdeling past 
 

  
 

 

Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten is voor iedere interval uit afbeelding 5.30 bepaald 

hoeveel schades er verwacht zouden kunnen worden op basis van de referentiegroep, inclusief een 95 % 
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bovengrens van het te verwachten aantal schades. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat andere effecten 

random verdeeld zijn ten opzichte van de afstand tot het epicentrum.  

 

Resultaten 

Per benadering zullen de resultaten beschreven worden. Tabel 5.13 geeft een toelichting op de in de 

tabellen gebruikte afkortingen. 

 

 

Tabel 5.13 Toelichting op afkortingen in tabellen met resultaten 
 

Kolom Toelichting 

bin Range met afstand tot het epicentrum 

aantalZL Totaal aantal woningen in Zuidlaren in de bin. Alleen de woningen zijn meegenomen die in een 

categorie (bouwperiode, bvo, woningtype) vallen waarvoor geldt dat er tenminste 5 woningen in 

het buitengebied zijn die in dezelfde categorie vallen.  

aantalBG Totaal aantal woningen in de referentiegroep (het buitengebied_ in de categorieën die in deze bin 

in Zuidlaren voorkomen. Dit getal geeft de omvang weer van de dataset die gebruikt is voor 

bootstrapping. 

schades De som van schades (B1/B2, niet A) voor de geselecteerde woningen. 

meanBT Gemiddeld aantal schades na 1.000 keer bootstrapping. 

stdBT Standaard deviatie van het aantal schades na 100 keer bootstrapping. 

lowbnd Ondergrens (5 %-waarde) op basis van normale verdeling met gemiddelde meanBT en 

standaarddeviatie stdBT. 

uppbnd Bovengrens (95 %-waarde) op basis van normale verdeling met gemiddelde meanBT en 

standaarddeviatie stdBT. 

test Controle of ‘schades’ tussen lowbnd en uppbnd ligt. Rudimentaire test, die geen rekening houdt 

met het aantal woningen in zuidlaren waarop het totaal aantal schades is gebaseerd. 

Z-waarde 
Toetsing van het waargenomen aantal schades (kolom schades) aan de verwachte waarde, namelijk 

de (normale) verdeling die het resultaat is van bootstrapping. De grenswaarde horend bij het 95% 

interval is 1,64. 

Bootstrapping Voor de bootstrapping is per bin de volgende methode toegepast. Voor elke woning in de bin in 

Zuidlaren is een woning getrokken uit dezelfde categorie (bouwperiode, bvo, woningtype) in het 

buitengebied. De schades van alle getrokken woningen worden gesommeerd. De trekking wordt 

1.000 keer herhaald. Het resultaat is een verdeling van de schades die je zou verwachten in deze 

bin in Zuidlaren op basis van de aanname dat de schades van de woningen in Zuidlaren en het 

buitengebied per categorie vergelijkbaar zijn.  

MannWhitneyU Test Verdelingsvrije test voor het gemiddelde. 

MoodsMedian Test Verdelingsvrije test voor de mediaan. 
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Benadering 1: Alle schades 

 

Tabel 5.14  Resultaten Mann-Whitney U test en Moods-Median test benadering 1 (kleurschaal groen-rood : zeer goed  

 vergelijkbaar-zeer slecht vergelijkbaar) 
 

bvo Bouwperiode Gebouwtype Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Mann

Whitne

yU_test 

Mann

Whitne

yU_p 

Moods

Median

_test 

Moods

Median

_p

100-150 1920-1945 hoekwoning 1 1 
 

  
 

 

100-150 1920-1945 twee onder één kap 4 32 34 0,065 0,421 0,516

100-150 1920-1945 vrijstaande woning 14 121 655 0,083 3,242 0,072

100-150 1920-1945 woonboerderij 2 8 
 

  
 

 

100-150 1945-1970 tussenwoning 3 11 10 0,175 0,000 1,000

100-150 1945-1970 twee onder één kap 7 26 60 0,086 0,074 0,786

100-150 1945-1970 vrijstaande woning 14 55 330 0,206 0,016 0,899

100-150 1945-1970 woonboerderij 3 2 
 

  
 

 

100-150 1970-1980 hoekwoning 1 25 
 

  
 

 

100-150 1970-1980 tussenwoning 1 28 
 

  
 

 

100-150 1970-1980 twee onder één kap 10 46 163 0,075 3,498 0,061

100-150 1970-1980 vrijstaande woning 9 35 112 0,095 2,235 0,135

100-150 1970-1980 woonboerderij 1 1 
 

  
 

 

100-150 1980-1990 hoekwoning 6 4 3 0,035 0,417 0,519

100-150 1980-1990 tussenwoning 5 1 
 

  
 

 

100-150 1980-1990 twee onder één kap 21 14 133 0,318 0,389 0,533

100-150 1980-1990 vrijstaande woning 6 21 2 0,000 5,852 0,016

100-150 <1920 anders 1 8 
 

  
 

 

100-150 <1920 vrijstaande woning 3 55 53 0,154 0,034 0,853

100-150 <1920 woonboerderij 4 6 6 0,120 0,417 0,519

100-150 >=1990 anders 1 2 
 

  
 

 

100-150 >=1990 twee onder één kap 16 29 208 0,284 0,147 0,702

100-150 >=1990 vrijstaande woning 11 48 214 0,165 0,193 0,660

150-200 1920-1945 twee onder één kap 1 8 
 

  
 

 

150-200 1920-1945 vrijstaande woning 8 82 283 0,264 0,961 0,327

150-200 1920-1945 woonboerderij 1 5 
 

  
 

 

150-200 1945-1970 vrijstaande woning 11 29 152 0,416 0,264 0,607

150-200 1970-1980 twee onder één kap 3 1 
 

  
 

 

150-200 1970-1980 vrijstaande woning 6 30 71 0,216 0,200 0,655

150-200 1980-1990 anders 1 1 
 

  
 

 

150-200 1980-1990 twee onder één kap 3 5 5 0,274 0,000 1,000

150-200 1980-1990 vrijstaande woning 12 19 52 0,006 3,950 0,047

150-200 <1920 twee onder één kap 1 1 
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bvo Bouwperiode Gebouwtype Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Mann

Whitne

yU_test 

Mann

Whitne

yU_p 

Moods

Median

_test 

Moods

Median

_p

150-200 <1920 woonboerderij 3 11 12 0,266 0,339 0,560

150-200 >=1990 tussenwoning 2 3 
 

  
 

 

150-200 >=1990 twee onder één kap 16 31 212 0,209 0,170 0,680

150-200 >=1990 vrijstaande woning 16 47 309 0,147 0,261 0,610

<100 1920-1945 vrijstaande woning 4 25 23 0,047 0,376 0,540

<100 1945-1970 hoekwoning 1 15 
 

  
 

 

<100 1945-1970 twee onder één kap 5 26 58 0,353 0,056 0,812

<100 1945-1970 vrijstaande woning 4 14 22 0,262 0,321 0,571

<100 1970-1980 anders 1 2 
 

  
 

 

<100 1970-1980 hoekwoning 1 3 
 

  
 

 

<100 1970-1980 vrijstaande woning 4 7 10 0,222 0,160 0,689

<100 1980-1990 hoekwoning 2 2 
 

  
 

 

<100 1980-1990 tussenwoning 3 2 
 

  
 

 

<100 1980-1990 twee onder één kap 3 5 6 0,326 0,000 1,000

<100 <1920 vrijstaande woning 1 14 
 

  
 

 

<100 <1920 woonboerderij 2 3 
 

  
 

 

<100 >=1990 anders 1 3 
 

  
 

 

<100 >=1990 hoekwoning 1 2 
 

  
 

 

<100 >=1990 twee onder één kap 1 5 
 

  
 

 

<100 >=1990 vrijstaande woning 1 3 
 

  
 

 

>=200 1920-1945 anders 1 9 
 

  
 

 

>=200 1920-1945 twee onder één kap 1 4 
 

  
 

 

>=200 1920-1945 vrijstaande woning 9 56 210 0,215 0,062 0,803

>=200 1920-1945 woonboerderij 4 22 36 0,297 0,142 0,706

>=200 1945-1970 vrijstaande woning 3 22 23 0,213 0,005 0,941

>=200 1970-1980 vrijstaande woning 4 21 35 0,315 0,210 0,647

>=200 1980-1990 vrijstaande woning 5 10 19 0,250 0,033 0,855

>=200 <1920 vrijstaande woning 3 75 89 0,271 0,002 0,964

>=200 <1920 woonboerderij 6 65 194 0,496 0,031 0,861

>=200 >=1990 anders 2 4 
 

  
 

 

>=200 >=1990 appartement 5 24 8 0,001 5,888 0,015

>=200 >=1990 vrijstaande woning 10 61 195 0,034 1,366 0,243

>=200 >=1990 woonboerderij 3 1        
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Tabel 5.15 Resultaat bootstrapping benadering 1 (rood = hypothese verworpen) 
 

bin Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Scha

des 

Mean

BT 

std

BT 

P90_

BT 

P95_

BT 

S>P9

5_BT 

p-value 

BT 

Z-

waarde

afstand 0,65  tot 

1,30 km 

37 595 813 564 62 645 671 TRUE 0,000 4,00

afstand 1,30  tot 

1,95 km 

43 568 851 700 66 786 813 TRUE 0,015 2,28

afstand 1,95  tot 

2,60 km 

87 1113 1733 1357 91 1476 1512 TRUE 0,000 4,11

afstand 2,60  tot 

3,25 km 

49 803 941 806 70 897 925 TRUE 0,031 1,92

afstand 3,25  tot 

3,90 km 

36 877 833 650 69 740 768 TRUE 0,007 2,66

afstand 3,90  tot 

4,55 km 

7 280 172 147 32 189 203 FALSE 0,208 0,78

afstand 4,55  tot 

5,20 km 

7 179 170 140 28 178 189 FALSE 0,146 1,06

afstand 5,20  tot 

5,85 km 

5 147 145 102 27 139 150 FALSE 0,066 1,57

afstand 5,85  tot 

6,50 km 

3 54 33 40 15 59 66 FALSE 0,614 -0,45

afstand 6,50  tot 

7,15 km 

1 56 11 25 16 40 57 FALSE 0,840 -0,87

afstand 7,80  tot 

8,45 km 

1 56 20 25 16 40 57 FALSE 0,587 -0,30

afstand 8,45  tot 

9,10 km 

1 11 8 31 15 61 62 FALSE 1,000 -1,49

 

 

Afbeelding 5.62  Genormaliseerd verwachte aantal schades op basis van de referentiegroep (100%), bovengrens verwachte aantal 

  schades en relatieve aantal schades opgenomen in Zuidlaren. Grafiek tot 5,20 km in verband met leesbaarheid en  

  kleine aantallen. Grafiek vanaf 0,65km omdat in groep 0-0,65km geen BAG adressen zijn. 
 

 
 

 

Tot 3,9 kilometer van het epicentrum meer schades dan de bovengrens van het verwachte aantal schades op 

basis van referentiegroep. 
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Benadering 2: Alle schades door vervormingen 

 

 

Tabel 5.16 Vergelijking kengetallen referentiegroep - Zuidlaren voor schades door vervormingen 
 

 Aantal referentiegroep Aantal Zuidlaren

adressen 1.552 350

gebouwen met schade 1.963 427

schades 21.949 6.724

mediaan aantal schades per gebouw 9 12

 

 

Tabel 5.17 Mediaan van het aantal schades door vervormingen per gebouwtype in referentiegroep en Zuidlaren  
 

Type Aantal gebouwen 

referentiegroep 

Mediaan v.h. aantal 

schades per 

gebouw 

referentiegroep 

Aantal gebouwen 

Zuidlaren 

Mediaan v.h. 

aantal schades 

per gebouw 

Zuidlaren

vrijstaande woning 898 11 167 17

twee onder één kap 294 8 92 12

schuur 371 2 68 3

woonboerderij 135 14 33 17

hoekwoning 80 7 21 12

anders 81 7 15 13,5

tussenwoning 69 8 14 9

boerderij 63 14 8 11

loods 41 5 1 2

onbekend 10 2 1 19

appartement 34 4 7 7

 

 

Tabel 5.18 Scheurwijdtes van schades door vervormingen in referentiegroep en Zuidlaren 
 

 Aantal schades 

referentiegroep 

% Aantal schades 

Zuidlaren 

% 

Scheurwijdte vastgelegd 13.878 100 % 4.201 100 % 

0 - 1 mm  8.850 63,77 % 3.485 82,96 % 

1 - 5 mm 4.339 31,27 % 694 16,52 % 

>5 mm 689 4,96 % 22 0,52 % 
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Tabel 5.19  Resultaten Mann-Whitney U test en Moods-Median test benadering 2 (kleurschaal groen-rood : zeer goed  

 vergelijkbaar-zeer slecht vergelijkbaar) 
 

bvo Bouwperiode Gebouwtype Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Mann

Whitne

yU_test 

Mann

Whitne

yU_p 

Moods

Median

_test 

Moods

Median

_p

100-150 1920-1945 hoekwoning 1 1 
 

  
 

 

100-150 1920-1945 twee onder één kap 4 32 16 0,008 2,929 0,087

100-150 1920-1945 vrijstaande woning 14 118 412 0,001 5,818 0,016

100-150 1920-1945 woonboerderij 2 8 
 

  
 

 

100-150 1945-1970 tussenwoning 3 11 12 0,241 0,000 1,000

100-150 1945-1970 twee onder één kap 7 26 37 0,009 1,111 0,292

100-150 1945-1970 vrijstaande woning 14 55 250 0,022 1,452 0,228

100-150 1945-1970 woonboerderij 3 2 
 

  
 

 

100-150 1970-1980 hoekwoning 1 24 
 

  
 

 

100-150 1970-1980 tussenwoning 1 28 
 

  
 

 

100-150 1970-1980 twee onder één kap 10 46 110 0,005 3,043 0,081

100-150 1970-1980 vrijstaande woning 9 32 69 0,009 9,624 0,002

100-150 1970-1980 woonboerderij 1 1 
 

  
 

 

100-150 1980-1990 hoekwoning 6 4 3 0,034 0,417 0,519

100-150 1980-1990 tussenwoning 5 1 
 

  
 

 

100-150 1980-1990 twee onder één kap 21 14 102 0,066 1,094 0,296

100-150 1980-1990 vrijstaande woning 6 20 0 0,000 6,501 0,011

100-150 <1920 anders 1 5 
 

  
 

 

100-150 <1920 vrijstaande woning 3 54 39 0,069 0,009 0,925

100-150 <1920 woonboerderij 4 6 6 0,100 0,417 0,519

100-150 >=1990 anders 1 1 
 

  
 

 

100-150 >=1990 twee onder één kap 16 29 232 0,495 0,178 0,673

100-150 >=1990 vrijstaande woning 11 48 189 0,073 0,534 0,465

150-200 1920-1945 twee onder één kap 1 8 
 

  
 

 

150-200 1920-1945 vrijstaande woning 8 82 237 0,098 1,905 0,168

150-200 1920-1945 woonboerderij 1 5 
 

  
 

 

150-200 1945-1970 vrijstaande woning 11 28 102 0,054 0,862 0,353

150-200 1970-1980 twee onder één kap 3 1 
 

  
 

 

150-200 1970-1980 vrijstaande woning 6 30 84 0,399 0,000 1,000

150-200 1980-1990 anders 1 1 
 

  
 

 

150-200 1980-1990 twee onder één kap 3 5 7 0,500 0,000 1,000

150-200 1980-1990 vrijstaande woning 12 19 35 0,001 7,427 0,006

150-200 <1920 twee onder één kap 1 1 
 

  
 

 

150-200 <1920 woonboerderij 3 11 15 0,407 0,000 1,000
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bvo Bouwperiode Gebouwtype Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Mann

Whitne

yU_test 

Mann

Whitne

yU_p 

Moods

Median

_test 

Moods

Median

_p

150-200 >=1990 tussenwoning 2 3 
 

  
 

 

150-200 >=1990 twee onder één kap 16 31 204 0,161 0,047 0,828

150-200 >=1990 vrijstaande woning 16 47 248 0,022 2,313 0,128

<100 1920-1945 vrijstaande woning 4 25 13 0,009 4,069 0,044

<100 1945-1970 hoekwoning 1 14 
 

  
 

 

<100 1945-1970 twee onder één kap 5 26 44 0,129 0,056 0,812

<100 1945-1970 vrijstaande woning 4 13 14 0,086 0,501 0,479

<100 1970-1980 hoekwoning 1 3 
 

  
 

 

<100 1970-1980 vrijstaande woning 4 4 5 0,235 0,000 1,000

<100 1980-1990 hoekwoning 2 2 
 

  
 

 

<100 1980-1990 tussenwoning 3 2 
 

  
 

 

<100 1980-1990 twee onder één kap 3 5 6 0,322 0,000 1,000

<100 <1920 vrijstaande woning 1 14 
 

  
 

 

<100 <1920 woonboerderij 2 3 
 

  
 

 

<100 >=1990 anders 1 3 
 

  
 

 

<100 >=1990 hoekwoning 1 2 
 

  
 

 

<100 >=1990 twee onder één kap 1 4 
 

  
 

 

<100 >=1990 vrijstaande woning 1 3 
 

  
 

 

>=200 1920-1945 anders 1 6 
 

  
 

 

>=200 1920-1945 twee onder één kap 1 4 
 

  
 

 

>=200 1920-1945 vrijstaande woning 9 56 164 0,048 1,386 0,239

>=200 1920-1945 woonboerderij 4 22 39 0,374 0,000 1,000

>=200 1945-1970 vrijstaande woning 3 21 17 0,102 0,000 1,000

>=200 1970-1980 vrijstaande woning 4 21 22 0,074 3,657 0,056

>=200 1980-1990 vrijstaande woning 5 10 16 0,135 0,033 0,855

>=200 <1920 vrijstaande woning 3 74 109 0,484 0,026 0,872

>=200 <1920 woonboerderij 6 65 115 0,049 0,370 0,543

>=200 >=1990 anders 2 3 
 

  
 

 

>=200 >=1990 appartement 5 14 8 0,005 3,206 0,073

>=200 >=1990 vrijstaande woning 10 60 164 0,011 2,917 0,088

>=200 >=1990 woonboerderij 3 1 
 

  
 

 

unknow

n 

>=1990 vrijstaande woning 1 1        
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Tabel 5.20 Resultaten bootstrapping benadering 2 (rood = hypothese verworpen) 
 

bin Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Schades Mean

BT 

std

BT 

P90_

BT 

P95_

BT 

S>P9

5_BT 

p-value 

BT 

Z-

waarde

afstand 0,65  tot 

1,30 km 

37 589 757 406 49 470 490 TRUE 0,000 7,15

afstand 1,30  tot 

1,95 km 

43 563 798 556 57 630 652 TRUE 0,000 4,28

afstand 1,95  tot 

2,60 km 

86 1082 1587 1003 76 1102 1133 TRUE 0,000 7,66

afstand 2,60  tot 

3,25 km 

49 790 814 543 53 612 633 TRUE 0,000 5,11

afstand 3,25  tot 

3,90 km 

34 859 715 419 53 488 511 TRUE 0,000 5,58

afstand 3,90  tot 

4,55 km 

7 276 149 92 24 125 137 TRUE 0,022 2,33

afstand 4,55  tot 

5,20 km 

6 172 114 78 17 99 106 TRUE 0,018 2,20

afstand 5,20  tot 

5,85 km 

4 139 110 55 18 79 88 TRUE 0,009 3,15

afstand 5,85  tot 

6,50 km 

3 51 27 29 11 44 48 FALSE 0,453 -0,18

afstand 6,50  tot 

7,15 km 

1 56 11 15 12 30 40 FALSE 0,590 -0,36

afstand 7,80  tot 

8,45 km 

1 56 19 16 13 30 40 FALSE 0,234 0,27

afstand 8,45  tot 

9,10 km 

1 11 8 15 12 21 47 FALSE 0,636 -0,55

 

 

Afbeelding 5.63  Genormaliseerd verwachte aantal schades op basis van de referentiegroep (100 %), bovengrens verwachte aantal  

  schades en relatieve aantal schades opgenomen in Zuidlaren. Grafiek tot 5,20 km in verband met leesbaarheid en  

  kleine aantallen. Grafiek vanaf 0,65 km omdat in groep 0-0,65 km geen BAG adressen zijn. 
 

 
 

 

In alle groepen zijn er meer van dit type schades in Zuidlaren opgenomen dan de bovengrens van de 

verwachting. 
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Benadering 3: Schades door vervormingen waarbij belastingen niet ook een mogelijk oorzaak is 

 

 

Tabel 5.21 Vergelijking kengetallen referentiegroep - Zuidlaren benadering 3 
 

 Aantal referentiegroep Aantal Zuidlaren

adressen 14.96 340

gebouwen met schade 1.806 380

schades 14.240 3532

mediaan aantal schades per gebouw 6 7

 

 

Tabel 5.22 Mediaan van het aantal schades bij benadering 3 per gebouwtype in referentiegroep en Zuidlaren 
 

Type Aantal gebouwen 

referentiegroep 

Mediaan v.h. aantal 

schades per 

gebouw 

referentiegroep 

Aantal gebouwen 

Zuidlaren 

Mediaan v.h. 

aantal schades 

per gebouw 

Zuidlaren

vrijstaande woning 850 7 163 8

twee onder één kap 283 6 91 7

schuur 215 2 35 2

woonboerderij 129 9 31 7

hoekwoning 74 6 20 8

anders 58 5 13 7

tussenwoning 64 5,5 15 3

boerderij 61 7 4 2

loods 31 3 0 0

onbekend 1 1 1 16

appartement 31 3 7 6

 

 

Tabel 5.23 Scheurwijdtes van schades bij benadering 3 in referentiegroep en Zuidlaren 
 

 Aantal schades 

referentiegroep 

% Aantal schades 

Zuidlaren 

% 

Scheurwijdte vastgelegd 9.306 100 % 2.254 100 % 

0 - 1 mm  6.332 68,04 % 1.975 87,62 % 

1 - 5 mm 2.627 28,23 % 270 11,98 % 

>5 mm 347 3,73 % 9 0,40 % 
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Tabel 5.24  Resultaten Mann-Whitney U test en Moods-Median test benadering 3 (kleurschaal groen-rood : zeer goed  

 vergelijkbaar-zeer slecht vergelijkbaar) 
 

bvo Bouwperiode Gebouwtype Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Mann

Whitne

yU_test 

Mann

Whitne

yU_p 

Moods

Median

_test 

Moods

Median

_p

100-150 1920-1945 hoekwoning 1 1 
 

  
 

 

100-150 1920-1945 twee onder één kap 4 32 39 0,103 0,594 0,441

100-150 1920-1945 vrijstaande woning 14 112 769 0,455 0,049 0,825

100-150 1920-1945 woonboerderij 2 7 
 

  
 

 

100-150 1945-1970 tussenwoning 3 9 6 0,082 0,000 1,000

100-150 1945-1970 twee onder één kap 7 26 69 0,170 0,074 0,786

100-150 1945-1970 vrijstaande woning 13 53 331 0,417 0,015 0,903

100-150 1945-1970 woonboerderij 3 2 
 

  
 

 

100-150 1970-1980 hoekwoning 1 22 
 

  
 

 

100-150 1970-1980 tussenwoning 1 27 
 

  
 

 

100-150 1970-1980 twee onder één kap 10 43 139 0,042 2,801 0,094

100-150 1970-1980 vrijstaande woning 9 31 132 0,410 0,006 0,938

100-150 1970-1980 woonboerderij 1 1 
 

  
 

 

100-150 1980-1990 hoekwoning 6 4 8 0,226 0,017 0,895

100-150 1980-1990 tussenwoning 5 1 
 

  
 

 

100-150 1980-1990 twee onder één kap 21 14 110 0,108 1,732 0,188

100-150 1980-1990 vrijstaande woning 6 19 2 0,000 7,280 0,007

100-150 <1920 vrijstaande woning 3 53 74 0,428 0,000 1,000

100-150 <1920 woonboerderij 4 6 4 0,053 0,017 0,895

100-150 >=1990 twee onder één kap 16 29 172 0,077 0,364 0,546

100-150 >=1990 vrijstaande woning 11 46 239 0,388 0,004 0,948

150-200 1920-1945 twee onder één kap 1 7 
 

  
 

 

150-200 1920-1945 vrijstaande woning 7 79 217 0,173 0,004 0,949

150-200 1920-1945 woonboerderij 1 5 
 

  
 

 

150-200 1945-1970 vrijstaande woning 10 27 84 0,040 0,017 0,896

150-200 1970-1980 twee onder één kap 3 1 
 

  
 

 

150-200 1970-1980 vrijstaande woning 6 30 78 0,311 0,200 0,655

150-200 1980-1990 anders 1 1 
 

  
 

 

150-200 1980-1990 twee onder één kap 3 5 6 0,380 0,000 1,000

150-200 1980-1990 vrijstaande woning 12 18 58 0,017 2,992 0,084

150-200 <1920 twee onder één kap 1 1 
 

  
 

 

150-200 <1920 woonboerderij 3 10 10 0,198 1,364 0,243

150-200 >=1990 tussenwoning 2 3 
 

  
 

 

150-200 >=1990 twee onder één kap 16 29 208 0,284 0,220 0,639
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bvo Bouwperiode Gebouwtype Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Mann

Whitne

yU_test 

Mann

Whitne

yU_p 

Moods

Median

_test 

Moods

Median

_p

150-200 >=1990 vrijstaande woning 16 47 328 0,226 0,261 0,610

<100 1920-1945 vrijstaande woning 4 22 37 0,321 0,142 0,706

<100 1945-1970 hoekwoning 1 13 
 

  
 

 

<100 1945-1970 twee onder één kap 4 24 39 0,287 0,000 1,000

<100 1945-1970 vrijstaande woning 4 13 26 0,477 0,192 0,661

<100 1970-1980 hoekwoning 1 2 
 

  
 

 

<100 1970-1980 vrijstaande woning 4 4 2 0,052 0,500 0,480

<100 1980-1990 hoekwoning 2 2 
 

  
 

 

<100 1980-1990 tussenwoning 3 2 
 

  
 

 

<100 1980-1990 twee onder één kap 3 5 7 0,440 0,000 1,000

<100 <1920 vrijstaande woning 1 14 
 

  
 

 

<100 <1920 woonboerderij 2 3 
 

  
 

 

<100 >=1990 anders 1 3 
 

  
 

 

<100 >=1990 hoekwoning 1 2 
 

  
 

 

<100 >=1990 twee onder één kap 1 3 
 

  
 

 

<100 >=1990 vrijstaande woning 1 3 
 

  
 

 

>=200 1920-1945 anders 1 5 
 

  
 

 

>=200 1920-1945 twee onder één kap 1 4 
 

  
 

 

>=200 1920-1945 vrijstaande woning 9 54 146 0,028 1,181 0,277

>=200 1920-1945 woonboerderij 3 21 25 0,285 0,000 1,000

>=200 1945-1970 vrijstaande woning 3 19 28 0,481 0,000 1,000

>=200 1970-1980 vrijstaande woning 4 20 24 0,114 0,034 0,853

>=200 1980-1990 vrijstaande woning 5 9 17 0,252 0,000 1,000

>=200 <1920 vrijstaande woning 3 70 61 0,113 0,005 0,942

>=200 <1920 woonboerderij 6 62 138 0,149 0,003 0,959

>=200 >=1990 anders 2 2 
 

  
 

 

>=200 >=1990 appartement 5 13 7 0,005 4,188 0,041

>=200 >=1990 vrijstaande woning 10 58 223 0,125 0,117 0,732

>=200 >=1990 woonboerderij 3 1        
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Tabel 5.25 Resultaten bootstrapping benadering 3 (rood = hypothese verworpen) 
 

bin Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Schades Mean

BT 

std

BT 

P90_

BT 

P95_

BT 

S>P9

5_BT 

p-value 

BT 

Z-

waarde 

afstand 0,65  tot 

1,30 km 

36 510 462 283 36 330 345 TRUE 0,000 4,98

afstand 1,30  tot 

1,95 km 

42 541 528 431 46 491 509 TRUE 0,022 2,11

afstand 1,95  tot 

2,60 km 

85 1032 901 748 60 826 849 TRUE 0,009 2,57

afstand 2,60  tot 

3,25 km 

48 758 399 368 38 418 433 FALSE 0,201 0,81

afstand 3,25  tot 

3,90 km 

33 824 306 279 39 330 348 FALSE 0,224 0,69

afstand 3,90  tot 

4,55 km 

7 262 69 68 19 94 104 FALSE 0,403 0,07

afstand 4,55  tot 

5,20 km 

5 86 37 45 10 59 63 FALSE 0,755 -0,78

afstand 5,20  tot 

5,85 km 

4 135 23 35 11 49 55 FALSE 0,880 -1,13

afstand 5,85  tot 

6,50 km 

3 50 13 21 9 33 37 FALSE 0,775 -0,88

afstand 6,50  tot 

7,15 km 

1 54 6 10 10 17 24 FALSE 0,557 -0,35

afstand 7,80  tot 

8,45 km 

1 54 9 10 10 17 24 FALSE 0,352 -0,06

afstand 8,45  tot 

9,10 km 

1 10 7 12 10 19 39 FALSE 0,598 -0,48

 

 

Afbeelding 5.64  Genormaliseerd verwachte aantal schades op basis van de referentiegroep (100 %), bovengrens verwachte aantal  

  schades en relatieve aantal schades opgenomen in Zuidlaren. Grafiek tot 5,20 km in verband met leesbaarheid en  

  kleine aantallen. Grafiek vanaf 0,65 km omdat in groep 0-0,65 km geen BAG adressen zijn. 
 

 
 

Tot 2,60 kilometer vanaf het epicentrum zijn meer schades die aan de voorwaarden voldoenin Zuidlaren dan 

verwacht op basis van de bovengrens uit het buitengebied. 
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Benadering 4: Schades door vervormingen of verschilzettingen waarbij belastingen niet een van de mogelijke 

oorzaken is 

 

 

Tabel 5.26 Vergelijking kengetallen schades die voldoen aan benadering 4 referentiegroep - Zuidlaren 
 

 Aantal referentiegroep Aantal Zuidlaren

adressen 1.525 341

gebouwen met schade 1.897 382

schades 17.840 3601

mediaan aantal schades per gebouw 7 7

 

 

Tabel 5.27 Mediaan van het aantal schades dat voldoet aan benadering 4 per gebouwtype in referentiegroep en Zuidlaren 
 

Type Aantal gebouwen 

referentiegroep 

Mediaan v.h. aantal 

schades per 

gebouw 

referentiegroep 

Aantal gebouwen 

Zuidlaren 

Mediaan v.h. 

aantal schades 

per gebouw 

Zuidlaren

vrijstaande woning 871 9 164 8

twee onder één kap 285 7 91 7

schuur 261 2 36 2

woonboerderij 132 12 31 7

hoekwoning 76 6 20 8

anders 66 5 13 8

tussenwoning 65 7 15 3

boerderij 63 9 4 2

loods 37 4 0 0

onbekend 1 1 1 16

appartement 31 3 7 6

 

 

Tabel 5.28 Scheurwijdtes van schades dat voldoet aan benadering 4 in referentiegroep en Zuidlaren 
 

 Aantal schades 

referentiegroep 

% Aantal schades 

Zuidlaren 

% 

Scheurwijdte vastgelegd 11.927 100 % 2.316 100 % 

0 - 1 mm  7.402 62,06 % 2.003 86,49 % 

1 - 5 mm 3.828 32,1 % 304 13,13 % 

>5 mm 697 5,84 % 9 0,39 % 
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Tabel 5.29  Resultaten Mann-Whitney U test en Moods-Median test benadering 4 (kleurschaal groen-rood : zeer goed  

 vergelijkbaar-zeer slecht vergelijkbaar) 
 

bvo Bouwperiode Gebouwtype Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Mann

Whitne

yU_test 

Mann

Whitne

yU_p 

Moods

Median

_test 

Moods

Median

_p

100-150 1920-1945 hoekwoning 1 1      

100-150 1920-1945 twee onder één kap 4 32 62 0,470 0,032 0,858

100-150 1920-1945 vrijstaande woning 14 117 630 0,079 1,450 0,229

100-150 1920-1945 woonboerderij 2 8      

100-150 1945-1970 tussenwoning 3 9 6 0,082 0,000 1,000

100-150 1945-1970 twee onder één kap 7 26 84 0,387 0,164 0,686

100-150 1945-1970 vrijstaande woning 13 54 291 0,170 0,004 0,952

100-150 1945-1970 woonboerderij 3 2      

100-150 1970-1980 hoekwoning 1 22      

100-150 1970-1980 tussenwoning 1 28      

100-150 1970-1980 twee onder één kap 10 44 168 0,122 1,105 0,293

100-150 1970-1980 vrijstaande woning 9 32 117 0,201 0,031 0,859

100-150 1970-1980 woonboerderij 1 1      

100-150 1980-1990 hoekwoning 6 4 8 0,226 0,017 0,895

100-150 1980-1990 tussenwoning 5 1      

100-150 1980-1990 twee onder één kap 21 14 121 0,194 1,094 0,296

100-150 1980-1990 vrijstaande woning 6 19 4 0,000 7,280 0,007

100-150 <1920 vrijstaande woning 3 55 59 0,209 0,015 0,902

100-150 <1920 woonboerderij 4 6 2 0,021 2,101 0,147

100-150 >=1990 twee onder één kap 16 29 163 0,052 0,364 0,546

100-150 >=1990 vrijstaande woning 11 47 250 0,437 0,000 1,000

150-200 1920-1945 twee onder één kap 1 8      

150-200 1920-1945 vrijstaande woning 7 81 140 0,013 1,615 0,204

150-200 1920-1945 woonboerderij 1 5      

150-200 1945-1970 vrijstaande woning 11 28 149 0,444 0,091 0,763

150-200 1970-1980 twee onder één kap 3 1      

150-200 1970-1980 vrijstaande woning 6 30 69 0,186 1,800 0,180

150-200 1980-1990 anders 1 1      

150-200 1980-1990 twee onder één kap 3 5 5 0,274 0,000 1,000

150-200 1980-1990 vrijstaande woning 12 18 61 0,023 4,693 0,030

150-200 <1920 twee onder één kap 1 1      

150-200 <1920 woonboerderij 3 11 11 0,196 0,000 1,000

150-200 >=1990 tussenwoning 2 3      

150-200 >=1990 twee onder één kap 16 29 209 0,292 0,220 0,639
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bvo Bouwperiode Gebouwtype Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Mann

Whitne

yU_test 

Mann

Whitne

yU_p 

Moods

Median

_test 

Moods

Median

_p

150-200 >=1990 vrijstaande woning 16 47 354 0,367 0,261 0,610

<100 1920-1945 vrijstaande woning 4 22 43 0,486 0,142 0,706

<100 1945-1970 hoekwoning 1 15      

<100 1945-1970 twee onder één kap 4 24 47 0,487 0,150 0,699

<100 1945-1970 vrijstaande woning 4 13 23 0,387 0,011 0,916

<100 1970-1980 hoekwoning 1 2      

<100 1970-1980 vrijstaande woning 4 4 5 0,228 0,500 0,480

<100 1980-1990 hoekwoning 2 2      

<100 1980-1990 tussenwoning 3 2      

<100 1980-1990 twee onder één kap 3 5 7 0,500 0,000 1,000

<100 <1920 vrijstaande woning 1 14      

<100 <1920 woonboerderij 2 3      

<100 >=1990 anders 1 3      

<100 >=1990 hoekwoning 1 2      

<100 >=1990 twee onder één kap 1 3      

<100 >=1990 vrijstaande woning 1 3      

>=200 1920-1945 anders 1 5      

>=200 1920-1945 twee onder één kap 1 4      

>=200 1920-1945 vrijstaande woning 9 55 175 0,080 0,000 1,000

>=200 1920-1945 woonboerderij 3 21 20 0,168 0,000 1,000

>=200 1945-1970 vrijstaande woning 3 19 23 0,316 0,000 1,000

>=200 1970-1980 vrijstaande woning 4 21 32 0,240 0,012 0,911

>=200 1980-1990 vrijstaande woning 5 9 21 0,447 0,162 0,687

>=200 <1920 vrijstaande woning 3 73 61 0,097 0,020 0,889

>=200 <1920 woonboerderij 6 63 106 0,039 0,152 0,696

>=200 >=1990 anders 2 2      

>=200 >=1990 appartement 5 13 7 0,005 4,188 0,041

>=200 >=1990 vrijstaande woning 10 60 240 0,157 0,117 0,733

>=200 >=1990 woonboerderij 3 1        
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Tabel 5.30 Resultaten bootstrapping benadering 4 (rood = hypothese verworpen) 
 

bin Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Schades mean

BT 

std

BT 

P90_

BT 

P95_

BT 

S>P9

5_BT 

p-value 

BT 

Z-

waarde

afstand 0,65  tot 

1,30 km 

36 520 472 329 43 385 403 TRUE 0,002 3,35

afstand 1,30  tot 

1,95 km 

42 552 534 469 49 533 553 FALSE 0,096 1,32

afstand 1,95  tot 

2,60 km 

85 1055 910 853 65 937 964 FALSE 0,182 0,88

afstand 2,60  tot 

3,25 km 

48 774 412 452 46 512 530 FALSE 0,801 -0,86

afstand 3,25  tot 

3,90 km 

34 847 320 348 45 408 428 FALSE 0,718 -0,62

afstand 3,90  tot 

4,55 km 

7 270 70 81 23 113 123 FALSE 0,630 -0,48

afstand 4,55  tot 

5,20 km 

5 88 39 57 14 76 82 FALSE 0,902 -1,27

afstand 5,20  tot 

5,85 km 

4 138 23 46 14 66 74 FALSE 0,979 -1,63

afstand 5,85  tot 

6,50 km 

3 51 13 24 10 38 42 FALSE 0,871 -1,10

afstand 6,50  tot 

7,15 km 

1 55 6 12 11 23 29 FALSE 0,672 -0,56

afstand 7,80  tot 

8,45 km 

1 55 9 12 12 23 29 FALSE 0,525 -0,30

afstand 8,45  tot 

9,10 km 

1 11 7 16 14 43 44 FALSE 0,636 -0,61

 

 

Afbeelding 5.65  Genormaliseerd verwachte aantal schades op basis van de referentiegroep (100 %), bovengrens verwachte aantal  

  schades en relatieve aantal schades opgenomen in Zuidlaren. Grafiek tot 5,20 km in verband met leesbaarheid en  

  kleine aantallen. Grafiek vanaf 0,65km omdat in groep 0-0,65km geen BAG adressen zijn. 
 

 
 

Tot 1,30 kilometer vanaf het epicentrum zijn meer schades die aan de voorwaarden voldoen in Zuidlaren dan 

verwacht op basis van de bovengrens uit het buitengebied. 
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Gevoeligheidsanalyse 

De resultaten van de variatie van de voorwaarden van het minimum aantal gebouwen in de Zuidlaren 

dataset en de referentiegroep waarbij de groep wordt meegenomen in de bootstrapping zijn weergegeven 

in onderstaande tabel. De conclusie voor de eerste groep gebouwen verandert niet door het variëren van de 

voorwaarden. 

 

 

Tabel 5.31  Variatie van de voorwaarden van het minimum aantal gebouwen in de Zuidlaren dataset en de referentiegroep waarbij  

                   de groep wordt meegenomen in de bootstrapping (rood = hypothese verworpen) 
 

Schades Aan

tal 

ZL 

Aan

tal 

BG 

bin aan

talZ

L 

aan

talB

G 

scha

des 

me

anB

T 

std

BT 

P90

_BT 

P95

_BT 

S>P9

5_BT 

p-

value 

BT 

Z-

waarde

Benadering 

1 

>0 >0 afstand 0,65  

tot 1,30 km 

56 616 1092 797 73 890 918 TRUE 0,000 4,05

Benadering 

1 

>0 >5 afstand 0,65  

tot 1,30 km 

37 595 813 564 62 646 671 TRUE 0,000 4,00

Benadering 

1 

>1 >5 afstand 0,65  

tot 1,30 km 

27 137 590 390 51 458 479 TRUE 0,000 3,89

Benadering 

4 

>0 >0 afstand 0,65  

tot 1,30 km 

55 539 618 511 54 581 601 TRUE 0,024 1,99

Benadering 

4 

>0 >4 afstand 0,65  

tot 1,30 km 

36 520 472 329 43 386 403 TRUE 0,002 3,34

Benadering 

4 

>1 >4 afstand 0,65  

tot 1,30 km 

27 130 354 228 35 275 289 TRUE 0,001 3,60

Benadering 

4 

>2 >4 afstand 0,65  

tot 1,30 km 

21 95 315 155 24 187 197 TRUE 0,000 6,64

Benadering 

4 

>1 >9 afstand 0,65  

tot 1,30 km 

23 116 327 193 33 237 251 TRUE 0,000 4,06

Benadering 

3 

>0 >0 afstand 0,65  

tot 1,30 km 

55 529 607 463 48 525 542 TRUE 0,002 2,99

Benadering 

3 

>0 >4 afstand 0,65  

tot 1,30 km 

36 510 462 283 36 330 345 TRUE 0,000 4,98

Benadering 

3 >1 >4 

afstand 0,65  

tot 1,30 km 27 129 344 193 28 230 242 TRUE 0,000 5,32

              

 

 

Ook de intervalbreedte is gevarieerd om het effect daarvan te onderzoeken. Tabel 5.32 toont het resultaat 

van de bootstrapping voor benadering 3 bij een intervalbreedte van 200 m. Een aantal groepen bevat dan 

erg weinig gebouwen in Zuidlaren. Echter, de gebouwen dichtbij het epicentrum geven nog steeds de 

afwijking. Ook met andere intervalbreedtes werd eenzelfde beeld verkregen. 
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Tabel 5.32 Resultaat bootstrapping voor benadering 3 bij intervalbreedte van 200 m (rood = hypothese verworpen) 
 

bin Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Schades MeanB

T 

std

BT 

P90_

BT 

P95_

BT 

S>P9

5_BT 

p-value 

BT 

Z-

waarde

afstand 0,60  tot 

0,80 km 

2 30 11 20 12 37 42 FALSE 0,747 -0,81

afstand 0,80  tot 

1,00 km 

10 112 42 65 15 86 93 FALSE 0,951 -1,51

afstand 1,00  tot 

1,20 km 

14 91 265 102 19 127 135 TRUE 0,000 8,43

afstand 1,20  tot 

1,40 km 

23 495 360 220 34 264 278 TRUE 0,000 4,15

afstand 1,40  tot 

1,60 km 

13 153 155 122 24 154 164 FALSE 0,093 1,34

afstand 1,60  tot 

1,80 km 

6 89 66 49 15 68 76 FALSE 0,117 1,16

afstand 1,80  tot 

2,00 km 

12 177 122 153 28 189 201 FALSE 0,869 -1,11

afstand 2,00  tot 

2,20 km 

20 432 196 138 25 170 182 TRUE 0,022 2,30

afstand 2,20  tot 

2,40 km 

32 516 354 319 40 372 389 FALSE 0,182 0,87

afstand 2,40  tot 

2,60 km 

31 622 320 274 35 321 336 FALSE 0,100 1,29

afstand 2,60  tot 

2,80 km 

17 474 155 133 23 163 172 FALSE 0,158 0,98

afstand 2,80  tot 

3,00 km 

14 494 100 99 19 124 132 FALSE 0,453 0,03

afstand 3,00  tot 

3,20 km 

13 375 88 99 21 127 136 FALSE 0,682 -0,55

afstand 3,20  tot 

3,40 km 

22 486 210 175 31 215 231 FALSE 0,124 1,13

afstand 3,40  tot 

3,60 km 

9 405 117 84 20 110 119 FALSE 0,056 1,67

afstand 3,60  tot 

3,80 km 

5 131 29 49 18 72 82 FALSE 0,893 -1,09

afstand 3,80  tot 

4,00 km 

4 121 18 34 14 54 63 FALSE 0,884 -1,12

afstand 4,00  tot 

4,20 km 

1 112 4 7 5 14 16 FALSE 0,597 -0,57

afstand 4,20  tot 

4,40 km 

1 27 11 6 4 12 13 FALSE 0,113 1,11

afstand 4,40  tot 

4,60 km 

2 29 42 27 12 39 57 FALSE 0,078 1,25

afstand 4,60  tot 

4,80 km 

1 6 8 12 3 18 18 FALSE 1,000 -1,23

afstand 4,80  tot 

5,00 km 

2 50 20 14 8 23 28 FALSE 0,190 0,73

afstand 5,00  tot 

5,20 km 

2 36 9 19 6 28 31 FALSE 1,000 -1,79

afstand 5,20  tot 

5,40 km 

2 76 5 16 8 25 30 FALSE 0,958 -1,28
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bin Aantal

ZL 

Aantal

BG 

Schades MeanB

T 

std

BT 

P90_

BT 

P95_

BT 

S>P9

5_BT 

p-value 

BT 

Z-

waarde

afstand 5,60  tot 

5,80 km 

2 59 18 20 7 27 33 FALSE 0,497 -0,23

afstand 5,80  tot 

6,00 km 

1 5 1 4 2 6 6 FALSE 0,798 -1,44

afstand 6,00  tot 

6,20 km 

2 45 12 17 8 29 32 FALSE 0,623 -0,57

afstand 6,60  tot 

6,80 km 

1 54 6 10 10 17 24 FALSE 0,555 -0,36

afstand 8,20  tot 

8,40 km 

1 54 9 10 10 17 24 FALSE 0,352 -0,06

afstand 8,80  tot 

9,00 km 

1 10 7 12 11 39 39 FALSE 0,602 -0,49

 

 

Conclusie vergelijking op gebiedsniveau 

De mate waarin het aantal schades in Zuidlaren vergelijkbaar is met het aantal schades in de referentiegroep 

is erg afhankelijk van de gekozen benadering. Echter, onafhankelijk van de gekozen benadering is er dichtbij 

het epicentrum meer schade dan op basis van de 95 %-bovengrens voor iedere benadering verwacht wordt. 

Dit is in lijn met de verwachting op basis van de toetsing van de resultaten van Empirische GMPE aan de SBR 

grenswaarden waaruit ook volgt dat beïnvloeding van schades dichtbij het epicentrum door de aardbeving 

van 23 december 2016 niet is uit te sluiten. Door de onzekerheid in welke benadering gehanteerd dient te 

worden is het niet mogelijk een exact gebied te definiëren op basis van de analyse waarin dit effect zich voor 

kan hebben gedaan. 

 

Vergelijking op dossierniveau 

In het Onderzoek Zuidlaren is de inspectie en beoordeling volgens dezelfde methode uitgevoerd als in het 

Onderzoek Buitengebied, op enkele doorontwikkelingen naar aanleiding van de Begeleidingscommissie 

Buitengebied beschreven in [2] na. 19 dossiers maakten zowel deel uit van Onderzoek Buitengebied als 

Onderzoek Zuidlaren. Op basis van de resultaten van inspectie en beoordeling zijn beide opnames 

vergeleken. 

 

Op verzoek van drie eigenaren zijn alleen de aanvullende schades opgenomen, deze dossiers zijn niet 

meegenomen in de vergelijking omdat daardoor in het Onderzoek Zuidlaren niet alle schades zijn 

opgenomen. Voor één dossier moest nog een herinspectie worden uitgevoerd, waardoor deze niet in de 

vergelijking kon worden meegenomen.  

 

Van de dossiers die niet zijn meegenomen in de vergelijking lag 1 dossier in Zone I, 2 dossiers in Zone II en 1 

dossier in zone III.  

 

Er zijn 15 dossiers die vergeleken kunnen worden op basis van het Onderzoek Buitengebied en het 

Onderzoek Zuidlaren. In 4 van deze dossiers zijn in totaal 5 schades geconstateerd waarvan kon worden 

vastgesteld dat deze ontstaan zijn of verergerd zijn. Eén van deze schades bevond zich in Zone II, de andere 

vier schades in Zone III. In tabel 3.12 is een overzicht opgenomen van de verklaring voor de geconstateerde 

verschillen. 
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Tabel 5.33 Verergerde schades 
 

Gemeld n.a.v. aardbeving 23-12-2016 Toelichting 

nee Deel voeg is er uit gevallen door weersinvloeden. Weersinvloeden 

(schommelingen in temperatuur en vocht) zorgen voor veroudering van 

het voegwerk dat poreuzer wordt. Als gevolg hiervan vallen stukken 

afwerkvoeg uit de wand. 

nee Deel voeg is er uit gevallen, deel steen afgespat door weersinvloeden. 

Weersinvloeden (schommelingen in temperatuur en vocht) zorgen voor 

veroudering van het voegwerk dat poreuzer wordt en als gevolg hiervan 

vallen stukken afvoegwerk uit de wand. Tevens vindt door de 

weersinvloeden werking in de gevelstenen plaats waardoor afspatting van 

de gevelstenen plaats vindt. 

nee Er is een naad ontstaan (kitnaad gescheurd) bij de aansluiting 

aftimmering-plafond. Dit is bij kitnaden een algemeen voorkomend beeld 

doordat of de kitnaad niet flexibel genoeg is om de werking van de 

verschillende materialen te kunnen opvangen of doordat de kitnaad na 

verloop van tijd flexibiliteit verliest. 

ja Kitnaad schilderwerk wand-plafond is door werking gescheurd. Dit is bij 

kitnaden een algemeen voorkomend beeld doordat of de kitnaad niet 

flexibel genoeg is om de werking van de verschillende materialen te 

kunnen opvangen of doordat de kitnaad na verloop van tijd flexibiliteit 

verliest. 

ja Verticale scheurvorming is ontstaan in wand tussen deur- en raamkozijn. 

Door werking van verschillende bouwdelen (met name na gewijzigde 

belasting door verbouwing) kan scheurvorming ontstaan bij aansluiting 

van twee elementen/materialen. 

 

 

De schades die ontstaan of verergerd zijn hebben geen duidelijke relatie met de aardbeving van  

23 december 2016. Op basis van de vergelijking van de dossiers is echter niet uit te sluiten dat de 

aardbeving mogelijk een aantal schades dichtbij het epicentrum heeft beïnvloed omdat deze vergelijking 

slechts voor een zeer beperkt aantal dossiers dichtbij het epicentrum mogelijk was. 

 

Uit de vergelijking bleken daarnaast met name de beperkingen van het vergelijken van twee visuele 

inspecties. Voor ruim de helft van de schades was het mogelijk een goede vergelijking te maken tussen de 

eerste en de tweede opname op basis van het beschikbare beeldmateriaal van beide inspecties. Voor de 

overige schades was het door een gebrek aan beeldmateriaal niet mogelijk. 
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AANBEVELINGEN 
 

- teneinde een nog beter beeld te krijgen van het aantal schades dat bij een bepaalde woning te 

verwachten is dienen op meerdere andere locaties gebouwen opgenomen te worden. Deze gebouwen 

dienen te verschillen in zowel gebouw- als omgevingskenmerken; 

- om een mogelijk effect van een individuele inspecteur of beoordelaar met meer zekerheid uit te sluiten is 

het aan te bevelen de inspecteurs en beoordelaars vooraf random toe te kennen aan een bepaald 

dossier zodat dit uitgangspunt van bepaalde toetsingen wordt afgedwongen; 

- om meer inzicht in een mogelijk effect van een individuele inspecteur of beoordelaar te verkrijgen is het 

aan te bevelen om methodes te ontwikkelen waarmee een kwantitatieve vergelijking mogelijk is die 

vervolgens meegenomen kunnen worden in de verdere analyses; 

- er zou continu meer informatie van bepaalde woningen gemeten dienen te worden en digitaal 

opgeslagen te worden om beter relaties tussen lange termijn metingen en schades te kunnen leggen; 

- nieuwe en andere wiskundige technieken op het gebied van data-analyse en datamining dienen 

toegepast te worden in toekomstige onderzoeken om mogelijk meer relaties en patronen uit de dataset 

te halen. 
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