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NAM zoekt wereldwijd naar 
oplossingen om mensen veilig te 
laten wonen bij aardbevingen.  
Zo liet NAM in Italië een  
Gronings huis nabouwen om  
de effecten van een aardbeving  
te onderzoeken.

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

FOTOGRAFIE  
Ewoud Rooks, Stephan Keereweer, Stijntje de Olde

DRUK EN VERSPREIDING 
Verzorgd door Noordpers-Combinatie, Uithuizen

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

Begin september stond een groot aantal partijen 
– milieuverenigingen, politieke partijen en 
particulieren – voor de Raad van State.  
Zij willen dat de hoogste bestuursrechter van  
het land bepaalt of de gaswinning wel volgens 
de regels gaat. Ik was zelf aanwezig namens  
NAM, samen met een aantal collega’s. 
Het waren twee dagen met veel emoties 
waarin bewoners en vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties soms op 
indringende wijze verhaal deden van hun 
ervaringen – persoonlijke verhalen die een diepe 
indruk achterlaten, zeker als het om zorg om 
kinderen gaat. Als vader raakte een aantal  
van deze getuigenissen me recht in het hart.  
De aardbevingen grijpen diep in op ieders leven 
en veroorzaken daarmee veel onzekerheid. 
Begin december doet de bestuursrechter 
uitspraak. In de tussentijd zijn we als NAM hard 
aan het werk om de gemaakte afspraken na te 
komen en bij te dragen aan nieuw perspectief 
voor de regio. 

Het gebied boven het Groningen-gasveld is 
een van de best onderzochte stukjes aarde. Dit 
is onder andere te danken aan een vierjarig 
onderzoeksprogramma waarin NAM 100 
miljoen euro heeft geïnvesteerd. Wetenschappers 
uit de hele wereld werken hier aan mee. Op 
de zogeheten ‘triltafel’ van het gerenommeerde 
EUcentre in Pavia, Italië, werd in september 
een typisch Gronings huis getest. De kennis die 
daarmee wordt verkregen helpt bouwers en 
inspecteurs hier in Groningen om de zwakke 
delen van huizen sneller op te sporen; zij 
weten zo wat ze wel en niet moeten versterken 
en op welke manier ze dat het beste kunnen 
aanpakken. Dat draagt bij aan veiliger wonen 
en minder onzekerheid.  

Met vriendelijke groet,
Martijn Verwoerd 

Projectdirecteur 
Groningen Aardbevingen

VOORWOORD

COLUMN

KENNIS EN EDUCATIE    

De komende jaren worden huizen in Groningen op grote schaal 
veiliger gemaakt en versterkt. EPI-kenniscentrum helpt hierbij.  
“Bij EPI-kenniscentrum kunnen vaklieden uit de bouw en techniek  
zich specialiseren, laten omscholen of bijscholen.”

EPI KENNISCENTRUM

EPI-kenniscentrum is een initiatief van Alfa-college, 
Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit 
Groningen. Jeroen Rijnhart, civiel ingenieur en 
voormalig directeur Noord bij Grontmij, begon eind 
2014 als ‘kwartiermaker’ bij EPI-kenniscentrum.  
“Vanuit verschillende disciplines brengen we kennis 
over bevingsbestendig bouwen bij elkaar en verzorgen 
praktische vakopleidingen en trainingen op elk 
niveau.” 
 
EPI-kenniscentrum werkt onder andere nauw samen 
met Centrum Veilig Wonen (CVW). Zo verzorgt het  
EPI-kenniscentrum de cursus ‘Communicatie en Gedrag 
in aardbevingsgebieden’. Deze cursus is onderdeel van 
de Erkenningsregeling en verplicht voor elke aannemer 
die voor CVW werkt. 

COMMUNICATIE EN GEDRAG
Timmerman Jos Kamphuis, van Bouwbedrijf Kooi uit 
Appingedam, is een van de 2.000 vaklieden die 
deze cursus inmiddels volgden. “Het is eigenlijk een 
herhaling van een stukje opvoeding: hoe ga je netjes 
met andere mensen om? Maar interessant was het 
uitwisselen van ervaringen met andere cursisten,  
de gesprekken over wat je tegenkomt in de  
praktijk en hoe je bepaalde situaties aanpakt.  

Mensen met aardbevingsschade vragen er niet om. 
Dat is dus heel anders dan wanneer iemand zelf 
besluit zijn huis te verbouwen. Daar mag je best  
begrip voor tonen”, aldus Kamphuis. 

VEILIGHEID
Ook veiligheid speelt een belangrijke rol bij de 
uitvoering van herstel- of versterkingsmaatregelen. 
Via de Erkenningsregeling zal CVW ook hier eisen 
aan stellen. Terecht vindt Jeroen Rijnhart: “Als je werk 
uitvoert, heb je invloed op de veiligheid van jezelf 
en die van je omgeving. Met ondersteuning van 
NAM ontwikkelen we daarom samen met CVW en 
VLINK, het veiligheidsplatform van regionale bouw-
bedrijven, middelen die de veiligheid bij uitvoering 
van werkzaamheden verhogen. Denk bijvoorbeeld 
aan trainingen en workshops. Maar we ontwikkelen 
bijvoorbeeld ook apps voor de mobiele telefoon die 
aangeven hoe je veiliger kunt werken. Dat doen we 
uiteraard zo praktisch mogelijk, zodat het aansluit bij 
de dagelijkse praktijk van vaklieden in de bouw.” 

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over EPI-kenniscentrum,  
trainingen en opleidingen:  
www.epi-kenniscentrum.org 

KENNIS EN INNOVATIE 
IMPULS VOOR DE 
BOUWSECTOR

Jos Kamphuis, Bouwbedrijf Kooi

http://www.epi-kenniscentrum.org
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In het hart van Lombardije is een volledig Gronings huis 
gebouwd. Onderzoekers Alberto Pavese (foto l.) en Guido 
Magenes (foto r.) schudden het direct weer kapot. “Dankzij deze 
testen kunnen we sneller zwakke delen van huizen ontdekken.” 

Het is bijna 40 graden in Pavia, een Italiaans stadje bij Milaan. Midden in een 
grote hal staat een typisch Gronings huis: gebouwd door Groningse bouwers met 
Groningse bakstenen en cement. We spreken over het huis met Alberto Pavese  
en Guido Magenes van het gerenommeerde onderzoeksinstituut EUcentre, dat is  
gespecialiseerd in onderzoek naar het effect van aardbevingen op gebouwen. 

Alberto: “In Italië zijn vaak aardbevingen. Na de aardschokken in de laatste  

40 jaar en een bijzonder zware in 2009 bij de stad Aquila is flink geïnvesteerd  
in kennis over aardbevingsbestendig bouwen.”

WAT DOET DIT HUIS HIER?
Alberto: “We hebben getest hoe sterk dit huis is tijdens een aardbeving. Het huis 
staat op een plaat die we kunnen bewegen. Deze bewegingen zijn vergelijkbaar 
met typische aardbevingen in Groningen. We beginnen met een lichte ‘aardbeving’ 
en schudden vervolgens steeds harder. Dankzij allerlei meetapparatuur en sensoren 
kunnen we zien hoe de constructie van het huis reageert.”

EN DIT IS EEN TYPISCH GRONINGS HUIS?
“Het is zeker geen Italiaans huis!”, lacht Alberto. “Er zijn vrachtwagens vol 
bakstenen en cement vanuit Groningen naar Pavia gebracht. Speciaal voor deze 
proef zijn de bakstenen gemaakt uit Groningse klei, net als vroeger. Er was zelfs  
een Gronings bouwbedrijf om het huis hier zo getrouw mogelijk te bouwen.  
Het heeft dus ook spouwmuren. Dat kennen we niet in Italië.”

WAT LEER JE VAN ÉÉN HUIS?
Guido: “Er zijn verschillende soorten huizen. Maar die soorten hebben ook veel 
overeenkomsten. Bovendien gaan we deze test vaker doen; met andere materialen 
en andere type huizen. Daarnaast voeren onderzoekers in Groningen testen uit.  
Al die onderzoeksresultaten worden bij elkaar gebracht en daarmee leren we veel  
over de sterkte van huizen.”

EN NU? WAT GEBEURT ER MET DIE KENNIS?
Guido: “Dankzij deze testen kunnen bouwers en inspecteurs in Groningen sneller 
de zwakke delen van huizen vinden. Zij weten sneller wat ze wel en niet hoeven 
te versterken en op welke manier. Dat helpt om mensen veilig te laten wonen bij 
aardbevingen. Zo ging dat ook in Italië.” 

De testen in Pavia zijn onderdeel van het aardbevingsonderzoek dat NAM laat 
uitvoeren. NAM besteedt tot en met 2016 in totaal 100 miljoen Euro aan tientallen  
onderzoeken naar de relatie tussen gaswinning en de veiligheid in huis. 
 
Meer informatie over dit onderzoeksprogramma vindt u op NAMplatform.nl. 

GRONINGS HUIS 
SCHUDT IN ITALIË

Vervolg van pagina 1: 

‘N TYPISCH GRONINGS HUIS

Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam bouwde 
het huis in Italië. Voor de bouw zijn Groningse 
bouwmaterialen en mortel gebruikt, zoals de 
bakstenen van de firma Strating in Oude Pekela. 
De mortel is gemaakt naar oude specificaties, 
zodat hij vergelijkbaar is met materiaal  
uit 1973. Hij heeft dus niet de kwaliteit van  
nieuwe bouwmaterialen.  

FEITEN EN CIJFERS TESTHUIS
Afmetingen huis (lxbxh)  5,82 m x 5,46 m x 7,79 m
Oppervlak 80 m2

Kamers 0 (door ontbreken binnenmuren)
Gewicht 80.000 kilo
Aantal stenen buitenmuren 5900 Waalformaat (Oude Pekela)
Aantal stenen binnenmuren 5500 Amstelformaat (Hoogersmilde)
Aantal dakpannen  500
Herkomst cement  Hardenberg
Architectuur  Martiniwoningen jaren 60-70
Herkomst bouwer  Groningen
Aantal metselaars  4
Bouwweken  3 weken
Testweken  2 weken
Aantal testrondes  >8
Maximale kracht 0.33g (eventueel hoger)

http://www.NAMplatform.nl


Hans Beckman uit ’t Zandt en stedenbouwkundig adviseur Enno Zuidema 
staan samen voor De Oude Herberg in ’t Zandt. “Dit pand is een prachtig 
middelpunt van ons dorp. Zonde toch dat het leegstaat. We willen dat het 
hier weer gaat bruisen, dat het levendiger wordt. We zoeken daarom met 
elkaar naar een nieuwe bestemming voor dit pand”, aldus Hans.

Als bestuurder van de vereniging dorpsbelangen is Hans Beckman nauw betrokken bij de her- 
bestemming van ‘de Oude Herberg’. “Wij noemen het eigenlijk altijd het pand van Til. Naar een 
bewoner die hier vroeger woonde.” 

WERKATELIERS
De afgelopen maanden bespraken alle betrokken partijen in vier zogenoemde ‘werkateliers’ hoe het 
beste kan worden omgegaan met monumentale panden die door aardbevingen zijn beschadigd.  
Dit werd besproken aan de hand van vier beschadigde monumenten: Molen de Hoop in Mid-
delstum, de kerk van Overschild, boerderij de Haver in Onderdendam en het pand in ’t Zandt. 

Hans Beckman praatte mee over ‘De Oude Herberg’. “Aanvankelijk waren er veel vragen. Het was 
onduidelijk wat er zou gebeuren met dit pand. Maar iedereen kreeg de kans alle vragen te stellen 
en zijn verhaal te doen. In het dorp baalden we bijvoorbeeld van de hekken rond het gebouw.  
Dat was geen gezicht. Gelukkig is dat nu opgelost. Dat was een belangrijk begin.”

PASSEND PLAN
De gesprekken in ’t Zandt hebben al veel opgeleverd. Nu zoeken de betrokkenen naar iemand 
die een plan indient dat past bij de uitgesproken wensen. Hans: “We zijn nieuwsgierig wat er met 
het pand gaat gebeuren. In ’t Zandt begrijpt iedereen dat het geen eenvoudige opgave is. Het is 
een groot pand. Daar moet iemand net het juiste plan bij bedenken. Het is jammer dat het niet iets 
groter is, dan was het een prachtig dorpshuis geweest.” 
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“WAT DOEN WE MET  
BESCHADIGDE MONUMENTEN?” 

LEVENDE MONUMENTEN 
IN EEN LEEFBARE REGIO 

‘Herstel én herbestemmen van monumenten dragen bij 
aan het vergroten van leefbaarheid en het versterken 
van de economie. Dit staat in het advies ‘Levende 
monumenten in een leefbare regio’. In vier werkateliers 
onderzochten overheden, belangenorganisaties en 
bewoners voor de vier Groninger dorpen Middelstum, 
Onderdendam, Overschild en ‘t Zandt de toekomst van 
het erfgoed en hoe herstel en preventie van schade 
vorm kunnen krijgen. In deze werkateliers stond niet het 
gebouw centraal, maar de betekenis van het gebouw 
voor de toekomst van het dorp en het gebied. De 
Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, kreeg 
dit advies eind juni aangeboden in de Mariakerk in  
’t Zandt.

De provinciale erfgoed organisatie Libau voert het 
programma Herbestemming Erfgoed uit. Het programma 
Herbestemming Erfgoed wordt gefinancierd uit het  
NAM Leefbaarheid & duurzaamheidprogramma. 

Hans Beckman en Enno Zuidema (r.) in ‘t Zandt



Alida van der Vegt is makelaar in 
Groningen. Zij taxeert woningen van 
bewoners die een aanvraag hebben 
gedaan bij de Waarderegeling van NAM. 

“NAM heeft zelf niet de kennis om woningen te 
taxeren. Zij huurt daar gecertificeerde makelaars voor 
in. Daar ben ik er een van. Makelaars uit de regio, 
maar ook van buiten de regio vormen met elkaar 
een team van rond de veertig mensen. Als makelaar 
moeten wij een onafhankelijk oordeel kunnen vellen 
over wat een huis waard is. We hebben dan ook 
volledige vrijheid bij de uitvoering van onze werk-
zaamheden. Ik werk dus wel in opdracht van NAM, 
maar daar is dan ook alles mee gezegd”, legt Alida 
van der Vegt uit.

UNIEK IN DE WERELD
“Wat wij hier in Groningen doen, gebeurt nergens 
anders ter wereld. We stellen vast hoeveel een huis in 
waarde is gedaald omdat het in een regio staat waar 
aardbevingen voorkomen. Dat is een ingewikkelde 
klus, want we hebben bijvoorbeeld ook te maken met 
ontwikkelingen op de huizenmarkt of de effecten van 
krimp en vergrijzing. We hebben met elkaar al doende 
‘het wiel’ uitgevonden. Deze werkwijze is uniek.” 

Voor het vaststellen van de waardedaling, bekijkt Alida 
samen met een collega-makelaar alle kenmerken van 
een woning. “Bij elke aanvraag werken we in teams 
van twee makelaars. Een van de twee is altijd een 
makelaar uit de regio. De teams wisselen steeds van 
samenstelling. Ik werk dus voortdurend samen met 
andere collega-makelaars. Samen voeren we een 
taxatie uit en aan de hand daarvan stellen we ook  
met elkaar een concept- en eindrapport op.” 

Aldia vervolgt: “We bekijken de waardeontwikkeling 
van een woning in het risicogebied en bekijken en 
vergelijken dan hoe de waardeontwikkeling van die 
woning zou zijn als deze in een soortgelijk gebied zou 
staan zonder aardbevingen.”

ZORGVULDIG ADVISEREN
“Behalve de taxatie, gaan we op zoek naar relevante 
informatie. Bijvoorbeeld over de directe omgeving 
waar de woning staat: hoeveel bevingen kwamen 
daar voor en hoeveel schade veroorzaakte dat? We 
bestuderen al die informatie. Aan de hand daarvan 
adviseren we NAM of een aanvrager in aanmerking 
komt voor een compensatie. Het spreekt vanzelf dat  
dit adviesrapport heel zorgvuldig wordt opgesteld.” 

Lees op www.NAMplatform.nl hoe de waarde- 
regeling van NAM werkt. 

Makelaar Alida van der Vegt
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WAARDEREGELING

OP PAD MET EEN 
WAARDETAXATEUR

Rechtszaak WAG

Woensdag 2 september heeft de rechtbank 
Noord-Nederland in Assen uitspraak gedaan 
in een rechtszaak over waardedaling van 
huizen door aardbevingen. De rechtszaak is 
aangespannen door stichting WAG (Waarde-
vermindering door Aardbevingen Groningen) 
in januari 2014. De gaswinning uit het  
Groningen-gasveld veroorzaakt aardbevingen.  
NAM vergoedt de schades die hierdoor 
ontstaan. Ook de geleden schade als door 
het aardbevingsrisico de verkoopprijs van 
huizen lager uitvalt. 

In de uitspraak oordeelt de rechtbank dat 
compensatie niet alleen in het geval van 
verkoop moet plaatsvinden. NAM is van 
mening dat de woningmarkt, het aardbe-
vingsrisico, het versterkingsprogramma en de 
regionaal investeringspakket, zich niet lenen 
voor een dergelijke taxatie op een willekeurig 
gekozen moment. De situatie is immers continu 
aan verandering onderhevig: het aardbevings-
risico neemt af, de investeringen in de regio 
nemen toe. Een Waarderegeling moet hier 
rekening mee houden. Vandaar dat NAM 
het moment van verkoop centraal stelt in de 
bestaande Waarderegeling.

NAM heeft in haar pleidooi en tijdens de 
zitting duidelijk gemaakt hoe ze tegen het 
vraagstuk aankijkt. NAM gaat daarom de 
overwegingen van de rechtbank Noord- 
Nederland goed bestuderen en zich beraden 
op eventuele vervolgstappen.

“We krijgen alle tijd en ruimte om zo zorg-
vuldig mogelijk te onderzoeken of iemand 
recht heeft op compensatie.  
Als lokale makelaar hecht ik daar veel 
waarde aan. Ik wil mijn goede naam in de 
regio natuurlijk niet kwijt.”  

Sjirk de Jong,
makelaar in Delfzijl

DE WAARDEREGELING IN 
FEITEN & CIJFERS (PER 14/9/2015)

Totaal aantal compensatie aanvragen 551
Aantal uitgevoerde woningopnames 405
Aantal aanbiedingen voor compensatie 219
Geaccepteerde aanbiedingen 129
Aantal aanbiedingen nog in reactietermijn 71
Buiten reactietermijn, zonder reactie  5
Niet akkoord met aanbod 14

Kijk voor meer informatie op de website 
feitenencijfers.NAMplatform.nl

http://www.NAMplatform.nl
http://feitenencijfers.NAMplatform.nl
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Elke dag bekijkt Herbert Löhner uit Bedum de gegevens van de 
gebouwsensor die TNO eind april 2015 aan zijn woning beves-
tigde. Hij is gepensioneerd natuurkundige. “Mijn wetenschappelijke 
interesse was meteen gewekt toen ik hoorde dat NAM deze gebouw-
sensoren liet plaatsen: hoe trilt ons huis en kan ik er ook bevingen in 
de regio mee vaststellen? De sensor blijkt zo gevoelig dat het passe-
rende bussen en vrachtwagens registreert. Laatst gooiden inbrekers 
hier een steen naar binnen. De sensor liet precies zien hoe laat.” 
 
Het aantal gebouwsensoren en de spreiding boven het Gronin-
gen-gasveld is erg belangrijk, legt Herbert Löhner uit. “Hoe meer  
meetresultaten, des te nauwkeuriger je kunt bepalen wat er gebeurt. 
Met ruim 300 gebouwsensoren krijgt NAM interessante informatie 
over trillingen in de ondergrond en de schade die dat aanricht. 
Ondanks dat ik alleen over de gegevens van mijn eigen sensor  
kan beschikken, kon ik recente trillingen in de omgeving aan de  
hand van de signaalvorm goed scheiden van ruis en aanwijzen  
als beving.” 

“GEBOUWSENSOREN 
LEVEREN 
INTERESSANTE 
INFORMATIE OP”

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

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

BORING TOT OP 3 KM DIEPTE
In Zeerijp heeft NAM gesteente vanaf 3 kilometer diepte en over een lengte van 180 meter naar boven 
gehaald. Dat gebeurde met een reusachtige holle boor. De boor is vergelijkbaar met een appelboor die je 
in de keuken gebruikt om het klokhuis van een appel te verwijderen. De grond zit aan de binnenkant als een 
zuil van ongeveer 10 cm doorsnede. 

Het omhooggehaalde gesteente – zogenoemde ‘kernen’ – is verstuurd naar de Universiteit Utrecht. De kernen 
worden onderzocht in het gesteentefysisch lab van de faculteit geowetenschappen. Wetenschappers hopen 
dat de onderzoeksresultaten verder inzicht zullen bieden in de diepe ondergrond. Het onderzoek maakt deel 
uit van het uitgebreide onderzoeksprogramma van NAM. 

In de afgelopen maanden zijn twee nieuwe putten geboord in Zeerijp. In elk daarvan plaatst NAM bin-
nenkort diepe geofoons. Een van de putten wordt daarnaast voorzien van een glasvezelkabel, waarmee de 
mate waarin de bodem samendrukt permanent kan worden gevolgd. Het is voor het eerst dat deze innova-
tieve techniek in het Groningen-gasveld wordt toegepast. 

Kijk voor meer informatie over het ‘kernen’ op www.NAMplatform.nl 

WERK IN DE TESTWONINGEN 
“Er is altijd veel bedrijvigheid bij ons aan de overkant”, zeggen Hilko en Janna Spithoff.  
Zij wonen recht tegenover een van de testwoningen in Loppersum. “Soms lijkt het alsof ze de 
woning slopen, er zijn hele stukken muur weggehaald. Zonde, het is een hele mooie woning. 
Maar we begrijpen dat alles wordt hersteld.” 

“De verwijderde stukken muur sturen ze naar een laboratorium. Daar onderzoeken ze de 
sterkte van het metselwerk. En in de woning testen ze allerlei versterkende maatregelen. De 
stalen balken tegen het plafond in de woonkamer lijken best heftig. Die ankertjes tegen de 
buitengevel zien er al veel beter uit.” 

“Veel mensen hier in de straat hebben schade. Wij hebben dat tot nu toe nog niet. Daar zijn 
we wel blij mee. Alhoewel we het vreemd vinden dat we daardoor geen recht hebben op een 
vergoeding voor zonnepanelen. Hier in Loppersum is de kans op aardbevingen het grootst, 
daar hebben wij wel de spanning en de overlast van. Zouden die versterkende maatregelen 
ook nodig zijn in ons huis? Daar hebben we nog helemaal niet bij stil gestaan. Zo hebben wij 
de testwoning niet bekeken.” 

http://www.NAMplatform.nl
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UIT DE REGIO

231  
WONINGEN VEILIGER
In Winsum, Ten Boer en Bedum zijn 231 ‘Jarino’ 
woningen veiliger gemaakt. De afgelopen maanden  
is hard gewerkt aan het verhelpen van een bouw-
kundig gebrek bij een specifiek type Jarinowoning  
in de drie dorpen. 

Tijdens een reguliere schadeopname in Winsum werd 
het afgelopen jaar een potentieel onveilige situatie 
ontdekt, niet veroorzaakt door aardbevingen maar 
door een bouwkundig gebrek aan de gevel.  
Dit bleek voor te komen bij meer woningen met 
hetzelfde specifieke ontwerp. In goed overleg met 
de betrokken gemeenten heeft NAM de woningen in 
Winsum (105), Bedum (57) en Ten Boer (69) versneld 
veiliger gemaakt. 

RIG VOORTAAN 
INFORMATIEPUNT 
CENTRUM VEILIG WONEN
Sinds eind augustus is in het gemeentehuis van 
Loppersum het Informatiepunt Centrum Veilig Wonen 
(CVW) gevestigd. Hier informeert het centrum 
bewoners over het herstellen, versterken en verduur-
zamen van woningen en gebouwen in de regio 
boven het Groningen-gasveld. Het Informatiepunt 
CVW vervangt het huidige Regionaal Informatiepunt 
Gaswinning (RIG). 

OPENINGSTIJDEN VAN HET  
INFORMATIEPUNT CVW
Maandag 8.30 uur – 16.30 uur
Dinsdag 8.30 uur – 16.30 uur
Woensdag 8.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 8.30 uur – 18.00 uur
Vrijdag 8.30 uur – 12.00 uur

RIG-AVONDEN
De ‘RIG-avonden’, die de gemeente Loppersum en 
NAM maandelijks organiseren, worden in het nieuwe 
seizoen voortgezet. Houd www.NAMplatform.nl  
in de gaten voor meer informatie over de data en 
thema’s van deze avonden. 

Vijf jonge Groningse bands kregen de kans om op 4 
en 5 september op te treden op het festival Kadepop, 
in de stad Groningen. Zij bemachtigden een plek in 
het festivalprogramma nadat ze als beste scoorden 
tijdens ‘Kadepop, the Battle’.   

Negen bands gingen eind augustus in jongeren-
centrum Express in Uithuizen de strijd met elkaar aan 
op het Kadepop ‘talent stage’. Het was voor het eerst 
dat deze competitie plaatsvond. “Er is veel poptalent 
in de provincie. We zijn blij dat we hen dankzij een 
NAM-bijdrage dit podium kunnen bieden”, aldus 
Kadepop-programmeur Kris Groenewold.

Kadepop is de traditionele afsluiter van het Groningse 
festivalseizoen. Dit jaar traden o.a. Typhoon, Kovacs 
en Orange Skyline op, én de winnaars van Kadepop, 
the Battle. 

GRONINGSE TALENTEN  
STRIJDEN VOOR PLEK  
KADEPOP

“WIJ BOUWEN EEN 
AARDBEVINGSBESTENDIG HUIS”
Aardbevingen veroorzaakten onher-
stelbare schade aan het huis van Frits en 
Ida Indri in Froombosch. Zij troffen een 
regeling met NAM en bouwen nu een 
nieuw, aardbevingsbestendig huis. 

Vanuit hun tijdelijke woning in Slochteren oriën-
teren Frits en Ida zich op nieuwbouw voor hun 
nieuwe huis. “Wij dachten eerst aan betonbouw. 
Maar een houten constructie met een gemetselde 
buitenmuur blijkt veel lichter en flexibeler – en 
dus veel veiliger. Ons huis is straks bestand tegen 

zwaardere bevingen en volledig geïsoleerd.  
Een lot uit de loterij. We hebben met de betrokken 
aannemer, constructeurs en onze contactpersoon 
bij NAM besproken welk type fundering het  
beste is. Dat luistert heel nauw. Zodra alle vergun-
ningen in orde zijn, beginnen ze met slopen.  
De nieuwbouw komt daarna op dezelfde plek.  
Dat gaat razendsnel.” 

Benieuw hoe het verder gaat met Frits en Ida? 
Wij blijven hen volgen. Lees meer in de volgende 
bewonerskrant. 

http://www.NAMplatform.nl
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Met de regeling Waardevermeerdering biedt NAM 
compensatie voor de negatieve gevolgen van aard-
bevingen. “Mensen die hier een nieuw huis kopen 
kunnen gebruik maken van de regeling. Evenals de 
inwoners van Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, 
Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum,  
Menterwolde, Slochteren, Ten Boer of Winsum met 
schade of waarvan het huis versterkt moet worden.  
Zij kunnen 4.000 euro subsidie aanvragen voor 
duurzame investeringen, zoals isolerende maatregelen, 
duurzame kozijnen, een duurzame verwarmingsketel  
of zonnepanelen.” 

VEEL INTERESSE
Het team bij SNN verwerkt alle subsidie-aanvragen 
en biedt hulp waar nodig. De regeling is populair: 
“Gemiddeld krijgen we elke dag vijftig aanvragen. 
Terwijl de regeling al een tijd loopt. De subsidie is 
relatief eenvoudig aan te vragen en wordt vrij vlot 
toegekend. Dat verhaal gaat als een lopend vuurtje.”

TIJDELIJKE REGELING
De huidige regeling is tijdelijk. Er wordt gewerkt aan 
een nieuwe structurele invulling. Dit wordt gecoördi-
neert door de Nationaal Coördinator Groningen en 
een aantal betrokken partijen. Nadiena Kram legt uit: 
”Woon je bijvoorbeeld in Loppersum, maar heb  
je geen schade, dan heb je geen recht op subsidie.  
Tenzij je er na 17 januari 2014 een woning kocht.  

Hetzelfde geldt voor bewoners die wél schade 
hebben, maar buiten de aangewezen gemeenten 
wonen. Dit roept veel vragen op.” 

VERBETERINGEN
De regeling is overigens al op een aantal punten 
aangepast. “Oorspronkelijk werd de subsidie bijvoor-
beeld uitgekeerd nadat de werkzaamheden waren 
uitgevoerd. Tegenwoordig keren we het bedrag vaak 
rechtstreeks uit aan aannemers. Bewoners hoeven  
zo niet langer forse bedragen voor te schieten.  
Verder hebben veel installateurs het druk, door de 
populariteit van de regeling. Daardoor lukt het niet 
altijd de werkzaamheden binnen een half jaar af te 
ronden. Bewoners krijgen nu een jaar de tijd om de 
werkzaamheden te laten uitvoeren.” 

SUCCES
“Deze regeling kent eigenlijk alleen maar winnaars”, 
vervolgt Nadiena. “Dankzij deze regeling kunnen 
bewoners duurzaam investeren: daarmee stijgt de 
waarde van hun huis en dalen hun woonlasten.  
Maar het zorgt ook voor een enorme economische 
stimulans in de regio. Bewoners geven bovenop het 
subsidiebedrag vaak nog zo’n 30 tot 40 procent 
extra uit aan duurzame investeringen. De installateurs 
hebben volle agenda’s en schakelen steeds vaker 
kleine zelfstandige ondernemers in. Het is voor 
iedereen een succes.” 

WAARDEVERMEERDERING

‘Eindelijk compensatie’. Dat is de 
reactie van veel Groningers op de 
regeling Waardevermeerdering. 
Nadiena Kram van het 
Samenwerkingsverband  
Noord-Nederland (SNN) en haar 
team voeren de regeling uit.   

NADIENA KRAM, SNN 

SUBSIDIE 
INVESTEREN  
IN HUIZEN 
SUCCES

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) 

SNN is een samenwerkingsverband van Groningen, Drenthe en Friesland. Het doel van deze 
samenwerking is het versterken van de economische positie van Noord-Nederland. In dat kader voert 
SNN verschillende subsidieregelingen uit. Op verzoek van Provincie Groningen en Dialoogtafel  
voert SNN sinds november 2014 de regeling Waardevermeerdering uit. Deze regeling, die door  
NAM gefinancierd wordt, vloeit voort uit het bestuurlijk akkoord.

TIPS BIJ HET AANVRAGEN  
VAN DE REGELING

1  Dien uw aanvraag online in, dat gaat  
veel sneller

2  Tel eventueel alle schademeldingen op 
hetzelfde adres bij elkaar op, om te 
voldoen aan het vereiste schadebedrag  
van minimaal € 1.000,-

3  U mag meerdere aanvragen na elkaar 
indienen om het subsidiebedrag van  
€ 4.000,- volledig te spenderen  

4  Vraag drie tot vier offertes op bij  
verschillende aannemers, zodat u niet te 
veel betaalt voor de werkzaamheden  

5  Meer informatie: 
www.snn.eu/waardevermeerdering

FEITEN EN CIJFERS  
OVER DE WAARDEREGELING  
TOT 1 SEPTEMBER 2015

Totaal beschikbaar voor de regeling:  
125 miljoen euro 

Totaal aantal aanvragen: meer dan 18.000

Gemiddeld aantal aanvragen per dag: 50

Totaal toegekend bedrag: 
± 65 miljoen euro

Meeste aanvragen voor: zonnepanelen, 
HR++ glas, Combiketel 

http://www.snn.eu/waardevermeerdering

