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1 Inleiding 

1.1 ALGEMEEN 

In dit document wordt één van de omgevingsfactoren, namelijk “trilling door aardbeving veroorzaakt 
door gaswinning” behandeld. Aan de hand van de beschikbare gegevens over het optreden en de effecten 
van aardbevingen is de relatie tussen trillingen door aardbevingen en schade aan gebouwen onderzocht. 
Meer specifiek gaat het hier om de relatie tussen aardbevingen in Groningen en de schade aan de 
onderzochte gebouwen. 
 
De onderzoeksgebieden waarbinnen Arcadis dit onderzoek uitvoert, liggen aan de randen of net in het 
gebied waar relatief weinig seismiciteit door gaswinning aan de orde is. Daarnaast zijn de magnitudes in 
of nabij het onderzoeksgebied laag (M = < 2.0) te noemen. Iets zwaardere bevingen (M = + 2.0 - 2.8) hebben 
op grotere afstand van het onderzoeksgebied plaatsgevonden. Uit de meetresultaten blijkt dat er een 
afname van trillingssterkte over de afgelegde afstand is waar te nemen. Rekenmodellen en sensordata 
wijzen inmiddels uit dat er door grondopbouw kans is op niet consistente uitwaaiering van de trillingen 
vanuit het epicentrum. Dit betekent dat het mogelijk is dat de demping/afname van de trillingen zich niet 
altijd gelijkmatig naar buiten het epicentrum beweegt. De versnelling en snelheid kunnen gemeten in 
verschillende richtingen vanuit het epicentrum kleiner of groter zijn, terwijl de afstand tot het epicentrum 
gelijk is. Dit beeld is vooralsnog met de beschikbare sensordata nog beperkt te verifiëren. 
 
Dit deelonderzoek is uitgevoerd als deskstudie en maakt deel uit van de overall analyse in het paragraaf 
4.2.4 van het hoofdrapport waarvan dit deelrapport een bijlage is. 
 
Voor dit deelonderzoek is achtergrondstudie gedaan op basis van voor ieder toegankelijke bronnen via 
internet. De informatie is afkomstig van de diverse kennisinstituten1. Deze informatie is opgenomen in 
hoofdstuk 2 van dit deelrapport. 
 
  
  

                                                                 
1 TNO / ARUP / DELTARES / TU D / RU G / KNMI 



 

 

  

 

 
Bijlage 1 behorende bij het hoofdrapport 

 
Deelrapport A  

omgevingsfactor 'beving'  
onderzoeksgebied 'Finsterwolde'  

(aardbevingsgerelateerde schades en aardbevingstrillingen) 
 

 
076652825:0.4 - Vrijgegeven, vertrouwelijk ARCADIS 

 
5 

     

Doel van de deskstudie is informatie te verzamelen voor het beantwoorden van de volgende vragen: 
 
1. In hoofdstuk 2, paragraaf 1 & 2 wordt de volgende vraag beantwoord:  

Welke informatie is beschikbaar over de relatie tussen trillingen ten gevolge van aardbevingen en 
schade aan gebouwen in algemene zin? 

2. In hoofdstuk 2, paragraaf 3, 4 & 5 wordt de volgende vraag beantwoord:  
Welke informatie is beschikbaar over de relatie tussen trillingen ten gevolge van aardbevingen en 
schade aan gebouwen in algemene zin specifiek in het noorden van Nederland? 

3. In hoofdstuk 4 & bijlage 3 wordt de volgende vraag beantwoord:  
Is er ter plaatse van de bekeken woningen sprake van voldoende seismiciteit om schade te 
veroorzaken? 

4. In hoofdstuk 4 wordt de volgende vraag beantwoord: 
Welk schadebeeld is te verwachten bij de tot op heden voorgekomen magnitude en afstand tot aan het 
onderzoeksgebied? 
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2 Achtergronden 

2.1 INLEIDING OVER AARDBEVINGEN 
 
Vanuit het verleden tot in het heden wordt de mensheid geconfronteerd met aardbevingen. Dit zijn veelal 
tektonisch (natuurlijke) aardbevingen welke veroorzaakt worden door schoksgewijs verschuiven van de 
aardplaten. Dit gebeurt op een diepte van rond de circa 15 kilometer en soms dieper. 
 
In Groningen komen door activiteiten door de aardgaswinning aardbevingen op een diepte van circa  
3 kilometer voor. De locatie waar de aardbeving ontstaat wordt ‘hypocentrum’ genoemd. Op de 
genoemde diepte ontstaat compactie van het gesteente waarin het gas zich bevindt. Compactie 
veroorzaakt bodemdaling, maar door het samendrukken van het reservoirgesteente neemt ook de 
spanning in de ondergrond toe. Die spanning (elastische energie) kan zich op een gegeven moment 
ontladen. Soms gaat dat schoksgewijs, als gesteenten verschuiven langs breuken. Op dat moment ontstaat 
er een aardbevingen. De locatie aan het aardoppervlak boven het hypocentrum wordt het ‘epicentrum’ 
genoemd. 
 

2.1.1 HOE TRILT DE AARDE 
 
Schade bij aardbevingen wordt veroorzaakt door trillingen van de aarde zelf ter plaatse van het 
aardoppervlak. De eerste trillingen zijn in geringe mate minder heftig dan de trillingen die erna volgen. 
Dat komt, omdat er verschillende aardbevingsgolven zijn. Sommige golven (P- en S-golven) reizen in de 
aarde om vervolgens weer aan het aardoppervlak te komen. Andere golven reizen uitsluitend langs het 
aardoppervlak (Love- en Rayleigh-golven). Laatst genoemde twee oppervlakte golven komen door 
ondiepere hypocentrum in Groningen niet voor. 
 

      

Figuur 1 

Verschillende aardbevingsgolven voor Groningen                   Komen niet voor in Groningen  
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Bij P-golven wordt de aarde vele malen in elkaar gedrukt en uit elkaar getrokken, terwijl het bij  
S-golven lijkt alsof er letterlijk golven voorbij komen op kleine schaal: de bodem gaat op en neer.  
Love-golven bewegen net als een slang: de aarde gaat naar links en dan weer naar rechts. Bij Rayleigh-
golven bewegen de aarde op en neer. Zo wordt de bodem dus flink door elkaar geschud door diverse 
golven. De P-golven reizen het snelst, gevolgd door de S-golven. Daarna volgen de twee typen 
oppervlaktegolven. 
 
De oppervlaktegolven (Love- en Rayleigh-golven) veroorzaken de meeste schade, omdat de aarde hierbij 
het hevigst schudt. Deze trillingen veroorzaken het instorten van veel gebouwen. Nogmaals wordt 
opgemerkt dat Love- en Rayleigh-golven niet voorkomen in Groningen. 
 

2.2 SCHALEN – METEN VAN KRACHTEN EN INTENSITEIT 
 
Voor het meten van de kracht van aardbevingen zijn in de loop der jaren diverse schalen opgesteld, 
meestal vernoemd naar de bedenkers ervan. De belangrijkste tweedeling in die schalen is het verschil 
tussen sterkte en intensiteit. Nader uitgelegd: de kracht van een aardbeving (sterkte) en de gevolgen ervan 
(intensiteit).  
 

2.2.1  SCHAAL VAN RICHTER 
 
De schaal van Richter meet de kracht, de magnitude, van de beving. De schaal van Richter meet alleen de 
kracht van de aardbeving zelf en de gemeten score is dus overal aan de oppervlakte hetzelfde.  
Door Richter wordt dus iets gezegd over de vrijgekomen energie bij een beving ter plaatse van het 
hypocentrum en niets over de aan het aardoppervlak overgebleven energie ter plaatse van het epicentrum. 
Door geometrische spreiding en absorptie verliezen de seismische golven een deel van hun 
trillingsamplitude/energie.  
 

2.2.2  SCHAAL VAN MERCALLI 1902 
 
De schaal van Mercalli geeft de intensiteit van de trilling van een aardbeving weer. De intensiteit van de 
trilling wordt enerzijds bepaald door de afstand tot het epicentrum. Hoe groter de afstand, hoe minder de 
grond zal bewegen en hoe kleiner de intensiteit. Maar ook het type ondergrond kan de intensiteit van een 
aardbeving beïnvloeden. De waarden op de schaal van Mercalli kunnen dus per locatie verschillen.  
 

2.2.3  MODIFIED MERCALLI INTENSITY SCALE 1931 
 
Later adopteerde twee Californische seismologen de Mercalli schaal voor moderne constructies.  
Deze methode, bekend onder de naam ‘Modified Mercalli Intensity Scale’ (MMI), is gebaseerd op 
subjectief menselijk gevoel en observaties van lokale schade. MMI is geen meetinstrument voor het 
bepalen van de grondversnelling (PGA) op rekenkundige wetenschappelijke basis. Wel kan er een 
koppeling gemaakt worden tussen hetgeen gemeten is (de versnelling) en hetgeen door mensen in het 
getroffen gebied is waargenomen (de intensiteit). Zie figuur 2 op de volgende pagina. 
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2 

Figuur 2  Modified Mercalli Scale (1931) en corresponderende horizontale acceleratie 

 
In publicaties wordt vaak aan de schaal van Mercalli gerefereerd. Deze schaal wordt gezien als een 
benadering om versnellingen in schade om te zetten. Hoewel er specifieke ranges van horizontale 
versnellingen (PGA) worden gelinkt aan schade beelden, is het van groot belang welke kalibratie set er 
voor deze vertaling is gebruikt. 
 
De Mercalli schaal is afgestemd op tektonische bevingen waarvan het hypocentrum typisch op 15 
kilometer diepte of meer liggen. Dit betekent dat de bewegingen aan het oppervlak niet alleen van body 
waves komen, maar ook van oppervlakte golven (Love en Rayleigh). Verder is de signaallengte aanzienlijk 
(> 1 minuut) vanwege absorptie tijdens de voortplanting naar het oppervlak. 
 
Voor geïnduceerde bevingen zoals in Groningen gelden in principe vergelijkbare versnellingen aan het 
oppervlak. Vanwege de geringe diepte van het hypocentrum (3 kilometer) is het signaal erg kort  
(1 - 8 seconden) en worden geen oppervlakte golven gegenereerd. De bijbehorende schadebeelden wijken 
door de kortere tijdsduur van de aardbevingsbelasting dan ook mogelijk af van de schadebeelden zoals 
gemeld in de Mercalli schaal. 
 
Met de onderstaande link in de tabel kunt u naar een website waarop de Modified Mercalli Scale op een 
duidelijke manier wordt geïllustreerd. 

 
http://elearning.niu.edu/simulations/images/S_portfolio/Mercalli/Mercalli_Scale.swf 

Bron: Northern Illinois University 
  

                                                                 
2 g = 981 cm/s² afgerond in de tabel g = 10 m/s² (figuur 2) 
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2.2.4  EUROPESE MACRO SEISMISCHE SCHAAL (EMS-98) 
 
Een modernere versie van de schaal van Mercalli is de Europese Macro seismische Schaal (EMS-98).  
Deze schaal beschrijft de intensiteit van een beving in twaalf niveaus: van ‘niet voelbaar’ tot 
‘buitengewoon catastrofaal’. De afstand tot het epicentrum en de kracht van de optredende aardbeving is 
een aspect dat meegenomen wordt in de beoordeling. Anders gezegd: de geconstateerde schade moet te 
verklaren zijn door opgetreden aardbeving(en). 
 

 

Figuur 3  Seismische intensiteits Schaal (EMS-98) 

 

Figuur 4  Kaart intensiteit Huizinge beving op basis van door bewoners ingevulde enquêteformulieren KNMI 
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 In de onderstaande tabel is een vergelijk gemaakt met de tot op heden voorgekomen 
aardbevingsgegevens van Groningen en Mercalli. Hier zijn overeenkomsten te zien met de 
intensiteitsschaal. 

Vergelijkingstabel Mercalli en huidig bekende PGA [g] in Groningen 

Schaal EMS-98 / Mercalli - Intensiteitsschaal  g Vergelijking Groningen / Huidig 
bekende [g] 

IX. Algehele schade en enkele gebouwen ingestort  0.5 
 VIII. Veel schade aan gebouwen en gedeeltelijk 

ingestort 
 0.2 

VII. Beschadigde gebouwen en golven in bassins  0.1 Huizinge M = 3.6 = 0.08 g  
(PGA = 85 cm/s2) 
Hiermee valt Huizinge tussen VI 
en VII 

VI. Scheuren lichte schade aan lage kwaliteit 
gebouwen 

 0.05 

V. Hangende objecten komen in beweging  0.02  

IV. Als zwaar verkeer / trillen van deuren  0.01 Woudbloem M = 2.8 = 0.01 g 

III. Als passerend verkeer  0.005  

II. Bijna niet voelbaar  0.002 Kropswolde M = 1.9 = 0.002 g 

I. Alleen registreerbaar met sensoren  0.001  

Figuur 5 Vergelijkingstabel Mercalli en bekende PGA 

De vergelijking tussen Mercalli / EMS-98 is in eerdere onderzoeken in Nederland al gedaan. 
Vanuit het Deltares onderzoek “Gebouwschade Loppersum” uit 2011 komt het volgende naar voren. 
 
Citaat: “Bij eerdere aardbevingen in Groningen is echter gebleken dat EMS-schaal, door de breedte van de 
schadeklassen leidt tot een overschatting van de opgetreden schade. Bij aardbevingen als gevolg van gaswinning in 
Groningen met een maximale kracht van 3.5 op de schaal van Richter is tot nu toe lichte tot matige (=constructieve) 
schade ontstaan. Geconcludeerd wordt dat EMS-Schaal beperkt toepasbaar is voor de situatie in Groningen…”Einde 
citaat.  
2.2.5  METHODE GROUND MOTION PREDICOTION EQUATION (GMPE) 
 
Om de potentiële impact van een aardbeving op de gebouwen en omgeving te karakteriseren is het 
noodzakelijk om de mate van het bewegen van de grond en de overdracht hiervan naar gebouwen te 
kwantificeren. In de grondbewegingsmodellen zijn de zogenaamde “Ground Motion Prediction 
Equations” (GMPE) die de beving in de ondergrond vertalen naar een grondbeweging aan het oppervlak 
hebben een bron van onzekerheid. Het bewegen van de grond als gevolg van aardbevingen wordt 
gemeten door versnellingsmeters, meters die de versnelling als functie van tijd registreren, en uitgedrukt 
in de piekgrondversnelling (PGA) en de piekgrondsnelheid (PGV). Het bovengronds netwerk van 
versnellingsmeters in combinatie met het seismische meetnetwerk zal een belangrijke bron van gegevens 
zijn om de GMPE te verfijnen en de onzekerheid in de vertaling van beving in de ondergrond naar een 
grondbeweging aan het oppervlak te reduceren. 
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De Ground Motion Prediction Equations (GMPE's) die Dr. Julian J. Bommer voor het Groninger gebied 
definieert bevatten de meest up-to-date kennis van diepe en ondiepe ondergrond. De methode GMPE 
wordt op wereldwijde schaal toegepast. Voor Groningen heeft Bommer op basis van GMPE’S de 
contourlijn samengesteld. De contour is gevormd uit kleine contouren (exclusion zones) van alle tot op 
heden voorgekomen aardbevingen. Deze exclusion zones zijn terug te vinden op de sensorkaarten in 
bijlage 3. Bommer heeft in zijn voorspellingmodellen geen rekening gehouden met een bodemopbouw die 
een grotere uitdemping van PGA te weeg brengt. In het model is uitgegaan van slappe grondlagen die 
minder demping geven dan bijvoorbeeld zand. 
 
Bron: Integraal Meet– en Monitoringsplan Seismisch Risico Groningen Document Nummer: EP201311216497  

2.3 VAN BODEM- NAAR GEBOUWTRILLING 

 
Bodemtrillingen kunnen leiden tot trillingen in de gebouwen. Er is echter geen sprake van een één-op-één 
overdracht van de trillingen. De mate waarin bodemtrillingen worden overgedragen naar gebouwen is 
afhankelijk van meerdere factoren, zoals de lokale opbouw van de ondergrond en de wijze van funderen 
van het gebouw. Verbeterd inzicht in de overdracht van de trillingen zal verkregen worden door de met 
het seismisch meetnetwerk gemeten bodemtrillingen te vergelijken met gebouwtrillingen zoals gemeten 
door een meetnet van trillingsmeters in gebouwen. Het is de intentie om een zo goed mogelijke koppeling 
tussen de verschillende meetnetwerken te realiseren. 
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2.4 BOVENGRONDS NETWERK VAN VERSNELLINGSMETERS  

 
Het huidige meetnet van versnellingsmeters in Noord-Nederland bestond de eerste helft van 2014 uit  
12 versnellingsmeters. Dit meetnet wordt beheerd door het KNMI en heeft als doel de bewegingssnelheid 
en versnelling van het aardoppervlak te bepalen, hetgeen een maat is voor de kans op en omvang van 
schade. Ook wordt deze informatie gebruikt om de relatie tussen de magnitude van de beving en de 
snelheid (PGV) en versnelling (PGA) voor variërende afstand vanaf het epicentrum verder te kalibreren. 
Het meetnet is in het 3e kwartaal van 2014 uitgebreid met 70 additionele versnellingsmeters  die  het 
gehele oppervlakte boven het Groningenveld bestrijken. Ook het uitgebreide meetnetwerk zal door KNMI 
worden beheerd en onderhouden. De parameters die gerapporteerd zullen worden zijn de 
piekgrondsnelheid (PGV) en de piekgrondversnelling (PGA), welke real-time worden doorgestuurd aan 
het KNMI. KNMI verzorgt de analyse en publicatie van deze data. 
 
Ter beeldvorming is het overzicht van het (toekomstige) meetnetwerk in figuur 6 opgenomen. 
 

 

Figuur 6 http://www.namplatform.nl/aardbevingen/meten-en-monitoren.html 
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2.4.1 GEBOUWENSCHADE 
 
Trillingen kunnen leiden tot gebouwenschade. De kwetsbaarheid van gebouwen hangt af van het type 
gebouw (vorm en constructiewijze). Dit wordt beschreven door zogenaamde “fragility 
curves/schadecurves” (TNO/KNMI-rapport TNO 2012  R11139) die aangeven wat de kans op 
gebouwschade is als functie van trillingssterkte en gebouwtype. Een van de onzekerheden is de variatie 
binnen de verschillende gebouw typologieën. Gebouw inspecties zullen hier een belangrijk hulpmiddel 
zijn om deze onzekerheid te verkleinen. Ook de verwachte duur en frequentie inhoud van de 
grondbeweging is een onzekerheid. De monitoring met het bovengrondse netwerk van versnellingsmeters 
samen met het meetnet gebouwtrillingen zal naar verwachting veel inzichten opleveren over duur en 
frequentie inhoud van de grondbeweging en het effect daarvan op gebouwen. Om inzicht te verkrijgen in 
de gevolgen van de trillingen voor gebouwenschade is door Arup voor een aantal gemodelleerde 
gebouwen berekend of de trillingen resulteren in schade. De resultaten van deze berekeningen hebben een 
relatief grote onzekerheid. Om die onzekerheid te kunnen verkleinen, wordt in de betreffende gebouwen, 
na elke aardbeving van enige importantie, de schade opgenomen. De opgenomen schade wordt 
vervolgens vergeleken met de berekende en gemeten trillingen en met de geprognosticeerde schade. 
 
Citaat uit “Rapportage van de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond (TBB) aan de  
Stuurgroep Onderzoeken Aardbevingen Groningen” Den Haag, 8 december 2013. 
 
Begin citaat: “TBB constateert dat ook een aantal elementen in het onderzoek van ARUP zelf een grote onzekerheid 
kennen. Dat geldt met name voor de ‘fragility curves’, waarmee men een relatie tussen de bodembeweging en de 
resulterende schade weergeeft. Er bestaan geen ‘fragility curves’ die direct voor de situatie in Groningen kunnen 
worden gebruikt. Dat komt door de specifieke kenmerken van de gebouwen in Groningen en door het feit dat de  
meeste curves zijn berekend voor natuurlijke aardbevingen. Aardbevingen die geïnduceerd zijn door bijvoorbeeld 
gaswinning doen zich meestal minder diep voor en hebben andere kenmerken dan natuurlijke bevingen. Er is nog 
weinig onderzoek gedaan naar in hoeverre de effecten van dergelijke geïnduceerde bevingen verschillen van die van 
natuurlijke.” Einde citaat. 
 
Hieruit leiden wij af dat een goed bruikbare methode om de kans op schade te beoordelen nog in 
ontwikkeling is. Op welke termijn van een dergelijke methode gebruik gemaakt kan worden is op dit 
moment niet duidelijk. Daarnaast valt op dat het zwaartepunt van de onderzoeken ligt bij het veiliger 
maken van de regio, ofwel het bouwkundig versterken van gebouwen.  
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2.4.2  HUIDIGE STAND VAN ZAKEN  
 
Om een beeld te verkrijgen van de stand van zaken en de initiatieven rondom onderzoek naar effecten van 
aardbevingen in Groningen zijn fragmenten vanuit onderstaand rapport geciteerd in deze memo. Daarbij 
dient te worden opgemerkt dat gebouwschade waarover wij het nu hebben in dit onderzoek een klein 
aandeel heeft. 
 
Titel rapport: 
Data acquisitie- en studieprogramma ("Study and Data Acquisition Plan Induced Seismicity  
in Groningen") voor de actualisatie van het Winningsplan 2016. Datum: december 2014. Uitgegeven door: J. van 
Elk en D. Doornhof 
 
Begin citaat: “Om de relatie tussen magnitude, duur, frequentie, piekgrondsnelheid (PGV) en piekgrondversnelling  
(PGA) van aardbevingen en mogelijke schade aan gebouwen beter te bepalen, werd er een uitgebreid studie-
programma opgezet en meer monitoring gepland. In oktober 2012 is er een data acquisitie- en studieprogramma  
(Study and Data Acquisition  Plan) gepubliceerd  waarvan in 2013 regelmatig actualisaties zijn  verschenen.   
In  november  2012  werd dit data acquisitie- en  studieprogramma gedeeld met het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) en het ministerie van Economische Zaken (ref. 1.). Begin 2013 werd het programma openbaar gemaakt.  Aan 
de adviescommissie van de minister van Economische Zaken (TBO), de toezichthouder (SodM) en adviseurs (TNO-
AGE en KNMI) werden periodieke actualisaties van de voortgang van de studie verstrekt.” Einde citaat.    
 
Om het inzicht in de reactie van de gebouwen in het gebied Groningen op een aardbeving te verbeteren, 
zijn de volgende onderzoeken ingesteld: 
 
1. Het samenstellen van een database voor blootstelling en bezetting die het gehele aardbevingsgebied 

bestrijkt (deze werkzaamheden worden uitgevoerd door ARUP). 
2. De bouwtypologieën bepalen die kenmerkend zijn voor de gebouwvoorraad in Groningen. 
3. Geometriche, materiaal en dynamische eigenschappen van Groninger gebouwen inventariseren aan 

de hand van bouwtekeningen, testen ter plaatse en monitoring. 
4. Mechanische eigenschappen van typisch Gronings metselwerk reproduceren in het laboratorium. 
5. Fragiliteitsmodellen opstellen voor de belangrijkste URM-bouwtypologieen (bijlage 4) en de 

belangrijkste niet URM-bouwtypologieen.  
6. Kalibratie van numerieke modellen voor gebouwen die al dan niet uit metselwerk zijn opgetrokken 

(inclusief aanpassingsprogramma’s) 
7. Fulle-scale testen met aardbevingstafel van vier representatieve gemetselde gebouwen (er staat één 

full-scale test per jaar gepland, van 2015 tot 2018). Dit om de werkelijke seismische reactie vast te 
stellen van de vier gangbaarste  bouwtypologieen in Groningen wanneer deze worden onderworpen 
aan representatieve grondbewegingen. 

 
De onderzoeken richten zich vooral op: 

 Het bepalen welke gebouwen zich in het gebied Groningen bevinden (onderzoek 1) en  
 De reacctie van deze gebouwen op een aardbeving voorspellen (onderzoek 2 tot 7). 

 
Aan deze onderzoeken werken mee: TU, Eucentre - Pavia, Mosayk en ARUP. 
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2.5 RELATIE IS TUSSEN DE AFGELEGDE AFSTAND EN DE DEMPING 

Deltares heeft in opdracht van het Ministerie van Economische zaken de risico’s van geïnduceerde 
aardbevingen in het Groningerveld op kritische onderdelen van de infrastructuur in beeld gebracht.  
Op basis van beschikbare rekenmethoden is daarbij ook bepaald in hoeverre er een relatie is tussen de 
afgelegde afstand en de demping van de beving. Het betreft hier een indicatie en niet specifiek 
gevalideerd voor de Groningse omstandigheden met geïnduceerde bevingen. Hiermee is zoveel mogelijk 
rekening gehouden, doch dit zorgt voor enige onzekerheid in de conclusies. 
 
BRON: Effecten geïnduceerde aardbevingen op kritische infrastructuur Groningen  
Quick Scan naar de sterkte van de infrastructuur. 
 

 

 
 

De ingetekende lijnen in figuur 2.8 geven aan 
dat de piekgrondversnelling PGA-waarde door 
de demping na circa 8 kilometer met 50% is 
gereduceerd.  
 
Ook hier moet met gepaste terughoudendheid 
mee om gegaan worden. Het uitgangspunt 
voor onderhavig onderzoek moet dan ook zijn 
dat de beschikbare sensordata van TNO en 
KNMI maatgevend zijn voor de beoordeling 
van de demping/reductie van trilling over de 
afgelegde afstand. 
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2.6 MEET- EN BEOORDELINGSRICHTLIJN TRILLINGEN DEEL A SCHADE AANGEBOUWEN 
 
Voor het beoordelen van risico op schade door trilling is door Stichting Bouwresearch (SBR) een richtlijn 
(deel A) opgesteld bedoeld voor het inschatten van risico op schade.  Het betreft een meet- en 
beoordelingsrichtlijn voor trillingen, waarvan deel A betrekking heeft op schade aan gebouwen. Het gaat 
hierbij om trilling door bouw- of industriële activiteiten. Gedurende de werkzaamheden kan beoordeeld 
worden of de grenswaarden overschreden worden. Delen uit onderstaande tekst zijn letterlijk uit de SBR 
overgenomen. 
 
“Bouwwerken kunnen door verschillende omstandigheden in trilling raken. Veel bouwwerken zijn niet 
expliciet ontworpen om trillingen op te nemen, waardoor er kans op schade bestaat. Een en ander is 
afhankelijk van de aard en de constructiewijze van het bouwwerk en de aard, de sterkte en de frequentie 
van de trillingen. Daar verificatie van de belasting op gebouwen door trillingen in relatie met het 
incasseringsvermogen van bouwwerken in bepaalde gevallen wenselijk is, is door de Stichting 
Bouwresearch (SBR) een richtlijn (A) opgesteld voor het meten en beoordelen van schade aan 
bouwwerken door trillingen.  De meet- en beoordelingsrichtlijn A, "Schade aan gebouwen" bevat 
richtlijnen voor het meten en beoordelen van schade aan gebouwen. De richtlijn maakt onderscheid in de 
constructiewijze en de staat van het bouwwerk.  
 
 
 
 
De grenswaarden voor de snelheid zijn niet voor alle bouwwerken hetzelfde. Er is onderscheid gemaakt 
tussen de constructiewijze en de staat van het bouwwerk. 
 

 Categorie C1: bouwwerken kennen de hoogste grenswaarden van 20 mm/s. 
− In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend 

beton of hout. 
− Onderdelen van een bouwwerk die geen deel uitmaken van de draagconstructie (bijvoorbeeld 

scheidingsconstructies), indien deze bestaan uit gewapend beton of hout. 
− Draagconstructies van bouwwerken, geen gebouw zijnde, die bestaan uit metselwerk zoals pijlers 

van viaducten, kademuren en dergelijke. 
 

 Categorie C2: bouwwerken kennen lagere grenswaarden van 5 mm/s. 
− In goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie van een gebouw, indien deze 

bestaan uit metselwerk. 
− In goede staat verkerende onderdelen van een gebouw die niet tot de draagconstructie behoren, 

zoals scheidingsconstructies die bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit brosse 
steenachtige materialen. 
 

 Categorie C3: bouwwerken kennen de laagste grenswaarden van 3 mm/s.  
− Onderdelen van oude en monumentale gebouwen met grote cultuurhistorische waarde. 
− In slechte staat verkerende gebouwen uit metselwerk of in slechte staat verkerende onderdelen van 

gebouwen. 
  

In afwijking van de Mercalli schaal en de EMS-98 schaal wordt de kans op schade in de SBR-richtlijn 
niet gerelateerd aan versnelling (PGA) maar aan de snelheid (PGV = Vtop) van de trilling. 
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 Er is sprake van een slechte bouwkundige staat (categorie C3) als: 
− De sterkte van de draagconstructie in belangrijke mate is verminderd door reeds aanwezige schade. 
− De onderlinge samenhang van onderdelen of de sterkte van verbindingen tussen onderdelen 

zodanig is, dat deze door trillingen kan bezwijken of in belangrijke mate kan verzwakken.  
− Omstandigheden die duiden op een slechte bouwkundige onderhoudsstaat zijn bijvoorbeeld: 

scheurvorming, kieren, sterke vervorming, verzakkingen en scheefstand van een gebouw.  
 
Veiligheidsfactor op meetresultaat 
 
Ondanks het gebruik van goede meetapparatuur blijft er altijd een bepaalde onzekerheid bestaan over het 
resultaat. In deel A is hiermee rekening gehouden door het toepassen van veiligheidsfactoren op zowel het 
meetresultaat als de toetsingswaarde. Door toepassing van een veiligheidsfactor op het meetresultaat 
wordt het type meting in rekening gebracht. Bij een indicatieve meting (één meetpunt voor het gehele 
bouwwerk) bestaat namelijk een grotere kans dat niet de maximale trillingssnelheid van een bouwwerk 
wordt gemeten dan bij een beperkte meting (minimaal twee meetpunten) of een uitgebreide meting (veel 
meetpunten). Het meetresultaat van een indicatieve meting wordt daarom met een factor 1,6 
vermenigvuldigd, alvorens de beoordeling kan plaatsvinden. Voor een beperkte meting 
bedraagt de veiligheidsfactor 1,4, bij de uitgebreide meting 1,0; in het laatste geval is het uitgangspunt dat 
er zoveel meetpunten zijn dat de maximale trillingssnelheid daadwerkelijk gemeten is. 
 
Veiligheidsfactor op grenswaarde 
 
Ook bij de grenswaarden geldt een veiligheidsfactor. Deze factor brengt het type trilling in 
rekening. Er is onderscheid tussen kortdurende trillingen door botsingen of explosies, 
herhaalde kortdurende trillingen (heiwerkzaamheden en passages door rail- en wegverkeer) 
en continue trillingen door machines. De grenswaarde wordt vermenigvuldigd met de  veiligheidsfactor. 
Voor continue trilling geldt een veiligheidsfactor 2,5. Voor de herhaald kortdurende trillingen is deze 
factor 1,5. De kortdurende trilling, waaronder ook de trillingen door geïnduceerde aardbevingen vallen, 
heeft een veiligheidsfactor van 1,0. 
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De grenswaarde is verder afhankelijk van de frequentie van de trillingen. Aardbevingen in Groningen 
hebben een dominante frequentie3 van 1 - 10 Hz. Als voorbeeld de beving bij Loppersum d.d. 6 januari 
2015 (frequentie = 1,85 Hz).  

 

Figuur 7: Voorbeeld bepaling frequentie aardbeving Loppersum 

Over het algemeen geldt: Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de grenswaarde. 
 
De overdrachtsverhoudingen van de bodem naar het gebouw.  
Wanneer een frequentie van 10 Hz of kleiner op de fundering van een laag bouwwerk staat, zal de 
fundering deze frequentie voor 100% overnemen in horizontale en verticale richting. Bij een frequentie 
tussen de 10 en de 50 Hz zal de overdracht steeds kleiner worden, dit komt doordat de fundering en de 
grond waar de fundering zich in bevind de trilling afremt. Bij een frequentie van 50 Hz en hoger wordt er 
horizontaal en verticaal respectievelijk 40% en 20% van de trilling overgedragen aan de fundering.  
De bodem blijft vanaf 50 Hz een zelfde hoeveelheid trillingen aan de fundering afgeven. De overdracht in 
verticale richting neemt tussen de 10 en 50 Hz sneller af dan bij de trillingen in horizontale richting. 
 
Tot slot: 
Overschrijding van de grenswaarde hoeft niet per definitie tot schade te leiden. Pas bij een zekere mate 
van overschrijding neemt de kans op daadwerkelijke schade toe. Als de grenswaarde niet wordt 
overschreden, is de kans op schade minder dan 1 %, ofwel verwaarloosbaar klein. 
 
Opmerking vanuit SBR deel A: Overschrijving van de grenswaarden volgens hoofdstuk 10 (SBR) hoeft niet 
daadwerkelijk tot schade te leiden. De grenswaarden die in deze richtlijn zijn gegeven bevatten een 
veiligheidsmarge. Gemiddeld genomen zal pas bij een zekere overschrijving ervan schade aan de 
dragende constructie optreden. Voor het aantonen van een oorzakelijk verband tussen trilling en schade 
dienen, naast de trillingssterkte en bouwkundige staat van een gebouw, ook andere mogelijke 
schadeoorzaken in beschouwing te worden genomen, zoals bijvoorbeeld zettingen”. 

                                                                 
3 Een trilling is het heen en weer bewegen van een object, zoals een kind op een schommel. De kenmerkende 

grootheden hiervan zijn de uitwijking en het aantal keren per tijdseenheid dat de beweging optreedt. De uitwijking ten 

opzichte van de rusttoestand wordt amplitude genoemd. Het aantal keren dat de beweging per seconde optreedt, de 

frequentie (uitgedrukt in Hertz).  
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3 Vaststellen Bepalingsmethode 

3.1 INLEIDING 

 
Opgemerkt wordt dat er in Groningen schadebeelden worden aangetroffen die ook in de rest van de 
Nederland voorkomen. Ofwel op plaatsen, waar aardbevingen geen rol spelen. Op basis van het 
schadebeeld alleen kan je aardbevingen als mogelijke oorzaak (naast andere mogelijke oorzaken) niet 
uitsluiten. Voorwaarde is dan wel dat er dat gebied aardbeving, ofwel seismiciteit aanwezig moet zijn. 
Tevens is de aard en omvang van de schade afhankelijk van de hoogte van opgetreden trillingsbelasting.  
 
Aanvullend kan de visuele beoordeling worden onderbouwd met behulp van data en instrumenten uit de 
wetenschap. Bijvoorbeeld door opgetreden grondsnelheden of grondversnellingen (Bommer's GMPE's) te 
toetsen aan 'fragility curves4' voor verschillende categorieën gebouwen en structuren in de regio. 
Voornoemde wordt momenteel nog onderzocht door gerenommeerde gespecialiseerde ingenieursbureaus 
en nationale en internationale universiteiten.  
 
In 2014 is een grootschalig meet- en monitoringsproject gestart door TNO. Er zijn meetsensoren geplaats in 
diverse woningen in het aardbevingsgebied. Zowel op verzoek van bewoners als bij zogenoemde 
‘testwoningen’. Bij de testwoningen wordt bij magnitudes vanaf 2.55 gemonitord. Daarbij worden 
woningopnames gedaan om na te kunnen gaan of er na een aardbeving “nieuwe” schades zijn ontstaan.  
Voor een optimale spreiding van het netwerk van gebouwsensoren boven het Groningen-gasveld, heeft 
TNO in opdracht van NAM zorgvuldig 200 gebouwen geselecteerd waar een gebouwsensor geplaatst 
wordt. In 2015 wordt het netwerk uitgebreid tot 300 meetpunten. Naast deze woningsensoren is er het 
meetnetwerk van het KNMI dat bestaat uit KNMI-grondversnellingsmeters, KNMI-seismometers en diepe 
geofoons.  
 
Tot dat er een sluitende methode is, zal men moeten teruggrijpen naar hetgeen door de jaren heen aan 
kennis is opgebouwd. 
 

                                                                 
4 Empirische relatie tussen de maximale bodemversnelling op maaiveldniveau (PGA) en belastbaarheid van 

verschillende type huizen en gebouwen, die gebruikt worden om mogelijke schade te berekenen. Empirisch: Letterlijke 

betekenis: 'proefondervindelijk'. Een empirisch resultaat is een onderzoeksresultaat dat is verkregen door het 

vergelijken van de drijvende kracht van een proces met de waargenomen respons, zonder dat (noodzakelijkerwijs) de 

fysische relatie tussen die drijvende kracht en de response is verklaard en begrepen. Extrapolatie van langs empirische 

weg verkregen resultaten is alleen toegestaan onder de aanname dat het onderzochte systeem zich in andere 

omstandigheden (bv. in de toekomst, of op andere ruimtelijk schaal) net zo zal gedragen als in de huidige situatie. 

Zonder die toevoeging heeft een extrapolatie geen waarde. 
5 Wanneer een magnitude wordt vermeld, dan gaat het hier om de schaal van Richter. Dus; 2.5 op de schaal van Richter. 
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Uit deze deskstudie is naar voren gekomen dat de inzichten over dit onderwerp in een stroomversnelling 
zijn gekomen en dat nieuwe ontdekkingen elkaar snel opvolgen. Echter, een methode waarbij een richting 
gegeven kan worden aan bij de vraag: Bij welke grondbeweging bestaat kans op welke type schade aan 
welk type gebouw zal ontstaan, of te verwachten is, is nog niet beschikbaar. 
 
Om op basis van de beschikbare data, methoden en instrumenten een zo betrouwbaar mogelijke uitspraak 
te kunnen doen over de relatie tussen aardbevingen en schade aan gebouwen zijn deze gegevens 
bestudeerd en is een keuze gemaakt. In dit hoofdstuk worden de beschikbare data, methodes en 
instrumenten beknopt behandeld en wordt de uiteindelijke gehanteerde bepalingsmethode beschreven. 

3.2 METHODE EN INSTRUMENTEN AANGAANDE AARDBEVINGEN EN SCHADE 

In hoofdstuk 2 zijn de achtergronden van de instrumenten en (meet)methoden die iets kunnen zeggen 
over kracht, het effect en de kans op schade door aardbevingen beschreven. Onderstaand een 
samenvattende uiteenzetting van deze methoden: 
 
 Data uit meetnetwerk TNO (zegt iets over kracht/effect) 
 Data uit meetnetwerk KNMI (zegt iets over kracht/effect) 
 Methoden en instrumenten uit diverse onderzoeken m.b.t. fragility curves, GMPE’s etc. zeggen iets 

over de kans op schade of over kracht/effect (GMPE’s) 
 Mercalli, EMS-98 etc. (zegt iets over relatie kracht/effect en kans op schade op basis van PGA) 
 Richtlijnen (SBR) Trillingen A (zegt iets over kans op schade op basis van PGV) 

 
Vanuit de deskstudie komen twee methoden naar voren die mogelijk bruikbaar zijn voor het beoordelen 
van de relatie tussen aardbeving en schade. Dit zijn de Schaal van Mercalli / EMS-98 en de richtlijn van 
SBR. Hierna worden beide beschreven. 
 
De methode van Bommer (GMPE’s) wordt momenteel binnen dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
Reden hiervan is, dat de zogenaamde schadecontour gebaseerd is op de methode van Bommer. Uit deze 
methode volgt per definitie dat er buiten deze contour geen schade meer te verwachten is door beving. 
Deze methode is daardoor niet bruikbaar om na ta gaan of er buiten de zogenaamde schadecontour sprake 
kan zijn van schade door bevingen. Arcadis heeft daarom gezocht naar andere beschikbare methoden voor 
het beoordelen van de invloed van de omgevingsfactor beving.  
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3.3 BRUIKBAARHEID SCHAAL MERCALLI EN EMS-98 
 
De intensiteitsschaal van Mercalli met toevoeging van de voorkomende versnelling (PGA) is uitgedrukt in 
een fractie van de zwaartekracht 981 cm/s² = 1 g. Deze methode wordt gehanteerd als graadmeter voor  de 
intensiteit en effecten van een tektonische aardbeving. 
 
Deze methode kan niet in alle gevallen gebruikt te worden. De Mercalli schaal is afgestemd op tektonische 
aardbevingen waarvan het hypocentrum typisch op 15 kilometer diepte of meer ligt. De signaallengte is 
aanzienlijk (> 1 minuut) vanwege absorptie tijdens de voortplanting naar het oppervlak. 
Voor geïnduceerde aardbevingen zoals in Groningen gelden in principe vergelijkbare piekgrond-
versnellingen (PGA) aan het oppervlak maar vanwege de geringe diepte van het hypocentrum  
(3 kilometer) is het signaal erg kort (1-8 seconde) en worden geen oppervlaktegolven gegenereerd.  
De schadebeelden ten gevolge van geïnduceerde aardbevingen zoals in Groningen zijn bij gelijke 
versnellingen (PGA) dan naar verwachting ook geringer dan zoals gemeld in de Mercalli schaal. Daardoor 
is deze schaal niet goed bruikbaar voor de beoordeling van mogelijke aardbevingsschade in Groningen. 
 
Verder bestaat er een Europese intensiteitsschaal (EMS-98) speciaal voor Europa die ook met tektonische 
bevingen is gekalibreerd. Schadebeelden zijn vergelijkbaar met Mercalli. Met de schaal (EMS-98) kan een 
idee worden verkregen van de schade die aan een gebouw verwacht kan worden op basis van maximale 
intensiteit van een aardbeving. Ook deze schaal is afgestemd op tektonische aardbevingen en daardoor 
niet goed bruikbaar voor de beoordeling van mogelijke aardbevingsschade in Groningen. 
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3.4 BRUIKBAARHEID SBR RICHTLIJN TRILLINGEN DEEL A 
 
In het kader van dit onderzoek is de meest bruikbare en geaccepteerde richtlijn voor het beoordelen van 
de kans op trillingsschade beschreven in de richtlijn van de SBR (Stichting Bouw Research) over 
trillingsschade met als titel ‘Schade aan gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijnen, deel A’.  
 
Deze richtlijn wordt ook gebruikt bij juridische schadeprocedures wanneer trillingsschade door weg-
/spoorverkeer of bouw-/sloopwerkzaamheden zijn ontstaan. Een uitleg over deze richtlijn wordt gegeven 
in paragraaf 2.5 van dit rapport. In de SBR richtlijn zijn de nodige veiligheidsfactoren ingebouwd. 
Wanneer de grenswaarde wordt overschreden, is de kans op schade groter dan 1%. De kans op schade is 
dan dus niet geheel uit te sluiten. Dat wil echter niet zeggen dat wanneer deze waarde wordt 
overschreden er werkelijk schade is opgetreden aan het object door de betreffende trillingsbron. Dit dient 
dan geverifieerd te worden aan de hand van de beoordeling van het schadebeeld. 

3.5 GEKOZEN ONDERZOEKSMETHODE 

 
Omdat er buiten de methode van Dr. Julian J. Bommer nog geen wetenschappelijke modellen beschikbaar 
zijn die geënt zijn op het Groninger gebied, wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van voor het 
onderzoeksdoel meest bruikbare beoordelingsrichtlijnen. Arcadis is in haar keuze uitgekomen 
op de eerder genoemde SBR Richtlijn ‘Schade aan gebouwen deel A’ voor het beoordelen van de kans op 
trillingsschade. 
 
De onderzoeksmethode gaat uit van het vergelijken van data over de kracht van een aardbeving op een 
gebouw met data over de kans op schade n.a.v. die kracht. De data van het meetnetwerk van TNO en 
KNMI levert de meest bruikbare en betrouwbare data op over de kracht van de aardbeving in de 
gebouwen, namelijk PGA = Peak Ground Acceleration = piekgrondversnelling. De SBR-richtlijn geeft 
vervolgens de meest bruikbare methode met betrekking tot kans op schade n.a.v. snelheid van een 
aardbeving (SBR gaat uit van PGV = Peak Ground Velocity = piekgrondsnelheid). In de SBR richtlijn wordt 
dit de Vtop genoemd. 
 
De sterkte van een aardbeving wordt vaak uitgedrukt op basis van de magnitude6 die gebaseerd is op de 
schaal van Richter. De schaal van Richter meet de kracht, de magnitude, van de beving. De schaal van 
Richter meet alleen de kracht van de aardbeving zelf op grotere diepte en de gemeten score is dus overal 
aan de oppervlakte hetzelfde. 
 
  

                                                                 
6 De kracht van de aardbeving in de ondergrond uitgedrukt door middel van een waarde op de schaal van Richter. 
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Met betrekking tot de belasting op gebouwen ten gevolge van een aardbeving wordt niet uitgegaan van de 
magnitude [M] van een aardbeving, maar van de door de aardbeving opgetreden maximale piekgrond-
versnelling (PGA).  
 
De SBR spreekt in de richtlijn van Vtop7 in mm/s aan het aardoppervlak. Tijdens de relatief zware beving  
(M = 3.6) ter plaatse van Huizinge d.d. 16 augustus 2012 is een maximale piekgrondversnelling van  
PGA8 = 0,085 g met een bijbehorende piekgrondsnelheid van PGV = 34,5 mm/s geregistreerd.  

Op basis van de onderstaande tabel betekent dit dat er op deze locatie bij deze grondsnelheid (PGV =     
34,5 mm/s) een substantieel kans op schade is. Onafhankelijk van de hoogte [M] van de schaal van Richter 
kennen verschillende aardbevingen een eigen karakteristieke frequentie, snelheid en versnelling.              
De kracht en intensiteit kan dan ook bij gelijke magnitude groter of kleiner zijn.    
 
De gebouwcategorieën is zijn geverifieert met de uitkomsten vanuit eerder onderzoek "Seismisch hazard 
van geïnduceerde aardbevingen Integratie deelstudie" d.d. 24-12-2012. De inhoud als opgenomen in 
onderstaande tabel is daaraan ontleend. Vanuit voornoemd onderzoek komt naar voren dat de berekende 
trillingssnelheden goed overeenkomen met de grenswaarden genoemd in de SBR-richtlijn, deel A - schade 
aan gebouwen. 
 

 
Trillingssnelheden behorend bij 1% kans op schade, gedefinieerd voor woningtypen. 

 

Categorie Trillingssnelheid (PGV) bij 1% 
kans op schade in mm/s 

Categorie SBR Grenswaard SBR mm/s 

Boerderij 2.4 C 3 Grenswaarde C 3 = 3 mm/s 

Laagbouwwoning voor 1940 3.3 C 2 Grenswaarde C 3 = 3 mm/s 

Laagbouwwoning na 1940 5.8 C 2 Grenswaarde C 2 = 5 mm/s 

Hoogbouwwoning »» C 1 Grenswaarde C 1 = 20 mm/s 

Tabel 1 SBR gebouwcategorieën. 

3.6 GEBRUIKTE MEETGEGEVENS 

De beschikbare sensordata van de TNO trillingsmeters in de woningen/gebouwen en grondversnellings-
meters (accelerometers) van KNMI zijn vertaalt naar tabellen en door NAM aan Arcadis verstrekt. Arcadis 
heeft deze data omgezet naar grafieken, welke gebruikt zijn voor de beoordeling. Onderstaand wordt een 
uitleg gegeven over de gebruikte data. De epicentra van aardbevingen in Groningen zijn berekend door 
het KNMI met behulp van metingen door versnellingsmeters (accelerometers) en boorgatmeters 
(geofoons). Een deel van dit meetnetwerk bestond al enige tijd, maar een groot deel van de meters zijn pas 
in de afgelopen jaren geplaatst. Met name de accelerometers zijn pas werkzaam vanaf 2013. In de toekomst 
zullen ook bij de oudere boorgatmeters accelerometers worden geplaatst. Het netwerk wordt nog steeds 
verder uitgebreid, waardoor er van de meest recente bevingen meer data beschikbaar is.  
Exacte locaties van TNO-sensoren zijn via lijsten en kaarten bekend bij Arcadis. Echter, op laste van 
privacywetgeving zijn op basis van de vermeldingen in het rapport de sensorlocaties niet traceerbaar. 

                                                                 
7 Richtlijn A gebruikt de zogenaamde trillingssnelheid, waarbij met name de hoogste trillingssnelheid in de tijd (Vtop in 
mm/s) een belangrijke rol speelt. Vtop = PGV. 
8 Bodembeweging: de beweging van de bodem aan het oppervlak (door een beving op diepte), in dit kader uitgedrukt 

in termen van piekgrondversnelling PGA. Engels: Peak Ground Acceleration. 
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KNMI Accelerometers 
Versnellingsmeters (of accelerometers) registreren de versnelling van de trilling aan het aardoppervlak, 
veroorzaakt door een aardbeving. Met behulp van deze versnelling kan de intensiteit van de aardbeving 
worden bepaald. De maximale versnelling per gebeurtenis wordt PGA genoemd (Peak Ground 
Acceleration). Deze waarde wordt gemeten in cm/s², maar uitgedrukt in g (1g = 981 cm/s²). Voor de 
beoordeling heeft KNMI de piekgrondversnelling (PGA) omgerekend naar piekgrondsnelheid  
(PGV = Vtop) in mm/s. 
 
De toegepaste beoordelingsmethode vanuit SBR richtlijn gaat uit van een trillingsmeting in mm/s (in de 
richtlijn uitgedrukt in Vtop) in de woning, dus niet op het maaiveld naast de woning. De trilling vanaf het 
maaiveld wordt gedeeltelijk gereduceerd/opgenomen door de constructie van het gebouw. De trilling die 
overblijft wordt door de TNO trillingsmeter in woningen gemeten. Omdat SBR uit gaat van de 
meetgegevens van de trillingsmeter in de woningen, wordt de kans op schade bepaald met de gegevens 
vanuit de TNO trillingsmeter. De gegevens van de accelerometers worden meegewogen voor de 
beoordeling, omdat aangenomen mag worden dat de overgebleven trilling in de woning altijd minder is 
dan aan het maaiveld. Volgens de SBR kan de beoordeling ook worden toegepast indien trillingssterkten 
bijvoorbeeld door middel van berekeningen zijn verkregen. Voornoemde wijze van beoordeling valt 
buiten dit onderzoek. Echter, wanneer de wetenschap zo ver is dat de rekenmodellen een naar waarheid 
getoetst beeld kunnen produceren van de PGA/PGV, wordt dit niet uitgesloten. 
 
KNMI Boorgatmeters 
De boorgatmeters zijn op een diepte van tussen de 50 en 300 meter geplaatst. Per boorgatstation hangen 
meerdere (vaak 4) geofoons. Bij deze boorgatstations zonder accelerometer aan het oppervlak moet een 
factor worden toegepast om de PGV te berekenen die aan het aardoppervlak nog overblijft. Deze factor is 
niet bekend en alleen te berekenen met behulp van een dichtbij gelegen accelerometers en een 
bodemprofiel. Doordat deze gegevens (deels) niet beschikbaar zijn, heeft de omrekenfactor een grote 
bandbreedte en onnauwkeurigheid. Voornoemde geldt alleen voor de “oude” KNMI stations.  
De nieuwere stations zijn naast de boorgatmeter ook voorzien van een accelerometer. Om voornoemde 
reden wordt in het kader van dit onderzoek alleen de data van de KNMI accelerometers gebruikt. 
 
TNO Gebouwsensoren 
Sinds 2014 worden in Noord-Nederland ook trillingen in verschillende gebouwen geregistreerd.  
Deze gegevens zijn voor aardbevingen vanaf september 2014 voor dit onderzoek beschikbaar gesteld. 
Omdat het meetnetwerk voortdurend wordt uitgebreid met nieuwe meters in andere woningen, komt het 
voor dat er voor latere bevingen meer meetgegevens beschikbaar zijn. Wanneer meer dan 3 meters een 
PGV-waarde meten van meer dan 1 mm/s binnen een tijdsbestek van enkele minuten worden er 
meetwaarden geregistreerd. Deze gebeurtenis wordt dan opgeslagen in de database van NAM.  
De reden dat waarden beneden 1 mm/s niet worden opgeslagen, is omdat er anders teveel ruis zou 
worden geregistreerd. Een vrachtwagen die door de straat rijdt en een dichtslaande deur leveren immers 
ook een trilling op. Ter vergelijking: een waarde van 0,2 mm/s  kan al veroorzaakt worden doordat een 
persoon in de buurt van de sensor loopt. Deze gebouwensensoren zijn zo uniform mogelijk in 
verschillende gebouwen geplaatst. De trillingssterkte kan zowel per gebouw als per locatie verschillen. Dit 
heeft onder andere met het type gebouw, het bouwjaar, bodemopbouw, locatie van de sensor, enz. te 
maken.  
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Bij de opgave van de sensordata is bij iedere sensorlocatie aangegeven om welk exacte locatie in de vorm 
van een adres en gebouwtype het gaat. De gebouwtypen zijn vastgesteld volgens een vast protocol welke 
is opgenomen in bijlage 4. Gegevens van exacte locaties mogen omwille van privacywetgeving en 
contractuele afspraken met woningeigenaren niet in de openbaarheid naar buiten worden gebracht.  
 
TNO heeft op basis van de volgende criteria een selectie gemaakt voor de woningen waarin een 
gebouwsensor is geplaatst: 
 
 De verdeling van de geselecteerde objecten is representatief voor de verdeling van de huizentypes in 

de regio. Dit zijn voornamelijk rijtjeshuizen, vrijstaande woningen en 2-onder-1 kap woningen. 

 De soort fundering: op staal, ofwel; direct op de op geringe diepte aanwezige draagkrachtige 
grondlaag en op palen wanneer de draagkrachtige grondlaag op grotere diepte ligt. 

 De materiaalopbouw van de begane grondvloer bestaande uit hout, beton en combinatie hout/beton. 

 Het type ondergrond bestaande uit klei, zand en veen. 
 Geografische spreiding over het onderzoeksgebied. 
 Rekening houdend met de afstand tot KNMI-sensoren. 

 
Per woning is door TNO één sensor op de fundering geplaatst.  
 
De voor dit onderzoek gebruikte gegevens van het TNO en KNMI-netwerk zijn door GIS specialisten 
verkregen van TNO en KNMI en door NAM aan Arcadis ter beschikking gesteld. 
 
In bijlage 3 zijn beoordelingstabellen en kaarten opgenomen met daarin sensordata en afstanden. 
Bij de beoordeling is de beoordelingsmethodiek gebruikt zoals beschreven in paragraaf 2.5 & 3.7. 
 

3.7 GEKOZEN BEOORDELINGSMETHODIEK 

De basis voor de beoordelingsmethodiek is dat de trillingssnelheid af neemt naar mate de afstand tot het 
epicentrum groter wordt (zie paragraaf 1.1). Om de trillingssnelheid ter plaatse van het betreffende 
onderzoeksgebied in te schatten is de kortste afstand van de buitencontour van het onderzoeksgebied tot 
het epicentrum van een specifieke beving aangehouden. Vervolgens is een conservatieve waarde voor de 
trillingssnelheid ingeschat op basis van sensordata in de verhouding tot de afstand van de sensorlocatie 
tot het epicentrum en de hoogte van de gemeten trillingsterkte. 
 
Deze trillingssnelheid is vervolgens voor het gebied waarbinnen alle geselecteerde woningen en 
gebouwen vallen, toegepast voor het bepalen van de kans op schade door aardbevingen voor de 
gebouwcategorieën conform de gekozen SBR richtlijn. Hierbij spelen de grenswaarden voor de 
verschillende gebouwcategorieën van SBR (zie paragraaf 3.4 tabel 1) een belangrijke rol. 
 
1. Onderzoeksgebied 
Voor de beoordeling is een onderzoeksgebied gedefinieerd die wordt gevormd door alle onderzochte 
gebouwen binnen dat gebied. De afstand van het epicentrum van de beving tot de kortste afstand tot het 
onderzoeksgebied is representatief voor de beoordeling. 
 
2. Onderzochte beving 
Voor de beoordeling worden bevingen geselecteerd welke relevant zijn voor het betreffende 
onderzoeksgebied. Dat wil zeggen: bevingen die in dat gebied nog mogelijk enige meetbare trillingen 
veroorzaken ofwel bevingen met een zekere magnitude waarvan het epicentrum in de nabijheid van het 
onderzoeksgebied ligt. 
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3. Sensorlocaties 
De sensorlocaties zijn de woningen waarin een gebouwsensor door TNO is geplaatst. Voor de beoordeling 
zijn alle tijdens de geselecteerde aardbeving beschikbare meetresultaten van de actieve sensoren 
meegenomen. Het bouwjaar, de bestemming en de gebouwtypering (bijlage 3) van het object waarin de 
sensor is opgesteld, is bekend bij Arcadis. Uit privacyoverweging worden adressen niet vrijgegeven en 
gepubliceerd in openbaar vrijgegeven documenten. 
 
4. Afstanden 
Voor de beoordeling is per sensor ID de afstand van de sensor tot het epicentrum en de meetwaarde in een 
tabel verwerkt. Ook is de kortste afstand van het onderzoeksgebied tot het epicentrum bepaald. Hiermee 
kan een goed beeld verkregen worden van de af-/toename van trilling over de afgelegde afstand. 
 
5. Reken- en grenswaarde 
De rekenwaarde is: de gemeten of berekende PGV-waarde (Vtop) vermenigvuldigd met een factor 1.6. 
In dit onderzoek is de trillingssnelheid op de sensorlocatie als berekende waarde genomen. Volgens de 
SBR richtlijn dient bij aanwezigheid van 1 sensor de gemeten waarde met een factor van 1.6 te worden 
vermenigvuldigd om tot de rekenwaarde te komen. De PGV-grenswaarde voor de kans op schade groter 
of kleiner dan 1% is voor de verschillende object categorieën C1, C2, en C3 vastgesteld op 
achtereenvolgend 20 - 5 - 3 mm/s (zie paragraaf 3.5 tabel 1). 
 
6. Beoordeling 
Op basis van de SBR richtlijn is beoordeeld of ter plaatse van het onderzoeksgebied kans op schade 
bestaat. Voor de onderzochte woningen, welke allen in categorie C2 (grenswaarde = 5 mm/s) vallen, is per 
schadebeeld gekeken of deze door aardbeving kunnen zijn veroorzaakt. Naast het beschouwen van de 
trillingsterkte is hier gekeken of de schade past bij een bepaalde overschrijding van de grenswaarde.  
De overschrijding wordt uitgedrukt in groter (>) of kleiner (<) dan 1%. Kleiner dan 1% wil zeggen dat de 
kans op schade verwaarloosbaar is. Groter dan 1% wil zeggen dat de kans op schade niet uitgesloten is.  
Als de rekenwaarde van de trillingssterkte lager is dan de grenswaarde is de kans op trillingsschade 
kleiner dan 1%.   
 
Op basis van de afname van de maximale trillingssnelheid in relatie tot de afstand van het epicentrum is 
de rekenwaarde herleid ter plaatse het punt dat vanaf het epicentrum het dichtst bij het onderzoeksgebied 
ligt. Blijft de rekenwaarde op dit punt onder de PGV-grenswaarden (3, 5, of 20 mm/s), dan geldt voor het 
gehele onderzoeksgebied dat de kans op schade verwaarloosbaar klein is. Wanneer rekenwaardes ter 
plaatse van, of voorbij het gekozen punt hoger uitvallen, dan dient er een nadere beschouwing te volgen 
van de bevindingen.  
 
Voor meer gedetailleerde uitleg over de SBR-methodiek wordt u verwezen naar hoofdstuk 2.5. 
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4 Beoordeling onderzoeksgebied 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze beoordeeld is of trilling door beving tot een kans op 
schade leidt voor het onderzoeksgebied ‘Finsterwolde’. Deze beoordeling komt tot stand op basis van 
hetgeen in hoofdstuk [3] is uitgelegd over het beoordelen van het effect van trilling door beving. De basis 
voor deze beoordeling ligt omsloten in hoofdstuk [2]; de studie die gedaan is voor het begrip van dit 
complexe onderwerp. 
 
De basis voor deze beoordeling wordt gevormd door de verkregen sensordata van gebouw- (TNO) en 
grondsensoren (KNMI). Hiervoor is gebruik gemaakt van de sensordata die tijdens een aantal voor het 
onderzoeksgebied relevante aardbevingen gemeten zijn. De beoordeling van de kans op schade is 
gebaseerd op de door de Stichting Bouwresearch (SBR) opgestelde richtlijn ‘Schade aan gebouwen, meet- 
en beoordelingsrichtlijnen, deel A’. 
 
Voor de onderzocht objecten zijn geen trillingsmetingen beschikbaar. Daarom is uitgegaan van 
beschikbare trillingsmetingen in de nabijheid van het onderzoeksgebied. Voor een aantal relevante 
bevingen zijn de trillingssnelheden geanalyseerd in relatie tot de afstand tot het epicentrum van die 
bevingen. 
 
Op basis van de afstand van het epicentrum van de bevingen tot het onderzoeksgebied in combinatie met 
de magnitude van de bevingen zijn voor het onderzoeksgebied Finsterwolde de volgende bevingen 
beschouwd: 
 
 Appingedam, d.d. 25 februari 2015, M = 2,3; afstand epicentrum – referentiegebied: 16,2 km. 
 Appingedam, d.d. 24 maart 2015, M = 2.3; afstand epicentrum – referentiegebied: 16,2 km. 
 Wirdum, d.d. 6 januari 2015, M = 2,7; afstand epicentrum - referentiegebied: 20 km. 
 Woudbloem, d.d. 30-12-2015, M = 2.8; afstand epicentrum - referentiegebied: 15,5 km. 

 
Uitgangspunt voor de beoordeling is dat de trillingsterkte afneemt naar mate de afstand tot het 
epicentrum groter wordt. Wanneer op minimaal van de kortste afstand van het epicentrum tot het 
onderzoeksgebied geen rekenwaarde wordt aangetroffen die de onderste grenswaarde overschrijdt is het 
risico op schade ten gevolge van deze beving verwaarloosbaar klein. 
 
Op basis van privacyregels mogen de beschikbare data van de gebouwsensoren niet herleidbaar zijn tot 
een specifieke locatie of een specifiek object. Op basis hiervan en voortvloeiend uit het uitgangspunt dat 
de trillingssterkte afneemt maar mate de afstand tot het epicentrum groter wordt, is de te volgen 
werkwijze bepaald. Dit kan het best duidelijk worden gemaakt aan de hand een voorbeeldgrafiek. 
Onderstaand is hiertoe een grafiek weergegeven van de beving van Appingedam d.d. 24-03-2015. 
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Voor de beoordeling is gekeken naar de volgende aspecten:  
 rekenwaarde voor de trillingsterkte (Vd) voor de afzonderlijke sensoren, weergegeven op de  

verticale as; 
 de afstand van de afzonderlijke sensoren tot het epicentrum van de beving, weergegeven op de 

horizontale als; 
 de kortste afstand van het epicentrum tot het onderzoeksgebied, in de grafiek weergegeven met een 

verticale paarse lijn; 
 de grenswaarden voor de verschillende categorieën gebouwen C1, C2 en C3, in de grafiek 

weergegeven met resp. een bruine, groene en gele horizontale lijn. 
 
Het risico op schade in het onderzoeksgebied ten gevolge van een specifieke beving wordt 
verwaarloosbaar beschouwd wanneer op minimaal van de kortste afstand van het epicentrum tot het 
onderzoeksgebied geen rekenwaarde voor de trillingssterkte (Vd) wordt aangetroffen die de onderste 
grenswaarde overschrijdt. In dat geval komen er in grafiek in het vlak rechts van de paarse lijn en boven 
de gele lijn geen meetwaarden voor. 
 
Wanneer er rechts van de paarse lijn en tussen de gele en groene lijn wel meetwaarden voorkomen 
betekent dit dat het risico schade aan gebouwen in categorie 3 niet uit te sluiten is. Komen er ook 
meetwaarden voor boven de groene lijn en rechts van de paarse lijn dan is het risico op schade ook niet uit 
te sluiten voor gebouwen van categorie 2. Komen er tenslotte ook meetwaarden voor boven de bruine lijn 
en rechts van de paarse lijn dan is het risico op schade evenmin uit te sluiten voor gebouwen van  
categorie 1.  
 
De afstand vanaf het epicentrum waar geen schade meer te verwachten is wordt bepaald door de meest 
veraf gelegen meetwaarde boven de onderste grenswaarde (gele lijn in de grafiek). Voor bovenstaande 
grafiek is dat ca. 15,5 kilometer. In het hoofdrapport wordt deze beoordeling nader uitgewerkt voor de 
verschillende bevingen. 
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