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De gasproductie uit het Groningen-
gasveld wordt voor de tweede 
helft van 2015 verder verlaagd. Het 
maximum tot eind 2015 is vastgesteld 
op 30 miljard kubieke meter (m³) gas. 
“De veiligheid van de Groningers staat 
voorop”, aldus minister Kamp van 
Economische Zaken. 

Het kabinet baseerde zijn besluit onder andere op 
het aardbevingsonderzoek van NAM, rapporten van 
toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en 
de commissie Meijdam. NAM leverde de tussentijdse 

resultaten van het aardbevingsonderzoek begin mei 
2015 bij de minister in. 

Eind vorig jaar werd de maximale gasproductie uit  
het Groningen-gasveld voor 2015 vastgesteld op  
39,4 miljard m3. In februari 2015 besloot de minister 
dit verder te verlagen naar 16,5 miljard m³ gas tot 
1 juli 2015. Tot eind 2015 mag er nu dus nog 13,5 
miljard m³ aardgas worden gewonnen. 

In 2015 is 33 miljard m³ aardgas nodig om te 
kunnen voldoen aan de leveringszekerheid. Dit is de 
hoeveelheid gas die nodig is om te voorkomen dat 
Nederlandse huishoudens in de kou komen te zitten 

en om gemaakte afspraken over het aanleveren van 
gas te kunnen nakomen. De gaswinning wordt dit jaar 
daarom eenmalig aangevuld met 3 miljard m³ uit de 
gasopslag in Norg. Dit gas is dus al gewonnen uit het 
Groningen-gasveld.

Ook nam de minister in zijn besluit een buffer op van 
2 miljard m³. Wanneer zich technische problemen 
voordoen, of andere calamiteiten, kan Gasunie 
Transport Services (GTS) besluiten mogelijk 2 miljard m³ 
extra gas te winnen uit het Groningen-gasveld. 

Op NAMPlatform Feiten & Cijfers volgt u  
de gaswinning, per maand en per locatie. 

GASPRODUCTIE VERDER OMLAAG 

http://www.namplatform.nl/actueel/nam-houdt-zich-aan-productieplafond-eerste-helft-2015.html
http://www.namplatform.nl/aardbevingen/onderzoeken-aardbevingen-en-veiligheid.html
http://feitenencijfers.namplatform.nl/onderzoeksrapporten/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/23/kamerbrief-besluit-gaswinning-groningen-in-2015.html
http://feitenencijfers.namplatform.nl/gaswinning/
http://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 92.000 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 Regionaal 
Informatiepunt Gaswinning. Voor extra exemplaren kunt u 
een e-mail sturen naar onderstaand adres. 
 
TEKST EN REDACTIE NAM

FOTOGRAFIE Ewoud Rooks en Stephan Keereweer 

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

ONDERZOEK

Het kabinet heeft besloten de gaswinning voor 
de tweede helft van 2015 verder te verlagen. 
Minister Kamp sprak daarbij heldere woorden: 
“De veiligheid van de Groningers staat voorop”. 

NAM doet uitgebreid onderzoek naar de relatie 
tussen gaswinning en veiligheid, mogelijk heeft u 
daar al iets over gehoord of gelezen in de media. 
In deze bewonerskrant lichten we de opzet van 
dit onderzoeksprogramma toe en presenteren we 
de eerste resultaten.  

Het onderzoek gaat door. Zo hopen we aan het 
eind van dit jaar concrete uitspraken te kunnen 
doen over de sterkte van de huizen in Groningen 
en het effect van aardbevingen daarop. Vooruit-
lopend hierop werken we aan innovatieve oplos-
singen voor het veiliger maken van bestaande 
bouw en aardbevingsbestendiger nieuwbouw. 
Ondernemers denken hierover met ons mee en 
gaan er ook praktisch mee aan de slag. 

In Loppersum namen leerlingen van de basis-
scholen De Roemte en de Prinses Beatrixschool 
vlak voor de zomervakantie feestelijk hun 
tijdelijke aardbevingsbestendiger school in 
gebruik. In een korte documentaire, voor en door 
kinderen, vertellen zij  over hun nieuwe school, 
maar ook over aardbevingen en veiligheid. 

Inmiddels is ook Hans Alders, de Nationaal 
Coördinator Groningen, aan het werk in de 
regio. Wij zijn blij met zijn komst. Hij kan knopen 
doorhakken waar NAM dat als privaat bedrijf 
niet makkelijk kan, bijvoorbeeld als het gaat 
om de verschillende aspecten die vaak een rol 
spelen bij langlopende schadegevallen. Het 
is vervolgens aan NAM om te zorgen dat alle 
gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden 
nagekomen. U kunt dat zelf in de gaten houden 
via NAMPlatform Feiten & Cijfers. 

Ik wens u een fijne zomer toe.    
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Verwoerd, 

Projectdirecteur 
Groningen Aardbevingen

VOORWOORD

COLUMN

ONDERZOEK

GROND-
BEWEGING 
OPPERVLAK

STERKTE 
VAN HUIZEN

BLOOTSTELLLING 
HUIZEN EN 
MENSEN

VEILIGHEIDAARD-
BEVINGEN

INKLINKEN
GASLAAG
(BODEMDALING)

GASWINNING

4 5 6 7321

DE RELATIE TUSSEN 
GASWINNING EN VEILIGHEID

100

75

50

25

0

miljard Nm3 (TQ)

20
14 ja

n

fe
b

m
rt

ap
r

m
ei ju
n ju
l

au
g

se
pt ok
t

no
v

de
c

20
10

20
06

20
02

19
98

19
94

19
90

19
86

19
82

19
78

19
74

19
70

19
66

1965-2014 2015gewonnen gas
maximale productie
in 2015

“Na de beving in Huizinge, in augustus 2012, was 
iedereen verrast door de kracht en de duur van die 
aardbeving. We wilden opnieuw kijken naar de risico’s 
van aardbevingen. Dit was de start van een uitge-
breid onderzoeksprogramma naar de relatie tussen 
gaswinning en veiligheid. Het programma duurt van 
2013 tot 2016 en bestaat uit een groot aantal onder-
zoeken, ingedeeld naar zeven onderzoeksthema’s: van 
gaswinning tot veiligheid (zie de illustratie hieronder).” 
De metingen en ons onderzoek gaan overigens ook na 
2016 gewoon door. 

VEEL MEER ECHTE METINGEN
“Omdat we in 2013 onvoldoende gegevens hadden 
over het Groningen-gasveld, hebben we toen bij het 
Winningsplan inschattingen gemaakt, op basis van 
natuurlijke aardbevingen uit Zuid-Europa.  

“HET UITGEBREIDE MEET- EN 
MONITORINGS-NETWERK 
LEVERT EEN SCHAT 
AAN INFORMATIE OP”

In 2013 startte een uitgebreid driejarig onderzoeksprogramma  
onder regie van de overheid. Op 1 mei heeft NAM haar 
tussenresultaten van dit onderzoek aangeboden aan de  
Minister van Economische Zaken en de Toezichthouder  
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 

DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES  
UIT HET AARDBEVINGSONDERZOEK  
TOT NU TOE: 

1  Het verbeterde meet- en monitoringsnetwerk met honderden 
extra sensoren levert veel nieuwe gegevens op. Daarmee 
kunnen Groningse aardbevingsmodellen worden gemaakt.

2  Hierdoor kan de aardbevingsdreiging beter worden 
ingeschat: deze is lager dan in 2013.

3  Het aardbevingsrisico kunnen we nog niet exact inschatten. 
Wel kunnen we het risico relatief inschatten: “het risico  
is op locaties hoger of lager dan ergens anders.”

4  Hierdoor helpt de risicoanalyse bij het bepalen van veilig-
heidsmaatregelen: welke maatregelen zijn nodig en waar? 

HOOFD AARDBEVINGSONDERZOEK JAN VAN ELK: 

“DE INSCHATTING VAN DE 
AARDBEVINGSDREIGING NEEMT AF”

“De aardbevingsdreiging is lager dan we in 
2013 aannamen” liet NAM eind juni weten. 
Een opmerkelijke conclusie. Hoe komt NAM 
daarbij, hoe kunnen ze dat weten? Jan van Elk is 
verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma 
van NAM. Hij gaat graag in op deze vragen.  

Hiermee verwachtten we toen dat het veel waarschijn-
lijker is dat we die inschatting naar beneden kunnen 
bijstellen dan omhoog. Inmiddels hebben we dankzij 
het uitgebreide meet- en monitoringsnetwerk zoveel 
gegevens verzameld dat we specifieke modellen 
konden ontwikkelen voor het Groningen-gasveld.” 

LAGERE AARDBEVINGSDREIGING
We onderzoeken wat er in de diepe ondergrond 
gebeurt en wat de gevolgen daarvan zijn aan de 
oppervlakte. Dat noemen we de aardbevingsdreiging. 
We drukken dit uit in piekgrondversnelling (pga). Een 
goede inschatting van de aardbevingsdreiging is 
belangrijk: het bewegen van het oppervlak veroor-
zaakt immers de schade aan huizen en gebouwen en 
is dus ook bepalend voor de veiligheid. Uit de nieuwe 
Groningse modellen blijkt dat de aardbevingsdreiging 
lager is dan we in 2013 aannamen. Dat is goed 
nieuws, de resultaten bewegen de goede kant op.”

DE VEILIGHEID
“Voor Groningers gaat het natuurlijk vooral om veilig 
wonen. Om daar iets over te kunnen zeggen, moeten 
we ook kijken naar de krachten waar huizen en 

VEILIG EN VERANTWOORD GASWINNEN

Het aardbevingsonderzoek richt zich zowel op het 
inschatten van de aardbevingsdreiging (stappen 1 tot en 
met 4) en aardbevingsrisico (stappen 5 tot en met 7).

gebouwen aan worden blootgesteld en naar de sterkte 
van huizen. We noemen dit het aardbevingsrisico. Er 
is nu nog niet voldoende informatie beschikbaar over 
de sterkte van Groningse huizen. Dat moeten we uit 
testen leren. Dat doen we onder meer met het netwerk 
van gebouwsensoren, inspecties en schud-proeven aan 
Groningse huizen. Komend half jaar verwachten we 
hierin grote stappen te maken. Dan kunnen we ook 
concreter zijn over het aardbevingsrisico.”  

“JE KUNT DE RISICOANALYSE 
ZIEN ALS EEN FOTO. DIE FOTO IS  
NU NOG ONSCHERP, MAAR HET 
BEELD WORDT STEEDS SCHERPER”  

REGIE VAN DE OVERHEID
Het aardbevingsonderzoek gaat door. Komend half 
jaar kijken we onder meer naar het verschil voor de 
veiligheid tussen zandgrond en veengrond. “Je kunt 
de risicoanalyse zien als een foto. De foto is nu nog 
onscherp, maar door het aardbevingsonderzoek wordt 
het beeld steeds scherper. Dat helpt bij het uitvoeren 
van veiligheidsmaatregelen: waar moeten welke 
huizen het eerst veiliger gemaakt worden.” 

“De overheid heeft de regie op het onderzoek en 
controleert NAM. Er wordt wereldwijd met meer dan 
25 universiteiten en instellingen samengewerkt. Zoveel 
mogelijk publiceren we het onderzoek in wetenschap-
pelijke tijdschriften, zodat andere wetenschappers het 
kunnen controleren. Ook plaatsen we ons onderzoek 
op NAMPlatform. Dan kan iedereen lezen waar wij 
mee bezig zijn.” 

Aardbevingsonderzoek in beeld
Het aardbevingsonderzoek van NAM wordt 
eenvoudig uitgelegd in een korte animatie. 
Bekijk dit filmpje op www.NAMPlatform.nl

GASPRODUCTIE PER JAAR UIT  
HET GRONINGEN-GASVELD

http://www.namplatform.nl/aardbevingen/onderzoeken-aardbevingen-en-veiligheid.html
http://www.namplatform.nl/aardbevingen/onderzoeken-aardbevingen-en-veiligheid.html
http://www.namplatform.nl/aardbevingen/onderzoeken-aardbevingen-en-veiligheid.html
http://www.namplatform.nl/categorie/gaswinningsplan
http://www.namplatform.nl/aardbevingen/onderzoeken-aardbevingen-en-veiligheid.html#1
http://www.namplatform.nl/uncategorized/nam-publiceert-tussenresultaten-aardbevingsonderzoek.html
http://www.namplatform.nl/aardbevingen/meten-en-monitoren.html
http://www.namplatform.nl/actueel/boring-tweede-diepe-geofoonput-locatie-zeerijp.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/de-sterkte-van-gebouwen.html#3
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/de-sterkte-van-gebouwen.html#6
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/de-sterkte-van-gebouwen.html#6
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/gebouwsensoren.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/inspectieteams.html
http://www.namplatform.nl/aardbevingen/onderzoeken-aardbevingen-en-veiligheid.html#2
http://www.namplatform.nl/aardbevingen/onderzoeken-aardbevingen-en-veiligheid.html#2
http://feitenencijfers.namplatform.nl/onderzoeksrapporten/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/onderzoeksrapporten/
http://www.namplatform.nl/aardbevingen/onderzoeken-aardbevingen-en-veiligheid.html
http://feitenencijfers.namplatform.nl/gaswinning/
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ONDERZOEK

Op de locatie Zeerijp aan de Groeveweg wordt de hele zomer non-stop 
geboord aan een tweede diepe geofoonput. Bijna vijftig geïnteresseerden 
bezochten de boring op vrijdag 12 juni. 

”Bevingen zijn vervelend. We willen dus weten wat 
we kunnen verwachten. Dat is het belangrijkste”, 
aldus één van de bewoners tijdens het bezoek op 
de locatie. “Als dat uit de meetresultaten van de 
geofoonputten blijkt, dan is dat heel mooi.”
In het dorpshuis van Zeerijp kregen de bezoekers 
eerst uitleg over gaswinning en aardbevingen 
en het onderzoek naar de diepe ondergrond 
met behulp van diepe geofoons. Ook werd het 
onderzoek met gesteentemonsters toegelicht. NAM 
haalt hiervoor tijdens de boring, over een lengte 
van 180 meter, gesteentemonsters uit de diepte. 

DIEPE GEOFOONS
De diepe geofoons registreren elke beweging 
in de ondergrond en bepalen daarmee de 
diepte en sterkte van aardbevingen. De diepte 
bepaalt in belangrijke mate hoe de grond aan 
de oppervlakte beweegt tijdens een aardbeving. 
Diepte is dus een belangrijke factor voor de mate 
van schade aan – en veiligheid in – huizen en 
gebouwen in de regio.

Bezoek feitenencijfers.NAMplatform.nl voor  
de meetresulaten van de diepe geofoons. 

ONDERZOEK

WERK IN UITVOERING
Dagelijks wordt er in de regio gewerkt aan het aardbevingsonderzoek. Lees hier over enkele van deze onderzoeken. 

TU DELFT TEST 
METSELWERK 
In Nederland hebben we veel gemetselde, bakstenen 
huizen. Er bestaan veel manieren en materialen voor 
metselen. De sterkte van woningen wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door hoe dat metselwerk in 
de loop der eeuwen is gedaan. NAM stuurt daarom 
regelmatig flinke stukken muur, bijvoorbeeld uit een 
testwoning, naar de Technische Universiteit in Delft. 
Hier wordt onderzocht welke stenen zijn gebruikt en 
wat de samenstelling van het cement is. Ook worden 
de muren getest op sterkte. Het bouwlab van de TU 
Delft kan met deze onderzoeken het gedrag van muren 
en huizen voorspellen. 

250e 
GEBOUWSENSOR 
GEPLAATST
Wat is het effect van een aardbeving op huizen en 
gebouwen? Om dat beter in kaart te brengen plaatst 
TNO in opdracht van NAM gebouwsensoren in huizen
en gebouwen boven het Groningen-gasveld. Begin  
juni werd de 250e gebouwsensoren geplaatst. 

Gebouwsensoren registreren elke beweging van een 
gebouw, zoals een deur die dichtslaat, een vracht-
wagen die langsrijdt of een aardbeving. NAM meet 
nauwkeurig elke aardbeving én het effect dat een 
aardbeving heeft op een gebouw.

In 2014 werden al ruim 200 gebouwsensoren 
geplaatst. Begin 2015 werd besloten het netwerk  
uit te breiden, met name aan de randen van het  
aardbevingsgebied. 

Bekijk op feitenencijfers.NAMplatform.nl de meet- 
resultaten van de gebouwsensoren in de openbare 
gebouwen. 

OMWONENDEN BEZOEKEN BORING 
DIEPE GEOFOONPUT ZEERIJP
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A  Gaswinning
en gasdruk

Volg hoeveel gas er 
elke maand wordt 
gewonnen uit het 
Groningen-gasveld bij 
u in de buurt en bekijk 
ook de gasdruk. 

C Aardbevingen

Bekijk alle 
aardbevingen die 
plaatsvonden in uw 
gemeente, per jaar 
of tijdstip. 

F  Gebouw-
sensoren

Volg de meetresultaten 
van de gebouw-
sensoren in 
gemeentehuizen boven 
het Groningen-gasveld.

G Onderzoek

Lees alle onderzoeken 
door NAM of in 
opdracht van NAM 
uitgevoerd. 

B Bodemdaling

De meetresultaten 
van landmetingen, 
GPS-meetstations en 
satellieten tonen de 
mate van bodemdaling 
bij u in de buurt. 

D  Diepte 
aardbevingen

De gegevens van ‘diepe 
geofoons’ naar de diepte 
van aardbevingen.        

E  Voortgang 
schade-
afhandeling

Bekijk hoeveel nieuwe 
schademeldingen 
er bij CVW werden 
geregistreerd. 

A B

B

B C

F

D G

E

FEITEN EN CIJFERS
Hou zelf het Groningen-gasveld in de gaten! 

Lees hier welke informatie u vindt op:  

feitenencijfers.NAMplatform.nl 
We breiden Feiten en Cijfers steeds uit. 
Heeft u daarvoor suggesties, dan horen we die graag.

http://www.namplatform.nl/actueel/veel-belangstelling-voor-inloopbijeenkomst-boring-zeerijp.html
http://feitenencijfers.namplatform.nl/diepte-aardbevingen/
http://www.namplatform.nl/actueel/hoe-sterk-het-metselwerk.html
http://www.namplatform.nl/actueel/hoe-sterk-het-metselwerk.html
http://feitenencijfers.namplatform.nl/gebouwsensoren/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/gebouwsensoren/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/onderzoeksrapporten/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/diepte-aardbevingen/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/geokaart/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/aardbevingen/
http://feitenencijfers.namplatform.nl/schadeafhandeling/
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“WIJ BEDACHTEN EEN PALET  
AAN OPLOSSINGEN” 

Voor deze wedstrijd bundelden we de krachten 
met verschillende partijen. Dat leverde een 
palet aan oplossingen op. Van het plaatsen 
van een ‘houten doos’ in de woning voor het 
gebied met het grootste aardbevingsrisico 
tot het versterken van wanden met flexibele 
glasvezelproducten en rvs-boorankers.  
De locatie en constructie van het huis bepalen 
hoe wij een huis versterken.” 

Alco Smorenburg, Plegt-Vos 
i.s.m. Goudstikker-de Vries, Total Wall concept, 
Mapei en Schuler

“VEEL VAN ONZE 
MEDEWERKERS WONEN  
IN DEZE REGIO“

“De betrokkenheid binnen ons bedrijf is groot. 
Veel collega’s wonen in Noord-Groningen.  
We vinden het dan ook belangrijk mee 
te denken over oplossingen om huizen te 
versterken. We stelden een stalen goot 
rondom het huis voor, ter hoogte van de 
verdiepingsvloer, die de muren tijdens een 
beving bij elkaar houdt.”

Peter de Boer, PDB Design, Groningen

Ondernemers in de bouw 
die deelnamen aan de 
Ontwerpconsultatie, 
kregen de volgende opdracht:

Bedenk vernieuwende oplossingen: 
 om de verbinding tussen vloeren, 
dak en muren te versterken
 voor het verstijven van slappe 
vlakken, zoals vloeren en daken

ONTWERPCONSULTATIEONTWERPCONSULTATIE

“EEN STERKER EN  
DUURZAMER HUIS”

“Wij zijn een Groningse onderneming, 
herstellen veel schades in de regio.  
Maar daar versterk je een huis niet mee.  
We hebben een constructieve totaaloplossing 
gezocht, in de vorm van stalen voorzetwanden 
in de woning. Hiermee maken we het huis 
sterker en verbeteren het klimaat in huis.”  

Marcel Jeuring, Brands Bouw
i.s.m. DNN Groep, Goudstikker-de Vries, 
Fischer, DP Engineering

JURYVOORZITTER JAN ROTS: 

“ER ZIJN CREATIEVE 
OPLOSSINGEN BEDACHT!”
Juryvoorzitter Jan Rots, hoogleraar aan de TU Delft,  
is enthousiast over het resultaat van de Ontwerp- 
consultatie die Ingenieursbureau Arup en NAM 
uitschreven. “Er is niet één ultieme oplossing voor 
het versterken van huizen en gebouwen. Er zijn veel 
creatieve en bruikbare oplossingen bedacht.”

TECHNIEK, OVERLAST EN ESTHETIEK
De jury bekeek bij het beoordelen van de oplos-
singen vooral of de voorgestelde maatregelen goed 
uit te voeren zijn en in hoeverre bewoners er overlast 
van ondervinden. Maar ook het vernieuwende 
karakter van de versterkingsmaatregelen is van 
belang, evenals de esthetiek: hoe ziet de oplossing 
er uit.

TIEN WINNAARS
“De drie winnaars kregen op deze punten een dikke 
voldoende. Maar ook de oplossingen van de overige 
zeven finalisten zijn, met een aantal aanpassingen  
in het ontwerp, mogelijk goed toe te passen.  
Wat mij betreft hebben we dus tien winnaars.” 

“SNEL EN EFFECTIEF 
VERSTERKEN  
MET DE SPOUWDONUT”
Het Amsterdamse bouwadviesbedrijf Strackee heeft veel ervaring met het restaureren 
van monumentale panden. Die kennis gebruikten ze bij het ontwikkelen van de 
oplossing voor het versterken van huizen en gebouwen in Groningen, vertelt  
constructeur Adri Verhoef. 

OVERLAST BEPERKEN
“We laten de woning zoveel mogelijk intact en beperken de overlast voor bewoners. 
Bewoners hoeven hun huis niet te verlaten. We versterken de woning van buitenaf. 
We boren een gat in de gevel, en brengen vervolgens een stalen pen aan die de 
spouwmuur verankert aan de houten of betonnen verdiepingsvloeren. Daar overheen 
schuiven we de nog niet opgeblazen spouwdonut. Na het aanbrengen wordt de 
spouwdonut in ruimte tussen de spouwmuren met pur-schuim gevuld. 

SNEL EN EFFECTIEF
Het relatief slappe gevelmetselwerk steunt dankzij de spouwdonut op de vloer. De 
spouwdonut dempt bij een aardbeving de beweging van de muren en ‘absorbeert’ 
als het ware de energie van de beving. We dichten het gat in de muur af met een 
muuranker, in de vorm van een A, van aardbevingen. Maar elke andere vorm is 
natuurlijk mogelijk. Met deze oplossing kunnen we huizen en gebouwen op grote 
schaal snel en effectief versterken.” 

Juryvoorzitter Jan Rots noemde de oplossing innovatief en goed uitvoerbaar met 
weinig hinder voor bewoners.

Hoe zou u huizen en gebouwen boven het Groningen-
gasveld op grote schaal versterken? Die vraag stond 
centraal bij de ontwerpwedstrijd die Ingenieursbureau 
Arup en NAM in september 2014 uitschreven. 
Ondernemers in de bouw dachten mee over 
vernieuwende oplossingen voor het sterker en veiliger 
maken van huizen en gebouwen. De spouwdonut van 
het Amsterdamse Bouwadviesbedrijf Strackee  
kwam als beste oplossing uit de bus. 

CONSULTATIE IS MOOIE KANS

REGIONALE 
WINNAARS
Veel regionale bouwondernemers zagen de ontwerp-
consultatie als een mooie kans. Het versterken en 
veiliger maken van huizen en gebouwen levert naar 
verwachting immers werkgelegenheid op. De wedstrijd 
leverde twee regionaal gewortelde winnaars op.

Het concept van Pieters Bouwtechniek, ThorHelical 
en Remmers Bouwchemie bestaat uit een nieuwe 
2e generatie spiraalankers, die vloeren en wanden 
verbinden. Daarnaast versterken ze de houten vloeren 
en binnenmuren o.a. met multiplex, verstevigt met 
koolstoflamellen en koolstofmatten, afgewerkt met een 
speciale mortel. “Het aanbrengen van deze voor- 
zieningen vergt vakmanschap, maar is wel realistisch”, 
oordeelde de jury. 

STAARKE HOEZ’N MOAKEN
‘Staarke Hoez’n moaken’ is het motto van Bouwbedrijf de 
Boer, Daad Architecten en ABT Wassenaar. Zij plaatsen 
kruislings multiplex platen aan de onderkant van de 
balklaag van een houten vloer. Daarnaast koppelen ze 
van buitenaf de gevel en het dak met de vloerbalken 
door spiraalankers schuin in de lintvoegen in te brengen. 
“Iedere vakkundige timmerman kan met deze methode 
aan de slag. Ons streven is een onzichtbare oplossing, met 
beperkte overlast”, stelt bouwondernemer Klaas de Boer. 

Regionale ondernemers de Boer en Remmers

Gerald Schotman en de winnaars van Strackee

Adri Verhoef met de spouwdonut Juryvoorzitter Jan Rots, TU Delft

MEEWERKEN AAN VEILIGER HUIZEN

De Bevingsspider: het klassieke muuranker, voorzien van 
een gietstalen ‘spider’, door  Feddema Architect, W2N 
Engineers, Adviesbureau van der Plas

IsoBorg, HuneBouw, Dantuma Wegkamp en B+O
brengen een forse staalconstructie aan in de spouwmuur

Emergo Bouwnovatie verbindt vloer en muren met ankers, 
die zij achter de plinten wegwerken.

S&P Clever Reinforcement en ABT Concept spant 
trekbanden van aramide aan tussen vloeren en muren:  
dat versterkt en zorgt voor meer samenhang. 

https://www.deingenieur.nl/artikel/gronings-woningherstel-doos-in-een-doos
http://plegt-vos.nl/
http://www.goudstikker.nl/
http://www.totalwallconcept.nl/?gclid=CJbdtpjk18YCFQb4wgodGbcLuQ
http://www.mapei.com/NL-NL/
http://www.pdbdesign.nl/
www.ontwerpconsultatiegroningen.nl
http://www.componext.nl/bevingbestendig-bouwen.htm
http://www.namplatform.nl/actueel/uitreiking-vakwerkprijs-bouwkundig-versterken.html
http://www.strackee.nl/
http://www.namplatform.nl/uncategorized/ideeen-voor-versterken-bestaande-bouw.html
http://www.spouwdonut.nl/
http://www.bouwkundigversterken.nl/
http://www.pietersbouwtechniek.nl/welkom/actueel/nieuws/oplossingen-aardbevingsschade/
http://www.thorhelical.nl/winnaar-design-award-bouwkundig-versterken/
http://www.remmersbouwchemie.nl/89+M57b6669554b.0.html
http://www.daad.nl/nieuws/daadklaas-de-boer-seismisch-advies-wint-design-award-nam-ontwerpconsultatie/
http://www.bouwbedrijf-deboer.nl/
http://www.bouwbedrijf-deboer.nl/
http://www.daad.nl/daad-architecten/
http://www.abt.eu/expertise/speerpunten/veiligheid.aspx
http://www.namplatform.nl/actueel/uitreiking-vakwerkprijs-bouwkundig-versterken.html


GASWINNING EN AARDBEVINGEN8 9 JULI 2015

Al 26 jaar wonen Frits en Ida Indri in hetzelfde huis 
in Froombosch. Dat huis wordt binnenkort gesloopt. 
Aardbevingen veroorzaakten onherstelbare 
schade aan de woning. “Dat is best heftig, maar 
dit huis is voor ons al lang geen ‘thuis’ meer. We 
voelen ons hier niet veilig. We bouwen liever een 
aardbevingsbestendig nieuw huis op deze plek.” 

SCHADEHERSTEL

FRITS EN IDA INDRI: 

“WE WILLEN 
NIET BLIJVEN 
HANGEN BIJ 
WAT HIER  
MIS GING”   

SCHADEHERSTEL

4 DINGEN DIE U MOET 
WETEN OVER NAM EN 
SCHADEHERSTEL 

1
NAM en  
CVW

Centrum Veilig Wonen neemt sinds 5 
januari 2015 alle nieuwe schademel-
dingen in behandeling. Schades die 
vóór die tijd werden gemeld, worden 
nog afgehandeld door NAM. Sinds 
1 juli 2015 draagt NAM ook deze 
gevallen gefaseerd over aan CVW. 
Betrokken bewoners krijgen hierover 
altijd een bericht.   

NAM werkt tot eind 2015 nog aan 
langlopende schadegevallen, waar 
meer aan de hand is dan alleen schade 
door aardbevingen. 

“ER SPEELT VAAK VEEL  
MEER DAN ALLEEN  
AARDBEVINGSSCHADE” 

2
Langlopende 
schades 

NAM werkt dit jaar nog langlopende 
schades af, gemeld na een aardbeving 
of tegengekomen bij de veiligheids-
inspecties. Denk bijvoorbeeld aan 
panden in zeer slechte staat, waar ook 
zonder aardbevingen sprake kan zijn 
van gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld 
bij harde wind of een flink pak sneeuw). 
Ook financiële of sociale situaties, of 
een combinatie daarvan, kunnen een 
rol spelen waarbij een oplossing soms 
lastig te vinden is.  

Ook het herstellen van rijksmonumenten 
is vaak langdurig en complex, vanwege 
de monumentale status van een pand. 
Een ander voorbeeld zijn boerenschuren 
aan het einde van hun levensfase.  
Dat zijn er veel in Groningen.  
En regelmatig is er dan ook nog sprake 
van asbest daken die gesaneerd moeten 
worden. 

4
Nationaal 
Coördinator 
Groningen 
De Nationaal Coördinator Groningen 
kan samen met lokale, provinciale of 
nationale bestuurders oplossingen 
aandragen die NAM als bedrijf niet 
kan aandragen. Hiermee kan hij het 
oplossen van langlopende schades 
versnellen. 

Het vervangen van oude, of soms 
verkrotte schuren door nieuwbouw kost 
bijvoorbeeld veel geld. NAM neemt een 
deel van de kosten voor zijn rekening, 
maar als een schuur aan het einde  
van de levensfase is, dan zoekt NAM  
samen met boeren naar een oplossing.  
Het zou mooi zijn als hiervoor een 
regeling getroffen kan worden. 
Hetzelfde geldt voor het saneren van 
asbest, of de aanpak van rijksmonu-
menten. Daar ligt een duidelijke taak 
voor de Nationaal Coördinator. 

Centrum Veilig Wonen (CVW) behandelt schades veroorzaakt door aardbevingen.

Schade melden 0800 – 2896636 (gratis) 7 dagen per week  
 van 8.00 tot 20.00 uur of info@cvw.nl 

Voor meer informatie www.centrumveiligwonen.nl

Na de zware beving bij Huizinge, in augustus 2012, ontdekten Frits 
en Ida hier en daar wat kleine haarscheurtjes. Ze maakten zich daar 
aanvankelijk geen zorgen over. Tot ze achter een kast een enorme 
scheur ontdekten. “Dat zag er niet goed uit, dus dat meldden we in 
januari 2014 bij NAM.” 

Er kwam een schade-expert langs die de schade met een ernstige 
blik opnam en sprak over een onveilige en zorgwekkende situatie. 

“Onze fundering is doormidden gebroken alsof het een biskwietje was. 
De schade-expert bereidde ons voor op stutten rond het huis, we 
moesten rekenen op ruim een ton aan schade. Daar schrokken we 
wel van. We verwachtten dat er snel actie ondernomen zou worden. 
Maar er gebeurde helemaal niets.” 

“STEEDS DE ANGST VOOR  
EEN VOLGENDE KLAP: STAAT  
ONS HUIS ER DAN NOG?”

ONZEKERHEID
“We belden regelmatig met NAM, belanden steeds in de voicemail. 
Er kwam opnieuw iemand langs. Maar aan de schade werd niets 
gedaan. Ondertussen durfden we bijna niet meer te slapen in ons 
eigen huis. De onzekerheid is het ergste. Je weet niet wanneer er een 
volgende klap komt en of je huis dan nog overeind staat. We hebben 
geen moeite met gaswinning uit het Groningen-gasveld, maar los 
wel de problemen op die het veroorzaakt. Laat ons niet in een keet 
wonen die op instorten staat.” 

In juli 2014 ontvingen Frits en Ida het eerste taxatierapport van NAM. 
Ida was verbijsterd. “Onze schade was getaxeerd op 3.000 euro. 
Terwijl de schade-expert over ruim een ton had gesproken.” Bij Frits 

knapte er iets toen hij het inspectieteam van NAM voor het huis langs 
zag lopen, in herkenbare kleding en met een tablet in de hand.  

“In hun mooie nieuwe kleding, met de vouw er zelfs nog in, kwamen 
ze onveilige situaties inventariseren. Terwijl er al maanden niets 
gedaan werd aan onze onveilige, zorgelijke situatie. Het leek alsof 
iedereen met een paar haarscheurtjes eerder geholpen werd dan wij.” 

REGELING MET NAM
Frits en Ida schakelden Vereniging Eigen Huis (VEH) in voor een 
contra-expertise. “We waren er helemaal klaar mee, we schoten bij 
de NAM niets op. Tot begin dit jaar. Er kwam opnieuw iemand van 
NAM langs. Hij beloofde dat ze aan de slag gingen. Ik vertrouwde 
het niet, maar ineens kwam er toch schot in de zaak. Een nieuwe 
contactpersoon bij NAM vertelde ons dat het huis gesloopt zou 
moeten worden. We troffen een regeling met NAM: wij verhuizen 
tijdelijk naar een andere woning en krijgen een bedrag zodat we hier 
een nieuw huis kunnen bouwen.” 

Niet iedereen begrijpt die keuze. “Veel mensen verklaren ons voor 
gek, begrijpen niet dat we met NAM in zee gaan. Maar NAM  
deed ons een fair bod, ze dragen mogelijkheden en oplossingen  
aan en denken steeds met ons mee. We willen niet blijven hangen  
bij wat er misging. We zijn heel tevreden met hoe het nu gaat. 
Natuurlijk moeten we zelf ook veel uitzoeken en regelen voor ons 
nieuwe huis. Maar dat geeft positieve energie. Wij gaan door met 
ons leven.”

VOORUIT KIJKEN
Jan van der Meer onderhoudt tegenwoordig namens NAM de 
contacten met de familie. “Er is bij deze familie wel het nodige 
misgegaan, met name in de communicatie. Dat vinden we enorm 
vervelend. Gelukkig kijken we nu samen met Frits en Ida vooruit. 
Met elkaar gaan we er alles aan doen dit tot een goed einde  
te brengen.” 

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

MONUMENTEN HERSTELLEN  
EN VERSTERKEN
Ze maken soms al eeuwenlang deel uit van het Gronings landschap: unieke en karakteristieke 
monumenten. Het herstellen van schade aan deze monumentale panden vergt grote 
zorgvuldigheid. Met elke ingreep of reparatie aan deze unieke panden kan immers 
oorspronkelijk, historisch materiaal verloren gaan. Op 11 juni vond daarom in Appingedam 
een speciale studiemiddag plaats over het herstellen én het versterken van monumenten. 

Onderzoekers, restauratie-architecten, historisch bouw-
kundigen en andere experts woonden de studiemiddag 
over het behoud van monumenten bij. “Elk monument 
vertelt een eigen verhaal en vraagt om maatwerk 
bij schadeherstel en versterken”, betoogde architec-
tuur-historicus Herman Waterbolk tijdens de middag 
in Appingedam. Deskundigen werken daarbij steeds 
vaker samen, vulde dagvoorzitter Karel Geijzendorffer 
aan. “Het afgelopen half jaar hebben we al veel van 
elkaar geleerd over schadeherstel en het bouwkundig 
versterken van rijksmonumenten.”   

DOOPSGEZINDE KERK MIDDELSTUM
Bij de monumentale doopsgezinde kerk in Middelstum 
wordt inmiddels hard gewerkt aan het herstel van 
aardbevingsschade en het bevingsbestendiger maken 
van de kerk. Tijdens de Dag van de Bouw, op 13 juni 
2015, stonden de deuren van de kerk open voor geïn-
teresseerde bezoekers. Ook de Nationaal Coördinator 
Groningen, Hans Alders, was aanwezig in Middelstum. 
Hij sprak hier kort over het behoud van het Gronings 
cultureel erfgoed. 

“ELK MONUMENT VRAAGT 
OM MAATWERK”

3
Totaaloplossing 
voor langlopende 
schade 
Als er meer meespeelt dan alleen 
schade, gaat NAM in overleg met een 
bewoner of een gebouweigenaar op 
zoek naar een integrale oplossing voor 
alle problemen. Daar komen ook zaken 
aan de orde die niets met aardbevingen 
te maken hebben.

We werken daarbij nauw samen met 
alle betrokken partijen, zoals een 
gemeente, woningbouwcorporatie, 
verzekeraar, banken, waterschappen, 
de belangenvereniging voor agrariërs 
LTO Noord of de monumenten 
adviescommissie. Door de combinatie 
van problemen en het grote aantal 
betrokken partijen kost het oplossen  
van deze schadegevallen veel tijd. 

https://www.centrumveiligwonen.nl/
http://www.namplatform.nl/categorie/schade-herstel
http://www.namplatform.nl/categorie/schade-herstel
https://www.centrumveiligwonen.nl/
http://www.namplatform.nl/categorie/schade-herstel
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Vanaf juni 2015 kunnen ook particulieren en projectontwikkelaars  
met nieuwbouwplannen in de gemeente Groningen zich melden  
bij NAM om gebruik te maken van een financiële bijdrage uit  
de nieuwbouwregeling.  

De nieuwbouwregeling voor Groningen is een tijdelijke  
regeling, tot 1 oktober 2015. We werken samen met de  
Nationaal Coördinator Groningen aan een nieuwe regeling  
voor de toekomst. 

LEES MEER OVER 
AARDBEVINGSBESTENDIGER 
NIEUWBOUW 

Mogelijk kunt ook u gebruik maken van regelingen die 

NAM aanbiedt. Kijk voor meer informatie over de pilot 

Nieuwbouwregeling of over de Nieuwbouw-innovatieregeling 

op onze website, www.NAMPlatform.nl 

AARDBEVINGSBESTENDIGER  
SUPERMARKT IN LOPPERSUM 
Op 11 juni startte in Loppersum de bouw van een nieuwe Albert 
Heijn. De nieuwe supermarkt in het centrum van Loppersum wordt 
aardbevingsbestendiger gebouwd. In het bevingsbestendiger 
gebouw komt behalve een supermarkt ook een slijterij en een 
brasserie.

Omringd door medewerkers van de winkel en andere belang-
stellenden ‘sloegen’ winkeleigenaar Jan Willem Scheffers en 
wethouder Pier Prins samen de eerste paal. “Voor jullie staat een 
trotse, dankbare man”, aldus Jan Willem Scheffers, de grootste 
werkgever van Loppersum. “De bouw van deze supermarkt draagt 
bij aan de leefbaarheid voor ons dorp en de hele regio. Ik heb 
vertrouwen in de toekomst van Loppersum.”

NIEUWBOUWNIEUWBOUW

FEESTELIJKE START TIJDELIJKE SCHOOL LOPPERSUM 
Leerlingen van CBS Roemte, OBS Prinses Beatrixschool en de 
kinderen van kinderdagverblijf Kids2B namen vrijdag 26 juni de 
tijdelijke school in Loppersum feestelijk in gebruik. De kinderen 
mochten zelf de formele openingshandeling van de school 
verrichten, onder het toeziend oog van ouders, lokale bestuurders 
en ook NAM-directeur Gerald Schotman. De twee basisscholen 
en het kinderdagverblijf uit Loppersum namen hun intrek in een 
nieuw aardbevingsbestendiger pand vanwege de start van het 

bouwkundig versterken van de twee scholen. Bij het inspecteren 
en bouwkundig versterken van scholen werken gemeenten, 
schoolbesturen, NAM en andere betrokken partijen nauw met 
elkaar samen. Tijdens de feestelijke opening spraken verschillende 
bestuurders over een bijzondere samenwerking. De tijdelijke 
school werd in acht weken gebouwd conform de richtlijnen voor 
aardbevingsbestendig bouwen. 

Hoe denken kinderen over aardbevingen en veiligheid?  
Filmmaker Jaap Alkema van Moomba! Media maakt er naar  
aanleiding van de schoolinspecties een korte documentaire over.  
“We maken een film door én voor kinderen.”

“Onze film gaat over de kinderen van  
CBS Roemte en OBS Prinses Beatrixschool in 
Loppersum. Leerlingen, leerkrachten en onder-
steunend personeel van beide scholen die na 
de schoolinspecties moesten verhuizen naar 
een tijdelijke, aardbevingsbestendiger school. 
We vroegen de kinderen opstellen te schrijven: 
over aardbevingen, veiligheid, aardbevings- 
bestendiger bouwen, verhuizen van de school 
en ook het samengaan van de twee scholen.  
De mooiste verhalen hebben we gefilmd.”

De filmmaker, die zelf ook ooit voor de klas 
stond, werd getroffen door het verhaal van een 
jongen die in bad zat tijdens een aardbeving. 
“Ineens zag hij golfjes in het badwater, bizar 
natuurlijk.” 

BEVINGSBESTENDIGER BOUWEN
“We zochten met de kinderen ook naar 
antwoorden. Zo kregen ze uitleg over het 
onderzoek naar de diepe ondergrond. Maar 
ze bedachten ook zelf oplossingen, bijvoor-
beeld voor aardbevingsbestendiger bouwen. 
De kinderen bedachten onder andere een huis 
met een lichte bovenverdieping.” 

VERANDERINGEN OP SCHOOL
De film gaat ook over het afscheid van het ver-
trouwde schoolgebouw, de verhuizing naar een 
tijdelijke nieuwe school, het samengaan van 
twee scholen. “Ik sprak twee boezemvrienden. 
Elke ochtend haalden ze elkaar thuis op, dan 
ging de een naar de Prinses Beatrixschool, de 
ander naar de Roemte. Nu gaan ze na jaren 
ineens naar hetzelfde gebouw.” 

“KINDEREN BEKIJKEN ALLES NET 
ANDERS DAN VOLWASSENEN” 

Moomba! Media filmde van april tot juni.  
“We hebben echt alle partijen voor de camera 
gehad: kinderen, medewerkers van de scholen 
en heel veel deskundigen. Al dat materiaal 
monteren we tot een korte film van ongeveer 
een half uur.” De film zal gebruikt worden bij 
de voorlichting aan scholen in de regio.

Voor het maken van deze film werd een  
financiële bijdrage aangevraagd bij het  
Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma 
van NAM. 

ONDERSTEUNING 
NIEUWBOUW 
VOOR GEMEENTE 
GRONINGEN

Dertien innovatieve voorstellen voor aardbevingsbestendiger nieuwbouw hebben een finan-
ciële bijdrage toegekend gekregen uit de Nieuwbouw-innovatieregeling van NAM. Deze 
regeling richt zich op innovatieve oplossingen voor aardbevingsbestendiger nieuwbouw. 
Deze gaat in tegenstelling tot de ontwerpwedstrijd (zie pag. 6 en 7), over het aardbevings- 
bestendiger maken van bestaande bouw. De Nieuwbouw-innovatieregeling is een gezamenlijk 
initiatief van de Economic Board, de gemeente Loppersum, het EPI-kenniscentrum en NAM. 

De diverse oplossingen en ontwerpen worden opgenomen in een ontwerpcatalogus, voor 
het delen van kennis en het versnellen van innovaties in aardbevingsbestendiger nieuwbouw. 
Lees in de digitale versie van deze krant het complete overzicht van de 13 deelnemers die 
een financiële bijdrage kregen.

In totaal dongen zeventig bedrijven uit Nederland en daarbuiten mee naar een bijdrage 
uit de Nieuwbouw-innovatie-regeling, met in totaal 25 inzendingen. Op 19 mei werden de 
eerste zeven toekenningen uitgereikt, in juni volgden er nog eens zes. Volgens de vakjury 
onderscheidden de uitverkoren voorstellen zich door de toepassing van technieken uit 
andere disciplines (zoals scheepsbouw) of andere landen (waaronder Japan) toe te passen 
in Groningen.

CREATIEVE OPLOSSINGEN BEVINGSBESTENDIGER NIEUWBOUW
“AARDBEVINGEN 
DOOR DE OGEN  
VAN KINDEREN”

http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html#11
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/aardbevingsbestendiger-nieuwbouw.html
http://www.namplatform.nl/uncategorized/doe-mee-aan-de-nieuwbouw-innovatieregeling.html
http://www.namplatform.nl/
http://www.namplatform.nl/actueel/eerste-paal-bevingsbestendiger-supermarkt-loppersum.html
http://www.namplatform.nl/actueel/eerste-paal-bevingsbestendiger-supermarkt-loppersum.html
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/bouwkundig-versterken-scholen-2.html
http://www.moombamedia.nl/
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/bouwkundig-versterken-scholen-2.html
http://www.namplatform.nl/regionale-betrokkenheid/leefbaarheid-en-duurzaamheidsprogramma.html
http://www.namplatform.nl/uncategorized/doe-mee-aan-de-nieuwbouw-innovatieregeling.html
http://www.economicboardgroningen.nl/
http://www.loppersum.nl/wonen-leven/regelingen_41706/item/nieuwbouwstimuleringsfonds_19114.html
http://www.epi-kenniscentrum.org/
http://www.namplatform.nl/wp-content/uploads/2015/07/20150713-Overzicht-toekenningen-Nieuwbouw-Innovatiereg.pdf
http://www.namplatform.nl/actueel/vakjury-enthousiast-varieteit-nieuwbouwinnovatie.html
http://www.namplatform.nl/actueel/tweede-serie-toekenningen-nieuwbouwinnovatie.html
http://www.namplatform.nl/actueel/tweede-serie-toekenningen-nieuwbouwinnovatie.html
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“Er is het afgelopen half jaar een indrukwekkende klus geklaard.  
Er zijn, samen met VIIA (zie bewonerskrant #4, april 2015), in 
hoog tempo ruim 100 scholen geïnspecteerd in de gemeenten 
Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, 
Loppersum, Menterwolde, Slochteren en Ten Boer. Twee scholen in 
Loppersum zijn vorig jaar als eerste geïnspecteerd. Het bouwkundig 
onderzoek en de versterkingsmaatregelen bleken daar zo fors dat de 
leerlingen inmiddels zijn verhuisd naar een ander pand.” 

De schoolinspecties zijn precies voor de zomervakantie afgerond. 
“Inmiddels zijn bouwkundig ingenieurs druk bezig alle meetresultaten 
van de schoolinspecties te verwerken en wordt er hard gewerkt aan 
ontwerpplannen voor het veiliger maken.”

MINDER SCHOLEN
“Over een jaar of tien heeft deze regio veel minder scholen nodig. 
De bevolking vergrijst en ontgroent, het aantal kinderen neemt dus af. 
Tegelijkertijd moeten we, door mogelijk zwaardere aardbevingen in 
de toekomst, scholen veiliger maken. Het zou zonde zijn scholen te 
versterken die over een paar jaar de deuren moeten sluiten. Het is al 
veel langer bekend dat het aantal scholen in de regio aanzienlijk zal 

verminderen. De noodzaak de scholen op grote schaal bouwkundig 
te versterken versnelt deze ontwikkeling. De kunst is deze processen 
goed met elkaar te verweven.” 

WENSEN EN MOGELIJKHEDEN
“Dat is de opdracht waar ik aan werk. Een stevige klus, die ik 
samen met Alex Visser heb opgepakt. We hebben per gemeente 
een zogenoemde ‘transitietafel’ ingericht. Aan deze tafels inventari-
seren en bespreken we alle wensen, mogelijkheden en ideeën met 
de gemeente en schoolbesturen. In nauw overleg met de betrokken 
partijen bekijken we hoeveel schoolgebouwen we in de toekomst 
nodig hebben, welke scholen kunnen samengaan onder één nieuw 
dak of mogelijk zelfs willen fuseren. Verder nemen we direct de  
mogelijkheden mee om scholen duurzaam en energieneutraal  
te maken.”

“HET VERSTERKEN VAN  
SCHOLEN BIEDT KANSEN  
VOOR DE TOEKOMST”

“Ook mensen van NAM schuiven soms bij de transitietafel aan.  
Zij denken mee, bijvoorbeeld over hoe NAM financieel bij kan 
dragen aan de bouw van een nieuwe school. Dat biedt kansen.  
In plaats van het eigen schoolgebouw veiliger te maken, kunnen 
scholen besluiten om samen te gaan en een nieuw, eigentijds en 
aardbevingsbestendig schoolgebouw te laten bouwen.” 

HERSTEL VAN VERTROUWEN
“Er zal nog veel moeten worden gepraat met medezeggenschaps-
raden, ouders, leerkrachten en de politiek. Daarna kunnen we 
concreet aan de slag. Uiteindelijk gaat het om het resultaat: goede, 
‘frisse’, duurzame en aardbevingsbestendige scholen in de hele regio. 
Dat staat bij iedereen voorop, daarmee doen we echt iets voor deze 
regio. En alleen dat zal voor de inwoners van Groningen bijdragen 
tot herstel van vertrouwen.” 

SCHOLEN

In juli wordt in Hoogezand-Sappemeer de laatste school geïnspecteerd 
op risicovolle situaties. Daarmee kwam de teller op een totaal van 
ruim 100 geïnspecteerde scholen. Coen Weusthuis is spin in het web. 
“Er spelen in deze regio twee belangrijke vraagstukken: welke scholen 
moeten we versterken en hoeveel schoolgebouwen heeft deze regio in 
de toekomst nog nodig? Met de betrokken gemeenten en schoolbesturen 
probeer ik die puzzelstukjes bij elkaar te brengen.”

COEN WEUSTHUIS, 
ONAFHANKELIJK PROCESREGISSEUR 

“VEILIGE SCHOLEN 
IN DE HELE REGIO”

“WELKE SCHOLEN MOETEN WE 
VERSTERKEN EN HOEVEEL SCHOLEN HEEFT 
DEZE REGIO IN DE TOEKOMST NODIG?”

http://www.namplatform.nl/wp-content/uploads/2015/05/20150513-NAM+Bewonerskrant_interactief.pdf
http://www.namplatform.nl/bouwkundig-versterken/bouwkundig-versterken-scholen-2.html
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