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SAMENVATTING 
 

Aanleiding/scope 

Naar aanleiding van de aardbeving nabij Zuidlaren van 23 december 2016, met een magnitude 2,4 op de 

schaal van Richter, zijn bij NAM tot 1 juli 2017 358 schademeldingen gedaan. Witteveen+Bos heeft, in 

opdracht van NAM, onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de schades aan de gebouwen (op deze 

adressen) waaraan schade is gemeld.  

 

Op 1 september 2017 is het schadeonderzoek op 350 adressen afgerond en zitten er nog 8 dossiers in het 

proces. Dit betreft, met een enkele uitzondering, de dossiers waarvan de schade in een later stadium is 

gemeld. De aantallen en analyses in dit document zijn gebaseerd op de behandeling van 350 adressen die 

per 1 september zijn afgerond.  

 

Methode 

De in het onderzoek gehanteerde methodiek is een ‘Presumable Cause Analysis’ (PCA). De methodiek 

bestaat uit drie onderling samenhangende delen. Het eerste onderdeel is het verzamelen van informatie 

door het uitvoeren van een bouwkundige inspectie en het verzamelen van omgevingsinformatie middels een 

bureaustudie. Het tweede onderdeel is het beoordelen van de schade. De beoordeling is gebaseerd op de 

waargenomen bouwkundige kenmerken, de berekende aardbevingsbelasting aan de individuele woningen 

en overige omgevingskenmerken. Tot slot is een toets uitgevoerd op de resultaten met behulp van een 

data-analyse.  

 

Resultaten - bouwkundige beoordeling 

Alle 350 adressen waar het onderzoek is afgerond zijn bezocht. Op deze adressen staan in totaal 437 

gebouwen met minimaal één opgenomen schade. Bij de inspecties zijn niet alleen de gemelde schades 

opgenomen, ook de andere schades die door de inspecteur zijn waargenomen. In totaal zijn bij deze 

inspecties 7.615 schades opgenomen. 

 

Uit het onderzoek volgt dat voor 91,6 % van de schades de schade enkel esthetische consequenties heeft , 

voor 7,3 % ook bouwtechnische consequenties en voor 1,1 % consequenties voor de constructie. Van de 

schades is 98,7 % een scheur. Op basis van de classificaties van de Building Research Establishment is 81 % 

van de scheuren ‘zeer licht’ en 99 % ‘zeer licht’ en ‘licht’.  

 

Al deze schades zijn beoordeeld door bouwkundige experts waarbij de mogelijke oorzaken, op basis van het 

schadebeeld en de verzamelde informatie over het gebouw en de omgeving, zijn benoemd. Alle opgenomen 

schades hebben één of meerdere bouwkundige oorzaken. 

 

Op basis van de beoordeling van de individuele schadebeelden volgt dat in Zuidlaren 52 % van de schades 

‘belastingen’ als mogelijke oorzaak heeft, 88 % ‘vervormingen’ en 17 % ‘zettingen’. Omdat schades meerdere 

mogelijke oorzaken uit verschillende hoofdcategorieën kunnen hebben telt het totaal op tot meer dan  

100 %.  

 

Resultaten - aardbevingsbelasting 

In het gebied is een aardbeving geweest. Om deze reden is in het schadeonderzoek ook onderzocht of de 

waargenomen schade het gevolg kan zijn van de aardbeving. Schades ten gevolge van trillingen door 

aardbevingen zijn bij lichte schade en relatief lage trillingsintensiteiten echter niet visueel te herkennen. De 

impact van een aardbeving op de verschillende gebouwen kan echter wel worden bepaald door een 

trillingssnelheid te berekenen met een Ground Motion Prediction Equation (GMPE)/Ground Motion Model 

(GMM) en de berekende trillingssnelheden te vergelijken met grenswaarden uit SBR deel A voor schade aan 

gebouwen ten gevolge van trillingen. Bij een overschrijding van de grenswaarde uit de SBR wordt de 

mogelijke oorzaak ‘Overbelasting door trillingen ten gevolge van aardbevingen’ niet meer uitgesloten. 

 

Voor het bepalen van de aardbevingsbelasting is gebruik gemaakt van twee beschikbare modellen / relaties: 

- Ground Motion Model versie 4; 

- Empirische GMPE. 
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Deze modellen zijn niet specifiek voor Zuidlaren opgesteld, echter wel toepasbaar in Zuidlaren. Bij de 

Empirische GMPE is toepassing mogelijk met de kanttekening dat de trillingssnelheden op gebouwniveau 

worden overschat en een bovengrens zijn. De uitkomsten van beide modellen is verschillend.  

Op basis van de mediane waarde van de trillingssnelheid berekend met GMM V4 en de grenswaarden uit 

SBR deel A wordt voor alle gebouwen in het onderzoek Zuidlaren schade ten gevolge van de aardbeving van 

23 december gefalsificeerd. De kans dat de schade zich heeft voortgedaan als gevolg van de aardbeving 

blijft ook zeer klein als in plaats van de mediane waarde van de berekende trillingssnelheid wordt uitgegaan 

van een karakteristieke waarde (mediaan + 1 standaarddeviatie) aangezien ook in dit geval nog alle 

berekende trillingssnelheden onder de grenswaarde vallen die de SBR stelt per gebouwcategorie. 

 

Anders dan bij het gebruik van het GMM V4 model, worden bij toepassing van de Empirische GMPE voor de 

beving bij Zuidlaren grenswaarden uit de SBR wel overschreden. Het hangt van de beoordeling van het 

individuele gebouw en de op locatie berekende trillingssnelheid af in welke zone een gebouw ligt. 

 

Op grotere afstand van het epicentrum (>1.915 m categorie 2 en >2.731 m voor categorie 3) wordt bij het 

vergelijken van de mediane waarde van de trillingssnelheid met de grenswaarde, de grenswaarde niet 

overschreden en is de kans op schade ‘aanvaardbaar klein’ (conform SBR) (zone III).  

 

Bij het vergelijken van de mediane waarde van de trillingssnelheid met de grenswaarden voor verschillende 

categorieën gebouwen in de SBR, geeft dit een overschrijding van grenswaarden voor categorie 2 en 

categorie 3 gebouwen dichtbij het epicentrum (zone I). De grens voor categorie 2 gebouwen ligt op 1.168 m 

en voor categorie 3 gebouwen op 1.919 m afstand van het epicentrum (bij toepassing van de mediane 

waarde van de trillingssnelheid). Voor deze gebouwen is, conform SBR, de kans op schade niet meer 

‘aanvaardbaar klein’. 

 

Tussen beide zones ligt zone II. In deze zone is het minder waarschijnlijk dat de norm is overschreden, maar 

kan het op basis van de huidige stand van de techniek volgens de norm niet zondermeer gezegd worden dat 

de kans op schade ‘aanvaardbaar klein’ is. De grens voor categorie 2 gebouwen ligt op 1.915 m en voor 

categorie 3 gebouwen op 2.731 m afstand van het epicentrum. 

 

Toets 

De verschillende GMPE-/GMM-modellen geven verschillende resultaten met betrekking tot de kans op 

schade ten gevolge van trillingen door aardbevingen. Door middel van een analyse van de beschikbare 

informatie is getoetst of er aanleiding is om te veronderstellen dat de waarnemingen in het gebied 

overeenkomen met de resultaten die op basis van de verschillende modellen verwacht worden. Op basis van 

de berekening met V4 GMM is geen invloed van de aardbeving op de schades te verwachten daar waar dit 

op basis van de Empirische GMPE dichtbij het epicentrum niet uitgesloten kan worden.  

 

De berekeningen van de trillingssnelheden met de Empirische GMPE geven als uitkomst dat dichtbij het 

epicentrum relatief beperkte overschrijdingen van de SBR grenswaarden voorkomen. Bij dergelijke beperkte 

overschrijdingen is geen schade met als enkelvoudige oorzaak overbelasting door trillingen te verwachten. 

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

van het schadebeeld een of meerdere andere oorzaken te verifiëren zijn. Het gaat dan om het zogenaamde 

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

de trilling ten gevolge van de aardbeving ervoor kan zorgen dat de spanning al op een eerder moment 

wordt overschreden dan zonder de aardbeving het geval zou zijn. De schades waarbij sprake is van 

spanningsopbouw zijn met name de schades waarbij vervorming gestuurde mechanismen optreden. Dit zijn 

de schades door vervormingen en zettingen.  

 

In de data-analyse en een vergelijking met een referentiegroep is specifiek getoetst op de schades die 

gevoelig zijn voor het ‘tikje’. Deze toets laat zien dat dichtbij het epicentrum relatief meer van deze schades 

aanwezig zijn. Deze uitkomst geeft aanvullend doch indirect bewijs dat er een grenswaarde overschreden is. 
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Conclusies 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat alle schades een bouwkundige oorzaak hebben, echter dat op basis van 

de Empirische GMPE in een zone dichtbij het epicentrum, de grenswaarde is overschreden en de kans op 

schade niet meer ‘aanvaardbaar klein’ is conform de SBR. De data-analyse en vergelijking met vergelijkbare 

soortgelijke woningen in een referentiegroep, hebben vervolgens uitgewezen dat voor een deel van de 

schades (namelijk de schades die gevoelig zijn voor het ‘tikje’) niet is uit te sluiten dat de aardbeving daarin 

een rol heeft gespeeld.  

 

Tegelijkertijd is een gebied vastgesteld waar de invloed van de beving onwaarschijnlijk is. Dit ligt op een 

afstand van 2,73 km en meer van het epicentrum. 
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INLEIDING 
 

 

1.1 Aanleiding 
 

Op vrijdag 23 december 2016 vond om 15.30 uur een aardbeving plaats bij Zuidlaren in de gemeente 

Tynaarlo. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,4 op de schaal van Richter. De locatie van het 

epicentrum is aangegeven in afbeelding 1.1. 

 

 

Afbeelding 1.1 Locatie van epicentrum van de beving op 23 december 2016  
 

 
 

 

De beving is een gevolg van gaswinning in het Annerveen veld. Het Annerveen veld is in 1962 ontdekt en 

produceert aardgas sinds 1973. De gemiddelde diepte van de bovenkant van het (Rotliegend zandsteen) 

gasreservoir is ongeveer 3 km. Het Annerveen veld ligt net ten zuiden van het grotere Groningen gasveld. 

 

Naar aanleiding van de beving zijn meldingen gedaan van schade aan gebouwen door bewoners bij zowel 

NAM als het CVW. Witteveen+Bos heeft, in opdracht van NAM, onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van 

de schades aan de gebouwen (waaraan schade is gemeld.  

 

Het onderzoek is gestart op 27 februari 2017. Op dat moment had NAM 213 schademeldingen ontvangen. 

Na deze datum zijn uit het gebied nog 145 schademeldingen ontvangen door NAM. Deze schademeldingen 

zijn toegevoegd aan het onderzoek en dit brengt het totaal aantal adressen met een schademelding op 358 
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(1 juli 2017). Het gebied waarin deze schademeldingen liggen, is weergegeven in afbeelding 1.2.  

Op 1 september 2017 is het schadeonderzoek op 350 adressen afgerond en zitten er nog 8 dossiers in het 

proces. Dit betreft, met een enkele uitzondering, de dossiers waarvan de schade in een later stadium is 

gemeld. De aantallen en analyses in dit rapport zijn gebaseerd op de behandeling van 350 adressen die per 

1 september zijn afgerond. 

 

 

Afbeelding 1.2 Gebied van schademeldingen 
 

 
 

 

Aangezien dit een beving was vanuit een Drents gasveld dat valt onder de zogenaamde ‘kleine velden’, 

onderzoekt NAM de meldingen en handelt die af volgens het schadeproces voor kleine velden. 

Om te beoordelen of de gemelde schades het gevolg zijn van de M 2,4 aardbeving van vrijdag 23 december 

2017, heeft NAM Witteveen+Bos gevraagd de schademeldingen bouwkundig te onderzoeken. Op basis van 

de resultaten van dit onderzoek worden de schademeldingen door NAM verder afgehandeld. 

 

De resultaten van het onderzoek worden bericht aan de individuele bewoners met individuele rapportages 

gericht op de eigen woning. Dit rapport is een technische weergave / verantwoording van het 

schadeonderzoek dat Witteveen+Bos heeft uitgevoerd in opdracht van NAM.  

 

 

1.2 Doel van het onderzoek 
 

Witteveen+Bos heeft een schadeonderzoek uitgevoerd met als doel de oorzaak of oorzaken van de 

schade(s) aan de gebouwen, waaraan schade is gemeld, te achterhalen.  

 

 

1.3 Randvoorwaarden 
 

Het onderzoek is uitgevoerd met in acht name van een aantal randvoorwaarden: 

- uitvoerbaar in een beperkte tijdsperiode; 

- minimale hinder voor de bewoners; 

- resultaten moeten herleidbaar, reproduceerbaar en toetsbaar zijn;  
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- transparantie over het proces; 

- onderzoek naar aanleiding van de aardbeving op 23 december 2016. De invloed van toekomstige 

gebeurtenissen wordt niet onderzocht; 

- zich rekenschap gevend van de aanbevelingen van de begeleidingscommissie van het schadeonderzoek 

buitengebied (bijlage IV). 

 

 

1.4 Samenstelling van het onderzoeksteam 
 

Het team dat het onderzoek heeft uitgevoerd staat onder leiding van een Panel van deskundigen. Het Panel 

wordt in het onderzoek bijgestaan door inspecteurs voor de opnamen van de gebouwen en woningen, 

experts voor het beoordelen van de schade en het vaststellen van de mogelijke schadeoorzaken en data-

analisten voor het uitvoeren van een toets op de beoordeling en het vaststellen van de definitieve 

schadeoorzaken.  

 

Het Panel van deskundigen bestaat uit de volgende personen: 

- dr.ir. T.A.M. Salet, constructeur (voorzitter van het Panel); 

- ir. F.J. Kaalberg, expert risk assessment, grondconstructie interactie en forensic engineering; 

- ir. H.J. Lengkeek, geotechniek; 

- dr.ir. S. Slob, geologie en aardbevingsproblematiek; 

- ir.drs. R. de Nijs, specialist trillingen ondergrond; 

- ir. T.H. van Wee, geohydroloog; 

- ing. H.L.M. Laagland, bouwtechniek. 

 

 

1.5 Leeswijzer 
 

Dit technisch rapport beschrijft de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en beschrijft de 

onderzoeksresultaten. Uit overweging van omvang en leesbaarheid is dit hoofdrapport in omvang beperkt 

gehouden. Een nadere toelichting op onderdelen is opgenomen in een aantal bijlagen. De indeling van deze 

bijlagen is conform de hoofdstappen in de onderzoeksmethodiek, dit is weergegeven in afbeelding 1.3. 

 

 

Afbeelding 1.3 Opzet technisch rapport met bijlagen 
 

 
 

 

Bij het opstellen van dit technisch is getracht het onderzoek wetenschappelijk en in voldoende detail uit te 

leggen, zodanig dat het onderzoek reproduceerbaar is. Dit heeft uiteindelijk als doel om de transparantie en 

objectiviteit van het onderzoek te borgen. 
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2  

 

 

 

 

AANPAK ONDERZOEK 
 

De oorzaak of oorzaken van de schades is, met in achtneming van de gegeven randvoorwaarden, 

achterhaald met een methodiek die wordt geduid als ‘Presumable Cause Analysis’ (PCA). De methodiek 

bestaat uit drie, onderling samenhangende, onderdelen:  

1 het verzamelen van informatie;  

2 het beoordelen van de schade;  

3 het uitvoeren van een toets.  

 

Deze drie onderdelen worden in dit hoofdstuk afzonderlijk beschreven en de onderlinge samenhang wordt 

nader toegelicht.  

 

 

2.1 Opzet van een PCA 
 

De ‘Presumable Cause Analysis’ (PCA) kan in haar aanpak worden geplaatst tussen een generieke Risk 

Analysis (RA) op gebouwen in een gebied door middel van uitsluitend een bureaustudie en een volledig 

technisch onderzoek aan een enkel afzonderlijk gebouw in het onderzoeksgebied door middel van een ‘Root 

Cause Analysis (RCA), zoals schematisch weergegeven in afbeelding 2.1.  

 

 

Afbeelding 2.1 Positionering PCA ten opzichte van RA en RCA 
 

 
 

 

In de PCA methodiek wordt elke woning, tot op een bouwkundig en technisch niveau, individueel 

onderzocht en wordt daarnaast gebruik gemaakt van de verzamelde data afkomstig van alle onderzochte 

gebouwen in het gebied om patronen te herkennen. Deze combinatie maakt het mogelijk het onderzoek uit 

te voeren binnen een beperkte doorlooptijd, met minimale hinder voor de bewoners, een herleidbaar, 

reproduceerbaar en toetsbaar resultaat en met een hoog oplossend vermogen.  
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Afbeelding 2.2 Presumable Cause Analysis 
 

 
 

 

De in afbeelding 2.2 weergegeven PCA-methodiek, start met het verzamelen van informatie die relevant is 

voor de beoordeling van de schade door het Panel van deskundigen, daarbij ondersteund door inspecteurs 

en bewonersbegeleiders.  

 

Nadat de informatie is verzameld wordt (op kantoor) de schade aan het gebouw beoordeeld door het Panel 

van deskundigen, hierbij ondersteund door een team van experts. Het verzamelen van informatie en het 

beoordelen is ontkoppeld. Hierdoor ontstaat er een hogere mate van specialisatie/expertise en dus een 

hogere kwaliteit van de verschillende onderdelen. Door middel van een systematische werkwijze, het in 

detail vastleggen van de woning en schade op foto’s in een robuust informatiemanagementsysteem, wordt 

een verlies van informatie tijdens de overdracht zo veel mogelijk beperkt.  

 

Het resultaat van de beoordeling zijn preliminaire (voorlopige) schadeoorzaken van de geobserveerde 

schades aan de gebouwen. Het is inherent aan de wijze van beoordelen dat in deze fase van het proces 

hiermee één of meerdere schadeoorzaken aan een schade worden toegekend, zonder nadere weging in 

termen van een ‘hoofdoorzaak’.  

 

Verder is bij elke schade een classificatie van de schade opgenomen. Deze classificatie geeft een indicatie 

van de gevolgen van de schade. 

 

De oorzaak van de schade die op grond van de beoordeling is bepaald, is op dat moment nog preliminair, 

omdat bij het verzamelen van informatie en de beoordeling gebruik is gemaakt van uitgangspunten, 

waarvan de invloed op de resultaten nog moet worden getoetst. Deze toets is de derde en noodzakelijk 

laatste stap in een PCA. De toets bestaat uit aanvullende onderzoeken op locatie en patroonherkenning. Met 

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

systematisch controles en onderzoeken uitgevoerd om uitgangspunten van gebruikte modellen te 

controleren. De toets wordt ingezet om aanvullend (indirect) bewijs te leveren om de aannemelijkheid van 

de benoemde schadeoorzaak verder te versterken, de invloed van uitgangspunten van de falsificatie op de 

resultaten te controleren en als extra kwaliteitstoets op de verzamelde informatie en beoordeling te dienen.  

 

Na het vaststellen van de preliminaire schadeoorzaken en de toetsresultaten kunnen de definitieve 

schadeoorzaken vastgesteld worden.  

 

In de volgende paragrafen wordt de invulling van de onderdelen van een PCA nader toegelicht. 
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2.2 Verzamelen van informatie 
 

Nadat in de eerste stap van de PCA-methodiek alle mogelijke oorzaken van schade voor het onderzoek zijn 

geïdentificeerd en gecategoriseerd, wordt op een systematische wijze informatie verzameld over de schade, 

het gebouw en de directe omgeving. Dit proces is schematisch weergegeven in afbeelding 2.3.  

 

 

Afbeelding 2.3 Verzamelen van informatie 
 

 
 

 

De informatie, die benodigd is voor het beoordelen van de schades, wordt verzameld door middel van een 

bureaustudie en een bezoek aan het adres waar schade gemeld is. Het Panel van deskundigen voert de 

bureaustudie uit naar omgevingskenmerken en zet door hen geïnstrueerde inspecteurs en 

bewonersbegeleiders in om op locatie alle gebouwen en schades aan de gebouwen op te nemen en een 

interview af te nemen met de bewoners.  

 

De afzonderlijke onderdelen worden in de volgende sub paragrafen nader toegelicht.  

 

 

2.2.1 Identificeren van mogelijke schadeoorzaken 
 

Schade wordt gedefinieerd als een scheur, afspatting, vervorming of scheefstand. De mogelijke 

schadeoorzaken voor dit onderzoek zijn geïdentificeerd volgens het TNO-rapport ‘Methodiek voor 

onderzoek naar de oorzaak van gebouwschade - versie 2’ opgesteld door Borsje & Richemont [4]. Onder 

subcategorie niveau één ‘Verandering in de ondergrond’ worden voor dit onderzoek op subcategorie niveau 

twee, ten opzichte van [4] de mogelijke schadeoorzaken ‘Bomen’ en ‘Bodemdaling ten gevolge van 

mijnbouwactiviteiten’ toegevoegd. De mogelijke schadeoorzaak ‘Bomen’ is toegevoegd naar aanleiding van 

‘Bomen zijn soms een gevaar voor de fundering en riolering’ van KCAF [5]. De mogelijke schadeoorzaak 

‘Bodemdaling ten gevolge van mijnbouwactiviteiten’ is in [21] toegevoegd. Ook is bij subcategorie niveau 

één ‘geen overbelasting: onvoldoende sterkte’ het woord ‘stijfheid’ toegevoegd om schades in deze 

categorie niet alleen gerelateerd kunnen zijn aan sterkte maar ook aan stijfheid. Daarnaast wordt de 

hoofdcategorie D. Geen schade toegevoegd.  

 

De hoofdcategorie D. Geen schade is toegevoegd omdat de eigenaar van het gebouw in sommige gevallen 

schade anders definieert en deze schades ook onderdeel wil laten zijn van het dossier. Voorbeelden zijn 

slijtage, scheuren in kitnaden en scheuren in een enkele steen. 

 

De hoofdcategorieën en subcategorieën niveau één zijn categorisch opgenomen in tabel 2.1. Een overzicht 

van alle mogelijke schadeoorzaken op subcategorie niveau twee en een beschrijving van de mogelijke 

oorzaken is opgenomen in bijlage I, hoofdstuk 2 (I.2). 
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Tabel 2.1 Identificeren van mogelijke oorzaken 
 

Hoofdcategorie Subcategorie niveau één 

A. belasting A.1 geen overbelasting: onvoldoende sterkte/stijfheid 

 A.2 overbelasting vanuit gebruik 

 A.3 overbelasting door trillingen 

 A.4 incidentele overbelasting 

B. vervormingen B.1 verhinderde vervormingen 

 B.2 opgelegde vervormingen 

C. ongelijkmatige zettingen in de ondergrond C.1 autonome zettingen 

 C.2 verandering van de belasting op de ondergrond 

 C.3 verandering in de ondergrond 

D. geen schade  

 

 

De omgevings-, gebouw- en schadekenmerken worden onderstaand toegelicht. 

 

 

2.2.2 Omgevingskenmerken 
 

Het hoogste aggregatieniveau waarop informatie wordt verzameld is de omgevingsinformatie. De 

omgevingsinformatie bestaat uit de onderdelen zoals gedefinieerd in [4] met toevoeging van informatie over 

achtergrondruis en de aanwezigheid van bomen:  

- verkeer; 

- bodemopbouw (inclusief diepe ondergrond); 

- grondwaterstand; 

- aardbevingen; 

- bouwactiviteiten; 

- industriële activiteiten; 

- achtergrondruis; 

- bomen. 

 

De verzamelde omgevingskenmerken zijn locatie specifiek gemaakt op het niveau van elk individueel 

gebouw en de resultaten daarvan zijn opgenomen in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) dat 

beschikbaar is bij de beoordeling. Bij de omgevingskenmerken verkeer, bodemopbouw, grondwater, 

aardbevingen, bouwactiviteiten en achtergrondruis is bij het bepalen van de waarden of de vertaling naar de 

specifieke locatie, gebruik gemaakt van modellen, model parameters en inter- en extrapolaties van gegevens 

tussen de beschikbare meetpunten. Er is hierbij zo veel mogelijk gebruik gemaakt van algemeen beschikbare 

en gepubliceerde dat en modellen omwille van openheid, objectiviteit en traceerbaarheid. 

 

Voor een nadere beschrijving van de gebruikte bronnen, omgevingskenmerken en de gehanteerde modellen 

met interpolatie technieken wordt verwezen naar technische beschrijvingen in bijlage I, hoofdstuk 4 (I.4). De 

gebruikte informatie omtrent aardbevingen wordt onderstaand ook kort toegelicht. 
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2.2.3 Gebouwkenmerken 
 

Het volgende aggregatieniveau waarop informatie wordt verzameld, is het gebouw. Met het oog op de 

beoordeling is hierbij onderscheid gemaakt tussen gebouw, bouwlaag en bouwdeel, waarbij een aantal 

bouwdelen vooraf is gedefinieerd. Er is, anders dan beschreven in [4] geen onderscheid gemaakt in de 

dragende functie van het bouwdeel bij de inspectie. Er zijn vier soorten informatie geclassificeerd op 

gebouwniveau, te weten [4]: 

- basisgegevens; 

- bouwkundige wijzigingen; 

- historische gegevens; 

- historische gegevens schade. 

 

De verzamelde gebouwkenmerken zijn per sub-aggregatieniveau onderling gekoppeld opgeslagen in een 

database en vormen een digitaal informatiemodel van het gebouw dat beschikbaar is bij de beoordeling. De 

opname van de gebouwkenmerken berust op openbare bronnen, visuele waarneming, informatie die door 

de bewoners beschikbaar is gesteld in het interview en de bouwdossiers opgevraagd bij de 

gemeentearchieven.  

 

Voor een overzicht van de kenmerken die zijn verzameld wordt verwezen naar bijlage I, hoofdstuk 3 (I.3).  

 

 

2.2.4 Schadekenmerken 
 

Het laagste aggregatieniveau waarop informatie verzameld wordt, is het niveau van de individuele schade. 

Alle schades van een gebouw worden vastgelegd, ook de schade die niet is gemeld. Hierdoor kunnen 

schades worden gecombineerd tot schadebeelden en ontstaat er geen verschil in aantal schades tussen 

verschillende inspecties van gebouwen door de mogelijke subjectiviteit van het aantal gemelde schades. Ook 

de historie van de schade wordt vastgelegd. In aanvulling op de methodiek in [4] wordt per schade 

vastgelegd of de schade gemeld is als zijnde schade ontstaan of verergerd ten gevolge van 

mijnbouwactiviteiten. De volgende kenmerken zijn verzameld [4]: 

- plaats van de schade; 

- vorm van de schade; 

- overige kenmerken van de schade; 

- overzichtsfoto’s en detailfoto’s van de schade. 

 

De kenmerken van elke schade zijn gekoppeld aan een bouwdeel en opgenomen in het digitaal 

informatiemodel van het gebouw dat beschikbaar is bij de beoordeling. De inspectie betreft een 

systematische visuele inspectie (SVI), waarbij gebruik is gemaakt van een speciaal ontwikkelde 

inspectieapplicatie. Echter, ondanks de geautomatiseerde verwerking van de gegevens blijft de kans op 

menselijke fouten aanwezig bij de inspectie. Een andere beperking van de SVI is dat enkel zichtbare 

kenmerken vastgelegd worden. Ontoegankelijke plaatsen of plaatsen die niet veilig te bereiken zijn worden 

niet geïnspecteerd. Hierdoor wordt de overlast voor de bewoner beperkt en de veiligheid van de inspecteur 

geborgd. Tot slot wordt opgemerkt dat niet voor alle onderzochte gebouwen bij de inspectie en later bij de 

beoordeling bouwtekeningen beschikbaar waren. De tekeningen die er wel waren, betroffen vaak tekeningen 

uit de ontwerpfase, waarbij het onduidelijk is of het gebouw daadwerkelijk overeenkomstig tekening is 

gebouwd. 

 

Nadat een bezoek aan een adres is afgerond is de verzamelde informatie in de vorm van een individueel 

inspectieverslag gedeeld en besproken met de eigenaar. De eigenaar is hierbij in de gelegenheid gesteld om 

relevante ontbrekende informatie toe te voegen en mogelijke onjuistheden te laten corrigeren. Indien nodig 

heeft er een nieuw bezoek aan het adres plaatsgevonden.  

 

Voor een overzicht van de kenmerken die zijn verzameld en de beperkingen die de visuele wijze van 

inspectie met zich meebrengt wordt verwezen naar bijlage I, hoofdstuk 3 (I.3).  
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2.3 Beoordelen van schade 
 

Nadat de informatie is verzameld wordt de schade aan het gebouw beoordeeld, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van alle verzamelde informatie in het GIS en het gebouw informatiemodel. De wijze waarop de 

beoordeling wordt uitgevoerd is gebaseerd op [4] en schematisch weergegeven in afbeelding 2.4.  

 

 

2.3.1 Falsificatie 
 

De eerste stap in de beoordeling is falsificatie op grond van omgevingskenmerken en gebouwkenmerken, 

niet van schadekenmerken. Hierbij wordt van alle potentieel mogelijke schadeoorzaken (in afbeelding 2.4 

zijn dit er bij wijze van voorbeeld vijf) vastgesteld of de oorzaak een verklaring kan geven van de schade. 

Indien dit niet het geval is, wordt de betreffende oorzaak als mogelijke hypothese voor de schade 

gefalsificeerd en verworpen. Dit proces, dat leidt tot een eerste reductie in het aantal mogelijke 

schadeoorzaken, geschiedt op grond van discrete informatie (iets komt wel of niet voor) of op basis van een 

grenswaarde, waarbij een zekere waarde moet worden overschreden om als schadeoorzaak in aanmerking te 

komen. In het geval er sprake is van grenswaarden, is het goed zich te realiseren dat de eerdergenoemde 

modellen, modelparameters en interpolatiewaarden direct van invloed zijn op de beoordeling. In afbeelding 

2.4 zijn bij wijze van voorbeeld twee schadeoorzaken gefalsificeerd en blijven er nog drie mogelijke 

schadeoorzaken over.  

 

Op basis van een grenswaarde wordt op omgevingsniveau de subcategorie A.3 ‘overbelasting door 

trillingen’ en bijbehorende categorieën op subniveau twee gefalsificeerd, indien trillingen ten gevolge van 

wegverkeer, treinverkeer, bouwactiviteiten in de omgeving, industriële activiteiten en aardbevingen de 

grenswaarde niet overschreden hebben. Op basis van een andere grenswaarde worden bij subcategorie C.3 

‘verandering in de ondergrond’ mogelijke schadeoorzaken op subcategorie niveau twee gefalsificeerd 

wanneer de trilling afkomstig van een van de mogelijke bronnen de grenswaarde voor verandering in de 

ondergrond niet overschrijdt. Voor lokale wijzigingen in grondwaterstand en wijzigingen van 

grondwaterstand door aanpassingen aan het peilbesluit, wordt ook aan de hand van grenswaarden bepaald 

of de mogelijke schadeoorzaak gefalsificeerd kan worden. 

 

Op basis van het wel/niet optreden, worden op omgevingsniveau mogelijke schadeoorzaken gefalsificeerd 

op subniveau twee op basis van het: 

- het wel/niet op kunnen treden van autonome zettingen in de ondergrond; 

- het wel/niet voorkomen van geïnduceerde aardbevingen; 

- het wel/niet voorkomen van een weg- en/of spoorlichaam en 

- het wel/niet plaats hebben gevonden van bouwactiviteiten. 

 

Op basis van het wel/niet optreden, worden op gebouwniveau mogelijke schadeoorzaken gefalsificeerd op 

subniveau twee, indien het gebouw: 

- wel/niet ondiep of op staal gefundeerd is; 

- er wel/niet sprake is geweest van een wijziging in gebruik; 

- er wel/niet een verbouwing of uitbreiding heeft plaatsgehad; 

- er wel/niet sprake kan zijn geweest van ophoping van regenwater en/of sneeuw en 

- er wel/niet een calamiteit heeft plaatsgevonden in het verleden. 

 

Voor een beschrijving van de falsificatie wordt verwezen naar bijlage II, hoofdstuk 2 (II.2).  
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Afbeelding 2.4 Beoordelen van schade 
 

 
 

 

2.3.2 Verificatie 
 

De tweede stap in de beoordeling is de verificatie. Hierbij worden de (nog) resterende schadeoorzaken 

gelegd naast schades en gecombineerde schadebeelden, waarbij het mogelijk is dat een schade aan 

meerdere oorzaken wordt gekoppeld. Het resultaat van de verificatie zijn preliminaire schadeoorzaken, 

zonder weging in termen van een mogelijke hoofdoorzaak. De oorzaak van de schade is op dat moment nog 

preliminair omdat bij de beoordeling gebruik is gemaakt van modellen en uitgangspunten, waarvan de 

waarde nog moet worden getoetst. Het is goed zich te realiseren dat in deze stap van de beoordeling een 

invloed aanwezig is van de persoon die de beoordeling uitvoert, ofwel de factor mens. De invloed van de 

factor mens is groter naarmate het onderscheidend vermogen afneemt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij 

lichte schade. Een complicerende factor is dat eisen en voorschriften aan bestaande bouw en nieuwbouw de 

ontwikkeling van lichte schade niet uitsluiten. Met andere woorden, bij schadeklasse ‘weinig schade’ 

(scheurwijdte < 5 mm) kan de behaalde bouwkwaliteit ook verantwoordelijk zijn voor het schadebeeld. In 

afbeelding 2.4 zijn van de drie overgebleven schadeoorzaken bij wijze van voorbeeld twee oorzaken 

geverifieerd.  

 

Voor een beschrijving van de analysestappen binnen de verificatie procedure, op basis van schadeoorzaken 

en schadebeelden, wordt verwezen naar bijlage II, hoofdstuk 3 (II.3). 

 

 

2.3.3 Classificatie schade 
 

Door de begeleidingscommissie ‘Buitengebied’ is naar aanleiding van het onderzoek Buitengebied het 

volgende verbeterpunt benoemd in [22]: 

 

‘De ernst en eventuele consequenties van de schade zou kunnen worden benoemd door bijvoorbeeld 

onderscheid te maken tussen esthetische schade, bouwtechnische of functionele schade en constructieve 

schade.’ 
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In dit onderzoek is het verbeterpunt meegenomen. Per schade wordt een classificatie toegekend waarbij 

onderscheid gemaakt wordt tussen: 

- esthetische schade; 

- bouwtechnische schade (functionele schade); 

- constructieve schade. 

 

Esthetische schade is schade die geen gevolgen heeft voor de bouwtechnische of constructieve kwaliteit van 

een bouwwerk. Een kleine scheur in metselwerk is vaak te beoordelen als esthetische schade. Bij het 

beoordelen van de constructieve kwaliteit van metselwerk wordt vaak reeds aangenomen dat het 

metselwerk gescheurd is. Ook op de bouwtechnische kwaliteit, die betrekking heeft op bijvoorbeeld 

duurzaamheid, thermische isolatie, waterdichtheid en akoestische isolatie hebben kleine scheuren in het 

metselwerk vaak geen negatief effect.  

 

Bouwtechnische schade is schade die het gebruikscomfort of de onderhoudskosten beïnvloedt . Een 

voorbeeld van bouwtechnische schade kan een scheur in een betonconstructie zijn. Door deze scheur wordt 

de duurzame constructieve kwaliteit van de constructie beïnvloed, zodat het nodig is onderhoud uit te 

voeren. Een andere vorm van bouwtechnische schade kan scheurvorming in een kelderwand zijn ten gevolge 

waarvan water het gebouw binnen dringt. 

 

Bij constructieve schade is de constructieve capaciteit van de constructie zodanig aangepast dat het 

aannemelijk is dat de constructie onvoldoende capaciteit heeft om de voorgeschreven belastingseffecten 

met voldoende veiligheid te weerstaan. Vormen van constructieve schades zijn bijvoorbeeld ernstige 

scheurvorming in gemetselde stabiliteitswanden en grote scheefstanden ten gevolge van ongelijkmatige 

zettingen. 

 

 

2.4 Uitvoeren toets 
 

De schadeoorzaken die volgen uit de beoordeling zijn (nog) preliminair omdat bij het verzamelen van 

informatie en de beoordeling gebruik is gemaakt van uitgangspunten, waarvan de waarde nog moet worden 

getoetst. Om deze reden wordt als laatste belangrijke stap binnen de PCA een toets uitgevoerd. De toets 

wordt ingezet om aanvullend (indirect) bewijs te leveren om de aannemelijkheid van de benoemde 

schadeoorzaak verder te versterken, de invloed van uitgangspunten van de falsificatie op de resultaten te 

controleren en als extra kwaliteitstoets op de verzamelde informatie en beoordeling. De toets bestaat uit: 

- gestuurde patroonherkenning; 

- een vergelijking van de resultaten met referenties; 

- een aantal aanvullende onderzoeken op locatie.  

 

Met de toets worden op alle drie de aggregatieniveaus (schade, gebouw en omgeving) systematische 

onderzoeken en controles uitgevoerd. Waar nodig worden delen van eerdere stappen herzien. Door het 

uitvoeren van de toets wordt de kwaliteitscirkel van Deming gesloten. 

 
 

2.4.1 Gestuurde patroonherkenning 
 

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

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

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

beschouwd. 

 

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

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

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

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

gegevens, door middel van deductie hypothesen van mogelijke afwijkingen onderbouwd of juist 
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geëlimineerd op basis van logica. Het Panel is hierbij ondersteund door data-analisten die de scenario’s 

visualiseren.  

 

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

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

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

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

aantal schades, scheuroppervlakte, etc. De patronen worden zowel in de gehele groep onderzochte 

gebouwen gezocht als in subgroepen binnen de populatie. Door de expertise van het Panel van 

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

maken. 

 

De gestuurde patroonherkenning op alle verzamelde data wordt ingezet om de falsificatie en verificatie te 

toetsen en daarnaast als extra kwaliteitstoets op de verzamelde informatie en beoordeling. 

 

Falsificatie 

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

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

Zoals weergegeven in afbeelding 2.5 wordt door de toets op falsificatie losgekomen van het model dat 

gebruikt wordt voor de relatie tussen de oorzaak en de schade (het gevolg) en wordt met gegevens (data) 

gezocht of de verwachte patronen ook zichtbaar zijn.  

 

 

Afbeelding 2.5 Toets op falsificatie  
 

 
 

 

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

afbeelding 2.6 is dit geïllustreerd door de twee schadeoorzaken die zijn verworpen bij de falsificatie weer 

zichtbaar te maken voor de toets.  
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Afbeelding 2.6 Uitvoeren toets door middel van patroonherkenning 

 

 
 

 

Door op basis van combinatie, deductie en eliminatie scenario’s op te stellen is gekeken naar patronen, 

relaties, verbanden en trends en zijn eventuele opvallende afwijkingen daarvan beschouwd. Hierdoor kan 

een uitspraak worden gedaan over de waarde van de gekozen uitgangspunten. Dit is in afbeelding 2.6 

aangegeven door de ‘vinkjes’ onder de gefalsificeerde schadeoorzaken waarmee wordt aangegeven dat de 

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

falsificatie.  

 

Verificatie 

De toets op verificatie is een toets op de uitgangspunten achter de schadeoorzaken die zijn geverifieerd. 

Deze schadeoorzaken zijn niet gebaseerd op modellen maar op (indirecte) waarnemingen van het 

schadebeeld. Een voorbeeld hiervan zijn zettingschades die volgen uit de waarneming van 

verschilverplaatsing in het metselwerk van een wand (zonder dat de fundering zelf is beschouwd). Zoals 

weergegeven in afbeelding 2.7 is op basis van patronen die waargenomen zijn in de gegevens (data) tussen 

oorzaak en schade (gevolg), de aannemelijkheid van de betreffende schadeoorzaken versterkt of ontkracht.  

 

 

Afbeelding 2.7 Toets op verificatie 
 

 
 

 

Het gaat hier om aanvullende doch indirecte bewijslast. In afbeelding 2.6 is dit schematisch aangegeven 

door de dikke groene lijn rondom het vakje, waarmee wordt bedoeld dat het bewijs dat de schadeoorzaak is 

geverifieerd door de toets in kracht is toegenomen.  
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Kwaliteit 

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

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

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

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

kwaliteit van de gegevens verder verbeterd. 

 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de gestuurde patroonherkenning wordt verwezen naar bijlage III, 

hoofdstuk 2 (III.2). 

 

 

2.4.2 Vergelijking met referenties 
 

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

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

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

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

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

ten gevolge van mijnbouwactiviteiten geconstateerd, alhoewel beïnvloeding door mijnbouwactiviteiten van 

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

 

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

gebiedsniveau.  

 

Dossierniveau 

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

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

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

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

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

 

Gebiedsniveau 

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

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

schades in de referentiegroep.  

 

 

2.4.3 Aanvullende onderzoeken op locatie 
 

Naast het toetsen van de gegevens door middel van patroonherkenning en de vergelijking met referenties 

zijn ook meerdere aanvullende onderzoeken op locatie verricht om aannames te toetsen. Met de resultaten 

van de aanvullende onderzoeken op locatie worden de uitgangspunten van de methodiek en de gebuikte 

modellen getoetst. De aanvullende onderzoeken bestaan uit: 

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

- grondonderzoek bestaande uit 7 seismische sonderingen; 

- uitvoeren van lintvoegmetingen aan 10 gebouwen; 

- analyse van informatie uit bouwdossiers op 260 locaties (exclusief door bewoner aangeleverde 

documentatie). 

 

Voor een overzicht van de inhoud van de aanvullende onderzoeken op locatie wordt verwezen naar bijlage 

III, hoofdstuk 4 (III.4). 
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2.5 Vaststellen definitieve schadeoorzaken 
 

Na het verzamelen van informatie, beoordelen en toetsen worden de definitieve mogelijke schadeoorzaken 

vastgesteld. De definitieve mogelijke schadeoorzaken zijn gebaseerd op de combinatie van waarnemingen, 

de resultaten van de patroonherkenning, de vergelijking met referenties en de resultaten van de aanvullende 

onderzoeken op locatie. 
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3  

 

 

 

 

RESULTATEN 
 

 

3.1 Inspecties 
 

Naar aanleiding van de aardbeving nabij Zuidlaren van 23 december 2016 heeft NAM 358 schademeldingen 

ontvangen. Op 1 september 2017 is het schadeonderzoek op 350 adressen afgerond en zitten er nog  

8 dossiers in het proces. Dit betreft, met een enkele uitzondering, de dossiers waarvan de schade in een later 

stadium is gemeld. De aantallen en analyses in dit rapport zijn gebaseerd op de behandeling van 350 

adressen die per 1 september zijn afgerond.  

 

Op de 350 bezochte adressen staan in totaal 437 gebouwen waarbij ten minste 1 schade is opgenomen, De 

gebouwen zijn divers in omvang. De meeste geïnspecteerde gebouwen zijn vrijstaande woningen zoals te 

zien in tabel 3.1. 

 

 

Tabel 3.1 Aantal geïnspecteerde gebouwen per type 
 

Gebouwtype Aantal gebouwen 

vrijstaande woning 167 

twee onder één kap 92 

schuur 76 

woonboerderij 33 

hoekwoning 21 

anders 16 

tussenwoning 15 

boerderij in functie 8 

loods 1 

onbekend 1 

appartement 7 

 

 

Gedurende de inspectie zijn niet alleen de gemelde schades vastgelegd, maar ook de overige schades die 

gedurende de inspectie zijn aangetroffen in het gebouw. In totaal zijn er tijdens de inspecties 7.615 schades 

opgenomen. De mogelijke schadeoorzaken zijn beschreven in individuele beoordelingsrapporten voor 

iedere eigenaar van een gebouw. Om redenen van privacy wordt in dit technische rapport uitsluitend een 

totaaloverzicht van de resultaten van de beoordeling gegeven. Het aantal resultaten dat in dit hoofdstuk 

beschreven wordt is beperkt omwille van de leesbaarheid, meer resultaten van de beoordeling en de toets 

zijn te vinden in respectievelijk bijlage II en bijlage III. 

 

De mediaan van het aantal schades per gebouw bij gebouwen met schade is 14. De mediaan van het aantal 

schades per gebouwtype is uitgesplitst per gebouwtype in de tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Mediaan aantal schades per gebouwtype 
 

Gebouwtype Mediaan van het aantal schades 

vrijstaande woning 18 

twee onder één kap 13 

schuur 4 

woonboerderij 26 

hoekwoning 13 

anders 12,5 

tussenwoning 10 

boerderij in functie 14 

loods 17 

onbekend 19 

appartement 5,5 

 

 

Bij het opnemen van schades is onderscheid gemaakt in verschillende soorten schade. In 20 gevallen (0,3 %) 

viel de tijdens de inspectie vastgelegde schade niet onder de definitie van schade zoals beschreven in 

paragraaf 2.2.1. Tabel 3.3 toont dat het overgrote deel van de schades een scheur betrof.  

 

 

Tabel 3.3 Vastgelegde soorten schade 
 

Soort schade Percentueel 

scheur 98,7 % 

vervorming / scheefstand 1,1 % 

afspatting 0,2 % 

 

 

Tijdens de beoordeling zijn de gevolgen van de schade benoemd in termen van esthetisch, bouwkundig en 

constructief. Uit het onderzoek volgt dat 91,6 % van de schade kan worden geduid als esthetisch, 7,3 % als 

bouwtechnisch en 1,1 % als constructief, zie tabel 3.4. 

 

 

Tabel 3.4 Classificatie van schades 
 

Classificatie Percentueel 

esthetisch 91,6 % 

bouwkundig 7,3 % 

constructief 1,1 % 

 

 

Volgens Building Research Establishment [6] kunnen de scheuren worden geclassificeerd naar omvang van 

de scheurwijdte. Volgens deze classificatie is, voor de scheuren waarvan de scheurwijdte is vastgelegd, 81 % 

van de scheuren ‘zeer licht’ (<1mm) en 99 % ‘zeer licht’ en ‘licht’ (<5 mm).  
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3.2 Beoordelingen 
 

Alle schades zijn beoordeeld door bouwkundige experts waarbij de mogelijke oorzaken op basis van het 

schadebeeld en de verzamelde informatie zijn benoemd. Van de vastgelegde schades zijn één of meerdere 

mogelijke oorzaken van de schade geverifieerd. Op basis van de indeling in hoofdcategorieën, kan een 

schade veroorzaakt zijn door belastingen, vervormingen of door ongelijkmatige zettingen in de ondergrond. 

 

Op basis van de beoordeling van de individuele schadebeelden volgt dat in Zuidlaren:  

- 52 % van de schades ‘belastingen’ als een mogelijke oorzaak heeft;  

- 88 % ‘vervormingen’;  

- en 17 % ‘zettingen’.  

Omdat schades meerdere mogelijke oorzaken uit verschillende hoofdcategorieën kunnen hebben telt het 

totaal op tot meer dan 100 %.  

 

In afbeelding 3.1 is een opsplitsing gemaakt in schades met mogelijke oorzaken uit één, twee en drie 

verschillende hoofdcategorieën. Uit de afbeelding kan worden afgelezen dat bij 3.718 schades de mogelijke 

schadeoorzaak binnen één hoofdcategorie valt. Bij 543 schades met één oorzaak is de mogelijke oorzaak 

belastingen, bij 3.106 vervormingen en bij 69 ongelijkmatige zettingen in de ondergrond. 

 

 

Afbeelding 3.1 Verdeling schadeoorzaak bij oorzaken afkomstig uit één of meer hoofdcategorieën 

   
 

 

Uit afbeelding 3.1 blijkt ook dat bij 3.329 schades de mogelijke oorzaken uit twee verschillende  

hoofdcategorieën afkomstig zijn. 2.903 schades kennen belastingen als mogelijke oorzaak, 3.070  

vervormingen en 685 ongelijkmatige zettingen in de ondergrond. Omdat deze groep schades een  

mogelijke oorzaak heeft uit twee verschillende hoofdcategorieën dient de som van het aantal schades per  

hoofdcategorie door twee gedeeld te worden om het aantal schades in deze groep te vinden.  

  

Bij 548 schades hebben de mogelijke schadeoorzaken betrekking op alle drie de hoofdcategorieën. Omdat  

er drie hoofdcategorieën zijn komen deze in gelijke mate voor. 

 

 

3.2.1 Belastingen 
 

De hoofdcategorie belastingen is als mogelijke oorzaak van de schade vastgesteld bij 3.994 schades. Deze  

hoofdcategorie bestaat uit een viertal subcategorieën. De subcategorieën zijn ‘geen overbelasting,  

onvoldoende sterkte/stijfheid’, ‘overbelasting vanuit gebruik’, ‘overbelasting door trillingen’ en ‘incidentele  

overbelasting’. De verdeling over de subcategorieën is weergegeven in afbeelding 3.2.  
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Afbeelding 3.2 Verdeling schadeoorzaak bij oorzaken afkomstig uit één of meer subcategorieën van de hoofdcategorie  

 belastingen 
 

 
 

 

De subcategorie ‘geen overbelasting, onvoldoende sterkte/stijfheid’ komt verreweg het meest voor. 

Zichtbaar is verder in afbeelding 3.2 dat er bij 3.763 schades één mogelijke schadeoorzaak uit de 

hoofdcategorie belastingen is. Bij 3.607 schades is de mogelijke oorzaak ‘geen overbelasting, onvoldoende 

sterkte/stijfheid’, bij 120 ‘overbelasting vanuit gebruik’, bij 15 ‘overbelasting door trillingen’ en bij 21 

‘incidentele overbelasting’.  

 

Ook is in afbeelding 3.2 is zichtbaar dat er bij 224 schades twee mogelijke schadeoorzaken uit de 

hoofdcategorie belastingen zijn. Een aantal van 219 schades heeft als mogelijke oorzaak ‘geen overbelasting, 

onvoldoende sterkte/stijfheid’, 142 ‘overbelasting vanuit gebruik’, 24 ‘overbelasting door trillingen’ en 63 

‘incidentele overbelasting’.  

 

Binnen de hoofdcategorie belastingen komt het schadebeeld ‘Onvoldoende sterkte/stijfheid latei’ en 

‘Spatkrachten vanuit kapconstructie’ het vaakst voor. 

 

 

3.2.2 Vervormingen 
 

De hoofdcategorie vervormingen is bij 6.724 schades als mogelijke oorzaak van de schade vastgesteld.  

Deze hoofdcategorie bestaat uit twee subcategorieën. De eerste subcategorie is ‘verhinderde vervormingen’  

en de tweede subcategorie is ‘opgelegde vervormingen’. Bij verhinderde vervormingen wil een element  

vervormen, maar wordt deze vervorming verhinderd waarbij schade ontstaat in het element zelf. Bij  

opgelegde vervormingen vervormt een ander element en kan het element met schade deze vervorming niet  

volgen, waarbij schade ontstaat. Het onderscheidende vermogen in de schadebeelden is beperkt, waardoor  

het vaak lastig is om onderscheid te maken tussen beide schadeoorzaken.  

  

De verdeling van de schades over de subcategorieën is weergegeven in afbeelding 3.3.  
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Afbeelding 3.3 Verdeling schadeoorzaak bij oorzaken afkomstig uit één of meer subcategorieën van de hoofdcategorie  

 vervormingen 
 

 
 

 

In afbeelding 3.3 is zichtbaar dat er bij 3.687 schades één mogelijke schadeoorzaak uit de hoofdcategorie 

vervormingen is. Met 2.091 schades is de mogelijke oorzaak ‘verhinderde vervormingen’ een meer 

voorkomende schadeoorzaak dan ‘opgelegde vervormingen’ waarvan 1.596 schades zijn waargenomen. Bij 

3.037 schades zijn beide mogelijke subcategorieën van schadeoorzaken uit de hoofdcategorie vervormingen 

geverifieerd.  

 

De meest voorkomende schadebeelden binnen de hoofdcategorie vervormingen zijn ‘krimp ter plaatse van 

aansluiting twee elementen/materialen’, ‘werking dak of gevel onder invloed van temperatuur’ en 

‘doorbuiging van de bovenliggende of onderliggende vloer’.  

 

 

3.2.3 Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond 
 

De hoofdcategorie ongelijkmatige zettingen in de ondergrond is bij 1.302 schades als mogelijke oorzaak  

van de schade vastgesteld. Deze hoofdcategorie bestaat uit drie subcategorieën. De subcategorieën zijn  

‘autonome zettingen’, ‘verandering van belasting op de ondergrond’ en ‘verandering in de ondergrond’. De  

verdeling over de subcategorieën is weergegeven in afbeelding 3.4. 

 

Afbeelding 3.4 Verdeling schadeoorzaak bij oorzaken afkomstig uit één of meer subcategorieën van de hoofdcategorie  

 ongelijkmatige zettingen in de ondergrond 
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De subcategorie ‘autonome zettingen’ komt met meest voor. De categorieën ‘verandering van belasting op 

de ondergrond’ en ‘verandering in de ondergrond’ komen minder voor.  

 

Uit afbeelding 3.4 volgt dat er bij 1.278 schades één mogelijke schadeoorzaak uit de hoofdcategorie 

ongelijkmatige zettingen in de ondergrond is. Bij 789 schades is de mogelijke oorzaak ‘autonome zetting’, bij 

462 ‘verandering van de belasting op de ondergrond’ en bij 27 ‘verandering in de ondergrond’.  

Ook is in afbeelding 3.23 is zichtbaar dat er bij 24 schades twee mogelijke schadeoorzaken uit de 

hoofdcategorie ongelijkmatige zettingen in de ondergrond zijn. 22 schades hebben als mogelijke oorzaak 

‘autonome zetting’, 13 ‘verandering van de belasting op de ondergrond’ en 13 ‘verandering in de 

ondergrond’. 

 

De meest voorkomende schadebeelden in deze hoofdcategorie zijn ‘gewijzigde belasting op de fundering 

door de verbouwing’ en ‘ongelijkmatige belasting op de fundering’. 

 

 

3.2.4 Overzicht bouwkundige beoordelingen 
 

Voor alle schades zijn mogelijke oorzaken gefalsificeerd en geverifieerd. Tabel 3.5 geeft weer voor hoeveel 

gebouwen een mogelijke schadeoorzaak is gefalsificeerd. 

 
 

Tabel 3.5 Gefalsificeerde schadeoorzaken 
 

Hoofdoorzaak Suboorzaak niveau 1 Suboorzaak niveau 2 Gebouwen (Totaal = 437)

A. belastingen A.1 geen overbelasting; 

onvoldoende sterkt 

A.1.1 initieel 0 (0 %)

A.1.2 verbouwing/uitbreiding 138 (32 %)

A.1.3 veroudering/aantasting 0 (0 %)

A.2 overbelasting vanuit 

gebruik 

A.2.1 in normale gebruikssituatie 0 (0 %)

A.2.2 veranderend gebruik  422 (97 %)

A.2.3 verbouwing/uitbreiding 138 (32 %)

A.3 overbelasting door 

trillingen 

A.3.1 wegverkeer 412 (94 %)

A.3.2 treinverkeer 412 (94 %)

A.3.3 bouwactiviteiten in de omgeving 403 (92 %)

A.3.4 industriële activiteiten 420 (96 %)

A.3.5 aardbevingen 297 (68 %)

A.4 incidentele 

overbelasting 

A.4.1 impact van voorwerpen/materieel 421 (97 %)

A.4.2 explosie 421 (97 %)

A.4.3 regen-/sneeuwval 0 (0 %)
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Hoofdoorzaak Suboorzaak niveau 1 Suboorzaak niveau 2 Gebouwen (Totaal = 437)

A.4.4 storm 421 (97 %)

A.4.5 blikseminslag 421 (97 %)

B. vervormingen B.1 verhinderde 

vervormingen 

B.1.1 initieel 0 (0 %)

 B.1.2 verbouwing/uitbreiding 138 (32 %)

 B.1.3 veroudering/aantasting 0 (0 %)

 B.2 opgelegde 

vervormingen 

B.2.1 initieel 0 (0 %)

 B.2.2 verbouwing/uitbreiding 138 (32 %)

 B.2..3 corrosie metalen onderdelen 0 (0 %)

C. ongelijkmatige 

zettingen in de 

ondergrond 

C.1 autonome zetting  C.1.1 gelijkblijvende belasting 

0 (0 %)

 C.2 verandering van de 

belasting op de 

ondergrond 

C.2.1 verbouwing/uitbreiding 138 (32 %)

 C.2.2 bebouwing 403 (92 %)

 C.2.3 ophoging 403 (92 %)

 C.2.4 ontgraving 403 (92 %)

 C.2.5 weglichaam 412 (94 %)

 C.2.6 spoorlichaam 412 (94 %)

 C.3 verandering in de 

ondergrond 

C.3.1 lokale wijzigingen grondwaterstand 0 (0 %)

 C.3.2 wijziging grondwaterstand door 

(bouw) werkzaamheden 403 (92 %)

 C.3.3 wijziging grondwaterstand door 

peilbesluit 0 (0 %)

 C.3.4 trillingen door wegverkeer 412 (94 %)

 C.3.5 trillingen door spoorverkeer 412 (94 %)

 C.3.6 trillingen door (bouw) 

werkzaamheden 403 (92 %)

 C.3.7 aardbevingen 437 (100 %)

 C.3.8 bomen 0 (0 %)

 C.3.9 bodemdaling ten gevolge van 

mijnbouwactiviteiten 437 (100 %)
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Tabel 3.6 geeft weer voor hoeveel gebouwen een mogelijke schadeoorzaak is geverifieerd.  

 

 

Tabel 3.6 Geverifieerde schadeoorzaken 
 

Hoofdoorzaak Suboorzaak niveau 1 Suboorzaak niveau 2 Gebouwen (Totaal = 437)

A. belastingen A.1 been overbelasting; 

onvoldoende sterkt 

A.1.1 initieel 383 (88 %)

A.1.2 verbouwing/uitbreiding 132 (30 %)

A.1.3 veroudering/aantasting 276 (64 %)

A.2 overbelasting vanuit 

gebruik 

A.2.1 in normale gebruikssituatie 116 (27 %)

A.2.2 veranderend gebruik  0 (0 %)

A.2.3 verbouwing/uitbreiding 20 (5 %)

A.3 overbelasting door 

trillingen 

A.3.1 wegverkeer 2 (0 %)

A.3.2 treinverkeer 0 (0 %)

A.3.3 bouwactiviteiten in de omgeving 0 (0 %)

A.3.4 industriële activiteiten 1 (0 %)

A.3.5 aardbevingen 0 (0 %)

A.4 incidentele 

overbelasting 

A.4.1 impact van voorwerpen/materieel 1 (0 %)

A.4.2 explosie 0 (0 %)

A.4.3 regen-/sneeuwval 0 (0 %)

A.4.4 storm 21 (5 %)

A.4.5 blikseminslag 0 (0 %)

B. vervormingen B.1 verhinderde 

vervormingen 

B.1.1 initieel 404 (92 %)

 B.1.2 verbouwing/uitbreiding 84 (19 %)

 B.1.3 veroudering/aantasting 2 (0 %)

 B.2 opgelegde 

vervormingen 

B.2.1 initieel 401 (92 %)

 B.2.2 verbouwing/uitbreiding 25 (6 %)

 B.2..3 corrosie metalen onderdelen 59 (14 %)

C. ongelijkmatige 

zettingen in de 

ondergrond 

C.1 autonome zetting  C.1.1 gelijkblijvende belasting 

195 (45 %)
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Hoofdoorzaak Suboorzaak niveau 1 Suboorzaak niveau 2 Gebouwen (Totaal = 437)

 C.2 verandering van de 

belasting op de 

ondergrond 

C.2.1 verbouwing/uitbreiding 88 (20 %)

 C.2.2 bebouwing 0 (0 %)

 C.2.3 ophoging 0 (0 %)

 C.2.4 ontgraving 0 (0 %)

 C.2.5 weglichaam 0 (0 %)

 C.2.6 spoorlichaam 0 (0 %)

 C.3 verandering in de 

ondergrond 

C.3.1 lokale wijzigingen grondwaterstand 7 (2 %)

 C.3.2 wijziging grondwaterstand door 

(bouw) werkzaamheden 0 (0 %)

 C.3.3 wijziging grondwaterstand door 

peilbesluit 0 (0 %)

 C.3.4 trillingen door wegverkeer 0 (0 %)

 C.3.5 trillingen door spoorverkeer 0 (0 %)

 C.3.6 trillingen door (bouw) 

werkzaamheden 0 (0 %)

 C.3.7 aardbevingen 0 (0 %)

 C.3.8 bomen 4 (1 %)

 C.3.9 bodemdaling ten gevolge van 

mijnbouwactiviteiten 0 (0 %)

 

 

3.2.5 Aardbevingsbelasting 
 

Op 23 december 2016 vond er een geïnduceerde aardbeving plaats vlakbij Zuidlaren met een Magnitude 

2,4. De schademeldingen zijn gedaan naar aanleiding van deze aardbeving. De aardbeving werd 

geïnduceerd in het Annerveen gasveld op ongeveer 3 km diepte. In het verleden zijn er 4 andere 

aardbevingen opgetreden in het Annerveen veld met Magnitudes hoger dan 2,0. 

 

Zoals beschreven door Martens in [9] is het verband tussen scheurvorming in metselwerk en trillingen door 

aardbevingen een blinde vlek in diagnostiek met betrekking tot de Nederlandse bouwwijzen. Er is geen 

typisch schadebeeld voor schade ten gevolge van trillingen door geïnduceerde aardbevingen bij de 

intensiteiten die voorkomen in het onderzoeksgebied. Het is niet mogelijk, om enkel op basis van 

schadebeelden, deze oorzaak te herkennen. Het is daarnaast denkbaar dat schade als gevolg van 

geïnduceerde aardbevingen zich voordoet als een schade afkomstig van een andere oorzaak en niet 

afzonderlijk herkenbaar is. Hierbij kan worden gedacht aan een situatie waarbij bouwdelen onder spanning 

staan door andere oorzaken en de trillingen de laatste aanzet geven tot scheuren. Dit laatste ‘tikje’ kan niet 

worden waargenomen als een afzonderlijk schadebeeld.  
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Omdat er geen typisch schadebeeld is en er geen trillingsmeters per woning zijn, is er bij de beoordeling 

gebruik gemaakt van rekenmodellen en grenswaarden om vast te stellen of de trillingen ten gevolge van de 

geïnduceerde aardbevingen schade veroorzaakt kunnen hebben. Per adres is de trillingsbelasting berekend 

met een GMPE of GMM (Ground Motion Prediction Equation of Ground Motion Model), die direct de 

piekgrondsnelheid (PGV) op maaiveld als uitkomst geeft. De hiervan afgeleide VTOP waarde is vervolgens 

getoetst aan de grenswaarde uit de SBR-richtlijn voor schade aan gebouwen door trillingen [13] om te 

bepalen of er kans is geweest op schade. 

 

Tijdens het onderzoek is V4 GMM voor het Groningen gasveld gepubliceerd. Er is geen GMM beschikbaar 

specifiek voor Zuidlaren, maar de verwachting is dat het model voor het Groningen gasveld met een goede 

benadering ook toepasbaar is voor de aardbeving in Zuidlaren. De verklaring hiervoor is dat het Annerveen 

veld grenst aan het noordelijk gelegen Groningen gasveld. Het Annerveen veld lijkt bovendien geologisch 

sterk op het Groningen gasveld. Het reservoirgesteente is gelijk en de gemiddelde diepte van het 

reservoirgesteente is hetzelfde (3.000 m) en daarmee ook de diepte waarop aardbevingen plaatsvinden. 

Ook bevindt zich boven het reservoirgesteente van Annerveen een hoge snelheid anhydrietlaag met 

vergelijkbare dikte als in het Groningen veld, die de aardbevingsgolven naar verwachting op dezelfde manier 

verspreidt. 

 

Tijdens het onderzoek in Zuidlaren is ook een empirische relatie (Empirische GMPE) gepubliceerd [23] voor 

schadeafhandeling en toetsing aan de SBR-grenswaarden voor bevingen met een magnitude tussen 2,5 - 3,6 

voor het Groningen gasveld. Deze empirische relatie is specifiek opgesteld voor schadeafhandeling en 

gebaseerd op meetgegevens van het KNMI aan 22 aardbevingen in het Groningen gasveld. Deze relatie is, 

met een kanttekening, naar verwachting ook toepasbaar voor de aardbeving in Zuidlaren om dezelfde 

redenen die bij de toelichting op de toepasbaarheid van het V4 GMM zijn benoemd. De kanttekening is dat 

de beving in Zuidlaren 2,4 bedroeg op de schaal van Richter en daarmee buiten het toepassingsgebied valt. 

De verwachting is dat hierdoor de trillingssnelheden op gebouwniveau worden overschat en de berekende 

waarden een bovengrens zijn. Op basis van de analyse van de KNMI-meetgegevens van de M2,4 beving van 

Zuidlaren (door middel van het berekenen van een zogenaamde event-term) volgt dat toepassing van de 

Empirische GMPE bij M2,4 inderdaad conservatieve waarden oplevert. Het gebruik van KNMI meetwaarden 

heeft de onzekerheid in de bepaling van de aardbevingsbelasting verminderd. 

 

In de onderstaande tabel is de hoogste berekende aardbevingsbelasting voor de schademelding die het 

dichtst bij het epicentrum ligt op basis van de twee modellen opgenomen. De waarden zijn berekend voor 

de aardbeving M2,4 bij Zuidlaren van 23 december 2016.  

 

 

Tabel 3.7 Maximale berekende Vtop-waarden voor de schademelding het dichtst bij het epicentrum op basis van [12] en [23] 
 

Model Vtop (mediaan) Vtop (mediaan + 1 x 

standaardafwijking) 

versie 4 GMM (juli 2017) 1,29 mm/s 2,15 mm/s 

Empirische GMPE (november 2016) 6,37 mm/s 10,59 mm/s 

 

 

De curves van de Empirische GMPE en de curves van de Versie 4 GMM zijn samengevoegd in één grafiek in 

afbeelding 3.5. Het is duidelijk te zien dat het Empirische GMPE significant hogere PGV-waarden geeft, 

vooral op korte afstand (dichter dan 5 km) van het epicentrum.  
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Afbeelding 3.5 Vergelijking van de PGV curves van Versie 4 GMM (in blauw) en de curves van de Empirische GMPE (in rood) voor  

 M. 2,4 
 

 
 

 

De berekende piektrillingssnelheid (Vtop) is getoetst aan de grenswaarde die is beschreven in de 

Nederlandse richtlijn voor schade aan de gebouwen ten gevolge van trillingen, de SBR richtlijn voor schade 

aan gebouwen [13]. Wanneer de maximale gemeten trillingssnelheid in één van de meetrichtingen de 

grenswaarde niet overschreden wordt, is conform [13], de kans op schade ‘aanvaardbaar klein’.  

 

De grenswaarde is volgens [13] afhankelijk van de bouwwijze en staat van het gebouw, waarbij voor 

categorie 3 de strengste grenswaarde aangehouden wordt en voor categorie 1 de minst strenge. De indeling 

van de gebouwen in het onderzoeksgebied over de verschillende categorieën is als volgt:  

- 6 in categorie 1; 

- 382 in categorie 2;  

- 49 in categorie 3.  

 

De wijze waarop [13] is gehanteerd voor de toetsing aan de grenswaarde is beschreven in bijlage II 

hoofdstuk 2.2. 

Op basis van de berekende trillingsintensiteit met V4 GMM en de grenswaarden uit SBR deel A wordt voor 

alle gebouwen in het onderzoek Zuidlaren schade ten gevolge van de aardbeving van 23 december 2016 

gefalsificeerd bij toepassing van de mediane waarde. Ook bij toepassing van de mediaan + 1 

standaarddeviatie wordt schade ten gevolgde van de aardbeving gefalsificeerd. 

 

 



 

30 | 43 Witteveen+Bos | ASN196-1/17-016.526 | Definitief 

Afbeelding 3.6 PGV curves van het Empirisch model voor de M 2,4 beving van Zuidlaren van 23.12.2016. De SBR-A grenswaarden  

 zijn ook aangegeven. De labels met de afstanden (in km) van het epicentrum, geven de gebieden aan waarbinnen  

 de grenswaarden kunnen zijn overschreden 
 

 
 

 

Anders dan bij het gebruik van het GMM V4 model, worden bij toepassing van de Empirische GMPE voor de 

beving M 2,4 bij Zuidlaren grenswaarden uit de SBR wel overschreden. De uitkomsten van de Empirische 

GMPE zijn conservatief door het uitgaan van de meest ongunstige richting van de trilling (de zogenaamde 

PGV_Maximum_Rotated) ten opzichte van de oriëntatie van het gebouw. Ook wordt de mediane curve niet 

gecorrigeerd met de zogenaamde event term. De event term is bepaald met KNMI meetgegevens en die 

duidt op een overschatting van de trillingssnelheid voor deze specifieke aardbeving.  

 

Bij het vergelijken van de mediane waarde (de verwachtingswaarde aan de belastingkant) van de 

trillingssnelheid met de grenswaarden voor verschillende categorieën gebouwen in de SBR, geeft dit een 

overschrijding van grenswaarden voor categorie 2 en categorie 3 gebouwen dichtbij het epicentrum (Zone I). 

Volgens bovenstaande afbeelding ligt de grens voor categorie 2 gebouwen op 1.168 m en voor categorie 3 

gebouwen op 1.919 m afstand van het epicentrum (bij toepassing van de mediaanwaarde van de 

trillingsintensiteit). Voor deze gebouwen is, conform de SBR richtlijn [13], de kans op schade niet meer 

‘aanvaardbaar klein’. 

 

Aansluitend aan Zone I ligt, vanwege de onzekerheid in het GMPE-model uit [23], een Zone II waar de 

mediane waarde van berekende trillingssnelheid de grenswaarde niet overschrijdt, maar de mediane waarde 

+ 1 standaarddeviatie de SBR grenswaarde wel overschrijdt. De kans dat de grenswaarde is overschreden 

daalt in deze zone meer dan een factor 3. Verder buiten deze Zone III is de invloed van de beving 

onwaarschijnlijk (Zone III). Het hangt van de beoordeling van het individuele gebouw en de op locatie 

berekende trillingssnelheid af in welke Zone een gebouw ligt. 

 

Onderstaande afbeeldingen (3.7-3.9) geven voor de gebouwcategorieën conform [13] de verschillende 

gebieden weer. 
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Afbeelding 3.7 Verschillende gebieden voor categorie 1 gebouwen 
 

  
 

 

Afbeelding 3.8 Verschillende gebieden voor categorie 2 gebouwen 
 

  
 

 

 

Zone I 

Zone II 

Zone III 

Zone III 
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Afbeelding 3.9 Verschillende gebieden voor categorie 3 gebouwen 
 

  
 

 

3.3 Toets 
 

In het kader van zorgvuldigheid zijn de resultaten van de beoordeling getoetst. Met name de verschillende 

uitkomsten van de GMPE-/GMM-modellen geven aanleiding om te toetsen of de aardbeving als mogelijke 

oorzaak kan worden gefalsificeerd of geverifieerd. Door het uitvoeren van een toets op de verzamelde 

gegevens is dit nader onderzocht. 

 

De volgende paragrafen geven een overzicht van de belangrijkste toetsresultaten. Een overzicht van de 

uitgevoerde toetsen is opgenomen in bijlage III.  

 

 

3.3.1 Toets schade ten gevolge van trillingen door aardbevingen 
 

De GMPE/GMM modellen geven verschillende resultaten met betrekking tot de kans op schade ten gevolge 

van trillingen door aardbevingen. Door middel van een analyse van de beschikbare informatie is getoetst of 

er aanleiding is om te veronderstellen dat de waarnemingen in het gebied overeenkomen met de resultaten 

die op basis van de verschillende modellen verwacht worden. Op basis van de berekening met GMM V4 is 

geen invloed van de aardbeving op de schades te verwachten, terwijl dit op basis van de Empirische GMPE 

dichtbij het epicentrum niet uitgesloten kan worden.  

 

Een eerste toets om de mogelijke relatie tussen schade en de aardbeving van 23 december 2016 te 

onderzoeken is om te kijken naar het relatieve aantal schademeldingen ten opzichte van het epicentrum. Het 

relatieve aantal schademeldingen is het aantal BAG-adressen dat een schademelding heeft gedaan naar 

aanleiding van de aardbeving bij Zuidlaren gedeeld door het totaal aantal BAG adressen. In afbeelding 3.10 

is te zien dat er relatief meer schademeldingen zijn ontvangen dichtbij het epicentrum in vergelijking met 

grotere afstanden van het epicentrum. Dit komt overeen met de uitkomst van beide GMPE-/GMM-modellen 

die een dalend verloop ten opzichte van de afstand tot het epicentrum laten zien en die beide nog voelbare 

trillingssnelheden als uitkomst geven in de eerste kilometers rondom het epicentrum. 

 

Zone I 

Zone II 

Zone III 
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Afbeelding 3.10 Relatieve aantal schademeldingen (%) ten opzichte van de afstand tot het epicentrum (0 km tot 3 km per 500 m 

   en 3 km tot 8 km per 1 km). In de eerste 500 m zijn geen BAG-adressen aanwezig 

 
 

Op basis van de inspectieresultaten kan bepaald worden of er meer schades zijn waargenomen in de 

gebouwen dichtbij het epicentrum. Dit zijn de gebouwen waarvoor de uitkomsten van beide modellen tot 

een andere beoordeling leidt.  

 

In afbeelding 3.11 is de mediaan van het aantal schades per gebouw (inclusief eerste en derde kwartiel) 

weergegeven ten opzichte van de afstand tot het epicentrum. Een intervalafstand van 650 m is gekozen 

omdat deze goed aansluit bij de ruimtelijke structuur in het gebied. Te zien is dat het aantal schades per 

gebouw en de spreiding daarin dichtbij het epicentrum constant blijft. Een opmerkelijke groep zijn de 

gebouwen op een afstand van 2,6 km tot 3,25 km vanaf het epicentrum, die relatief weinig schades hebben. 

Er is echter geen duidelijke afname waarneembaar die overeenkomt met het verloop van de uitkomsten van 

de (GMPE-/GMM-modellen). 
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Afbeelding 3.11 Mediaan van aantal schades per gebouw, inclusief eerste en derde kwartiel. Intervallen met minder dan 20  

  gebouwen zijn lichter afgebeeld omdat deze gevoelig zijn voor individueel afwijkende gebouwen 

 

 
 

Aan alle schades is ook ten minste één andere mogelijke oorzaak toegekend niet zijnde trillingen ten 

gevolge van aardbevingen. De berekeningen op basis van de Empirische GMPE geven trillingsniveaus als 

uitkomst waarbij dichtbij het epicentrum relatief beperkte overschrijdingen van de SBR grenswaarden 

voorkomen. Bij dergelijke beperkte overschrijdingen is geen schade met als enkelvoudige oorzaak 

overbelasting door trillingen te verwachten.  

 

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

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

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

spanningsopbouw/restspanningen aanwezig zijn waarbij de trilling ten gevolge van de aardbeving ervoor 

kan zorgen dat de spanning al op een eerder moment wordt overschreden dan zonder de aardbeving het 

geval zou zijn.  

 

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

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

die voorkomen bij de aansluiting tussen 2 verschillende elementen door krimp. Een relatief kleine trilling die 

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

spanningen zich uiten in een kleine scheur. In afbeelding 3.12 wordt dit effect geïllustreerd.  
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Afbeelding 3.12 Beïnvloeding van schades bij vervorming gestuurde mechanisme 
 

   
 

 

Om ervoor te zorgen dat enkel de schades overblijven waarbij het effect van het ‘tikje’ zich als eerste zou 

uiten is gekeken naar de schades waarbij de mogelijke oorzaken allemaal te maken hebben met 

vervormingen en zettingen en waarbij belastingen dus niet een van de mogelijke oorzaken is (48 % van de 

schades wordt in dit geval meegenomen; 100 % - 52 % als gevolg van belastingen). 

 

 

Afbeelding 3.13  Mediaan van aantal schades per gebouw met als mogelijke oorzaak vervormingen en/of zettingen waarbij  

  belastingen niet een van de mogelijke oorzaken is, inclusief eerste en derde kwartiel. Intervallen met minder dan  

  20 gebouwen zijn lichter afgebeeld omdat deze gevoelig zijn voor individueel afwijkende gebouwen 

 

 
 

 

In afbeelding 3.13 is de mediaan van het aantal van deze schades per gebouw uitgezet ten opzichte van het 

epicentrum. In de afbeelding valt op dat dit type schades dichtbij het epicentrum meer voorkomt dan op 

grotere afstand. Het is niet mogelijk om hier direct conclusies uit te halen omdat de verschillen in gebouwen 

nog niet beschouwd zijn. Het is wel aanleiding om nader naar de groep dichtbij het epicentrum te kijken. 

Om deze reden zijn verschillende vergelijkingen uitgevoerd die in de volgende paragraaf beschreven 

worden. 
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3.3.2 Resultaten vergelijking met referenties 
 

Bouwkundige vergelijking gebouwen dichtbij epicentrum 

Naar aanleiding van de bevinding dat dichtbij het epicentrum meer schades voorkomen die mogelijk 

gevoelig zijn voor het ‘tikje’ zijn de gebouwen in het gebied dichtbij het epicentrum nader geanalyseerd. 

Daaruit volgt dat de afwijking naar boven bouwkundig te verklaren is wanneer naar de individuele 

schadebeelden gekeken wordt. In het gebied komen relatief veel schades voor die verklaard kunnen worden 

door krimp die ontstaat ten gevolge van de bouwwijze (verschillende materialen en grote blokken voor 

binnenwanden) gekoppeld aan het bouwjaar. Dichtbij het epicentrum staan, in vergelijking met de 

gebouwen op grotere afstand in het onderzoek, relatief veel gebouwen met deze bouwwijze. 

 

Vergelijking op gebiedsniveau 

Om naast de bouwkundige vergelijking nader te onderzoeken of ook met behulp van data het verschil in 

aantal schades dat mogelijk gevoelig is voor het ‘tikje’ dichtbij het epicentrum ten opzichte van grotere 

afstanden verklaard kan worden, is op gebiedsniveau een vergelijking gemaakt met een referentiegroep. De 

data verzameld bij de referentiegroep is volgens dezelfde methode verzameld, op enkele 

doorontwikkelingen naar aanleiding van de Begeleidingscommissie Buitengebied beschreven in [22] na. 

 

In tabel 3.8 zijn enkele kengetallen van de inspectieresultaten van zowel de referentiegroep als het 

onderzoek in Zuidlaren weergegeven. De mediaan van het aantal schades per gebouw is in Zuidlaren 

gemiddeld iets (7 %) hoger dan in de referentiegroep. 

 

 

Tabel 3.8 Vergelijking kengetallen inspecties referentiegroep - Zuidlaren 
 

 Aantal referentiegroep Aantal Zuidlaren

adressen 1.564 350

gebouwen met schade 2.077 437

schades 33.877 7.615

mediaan aantal schades per gebouw 13 14

 

 

Wanneer per gebouwtype gekeken wordt naar de mediaan van het aantal schades per gebouwtype zijn de 

verschillende gebouwtypen in beide populaties te onderscheiden. Het grootste verschil in mediaan aantal 

schades per gebouwtype tussen beide populaties is 3 schades voor de vijf meest voorkomende 

gebouwtypen in Zuidlaren.  

 

 

Tabel 3.9 Mediaan aantal schades per gebouwtype in referentiegroep en Zuidlaren 
 

Type Aantal gebouwen 

referentiegroep 

Mediaan aantal 

schades per 

gebouw 

referentiegroep 

Aantal gebouwen 

Zuidlaren 

Mediaan aantal 

schades per 

gebouw Zuidlaren

vrijstaande woning 898 17 167 18

twee onder één kap 294 12 92 13

schuur 371 3 76 4

woonboerderij 135 28 33 26

hoekwoning 80 10 21 13

anders 81 8 16 12,5

tussenwoning 69 11 15 10
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Type Aantal gebouwen 

referentiegroep 

Mediaan aantal 

schades per 

gebouw 

referentiegroep 

Aantal gebouwen 

Zuidlaren 

Mediaan aantal 

schades per 

gebouw Zuidlaren

boerderij 63 34 8 14

loods 41 9 1 17

onbekend 10 10 1 19

appartement 34 4,5 7 5,5

 

 

Dat het aantal schades per gebouw in een vergelijkbare orde van grootte ligt als de referentiegroep was niet 

de verwachting gezien het verschil in zettingsgevoeligheid van de ondergrond tussen het gebied rondom 

Zuidlaren en andere delen van de referentiegroep. 

 

De beoordeling van de schades op basis van de verschillende hoofdcategorieën geeft wel het beeld dat op 

basis van het verschil in zettingsgevoeligheid van de ondergrond verwacht werd, er zijn namelijk relatief 

minder schades waarbij zettingen een mogelijke oorzaak zijn (zie tabel 3.10). Daarnaast is te zien dat het 

aantal schades ten gevolge van vervormingen juist relatief hoger is in Zuidlaren. Het aantal schades ten 

gevolge van belastingen wijkt veel minder af in de vergelijking van beide onderzoeken.  

 

 

Tabel 3.10 Verdeling schades over hoofdcategorieën in referentiegroep en Zuidlaren 
 

 Aantal schades 

referentiegroep 

% Aantal schade 

Zuidlaren 

% 

totaal 33.877  7.615 
 

belastingen 15.295 45 % 3.960 52 % 

vervormingen 21.673 64 % 6.701 88 % 

zettingen 15.037 44 % 1295 17 % 

 

 

Op basis van het feit dat de vergelijking van het aantal schades per gebouw slechts een beperkt verschil 

geeft maar veel meer schades veroorzaakt worden door vervormingen en minder door zettingen is de 

verwachting dat de fysieke omvang van de schades in Zuidlaren dan kleiner zal zijn, omdat vervormingen 

vaak leiden tot relatief kleine scheuren en zettingen juist tot relatief grote scheuren. 

 

 

Tabel 3.11 Scheurwijdtes in referentiegroep en Zuidlaren 
 

 Aantal schades 

referentiegroep 

% Aantal schades 

Zuidlaren 

% 

Scheurwijdte vastgelegd 20.806 100 % 4.719 100 % 

0 - 1 mm  13.747 66,1 % 3.803 80,58 % 

1 - 5 mm 6.105 29,3 % 872 18,48 % 

>5 mm 954 4,6 % 48 1,02 % 

 

 

De verdeling in tabel 3.11 bevestigt de verwachting dat het in Zuidlaren over het algemeen om kleinere 

schades gaat dan in de referentiegroep.  
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Een verklaring voor het feit dat het aantal schades een relatief beperkt verschil geeft, ondanks de verschillen 

in oorzaken, is dat schades die veroorzaakt worden door belastingen zich overal in min of meer vergelijkbare 

mate voordoen. Schades ten gevolge van vervormingen en zettingen leiden tot spanningsopbouw in de 

constructie waarbij na het ontstaan van een scheur de spanning weg is. Krimp en thermische werking van 

(verschillende) materialen leiden tot een bepaald aantal schades per gebouw afhankelijk van de afmetingen, 

bouwwijze, et cetera. Gezien de aard van het schademechanisme (de opbouw van spanningen) wordt het 

aantal schades echter beïnvloed door schades die mogelijk reeds door andere oorzaken zijn ontstaan. Door 

het ontstaan van de schade (een deel van de constructie kan vervormen) is de opgebouwde spanning in dit 

deel van de constructie verminderd of verdwenen. 

 

In de referentiegroep zijn relatief veel schades aangetroffen ten gevolge van zettingen, waardoor er minder 

schades ten gevolge van vervormingen zullen ontstaan. In Zuidlaren zijn er relatief weinig schades ten 

gevolge van zettingen, waardoor er wel spanningsopbouw heeft plaatsgevonden in de constructie en 

schades ‘alsnog’ zijn ontstaan ten gevolge van vervormingen. Hierdoor is het aantal schades min of meer in 

dezelfde orde van grootte als de referentiegroep. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van het gebouw zelf 

waardoor schades ten gevolge van vervormingen (B) en ten gevolge van zettingen (C) niet zonder meer bij 

elkaar opgeteld kunnen worden. Deze interactie tussen de verschillende oorzaken dient meegenomen te 

worden bij het vergelijken van het aantal schades in het onderzoek Zuidlaren met de referentiegroep. 

 

Naast de verschillen in gebouwtype en ondergrond bleek uit [21] ook dat het vloeroppervlak en het 

bouwjaar belangrijk zijn wanneer naar het aantal schades per gebouw wordt gekeken. Deze aspecten zijn 

meegenomen in de vergelijking tussen de geïnspecteerde gebouwen in Zuidlaren en in de referentiegroep.  

 

Het gebouwtype, vloeroppervlak en bouwjaar zijn meegenomen bij het maken van vergelijkbare groepen. 

Voor het verschil in ondergrond en de daaruit voortkomende hiervoor beschreven interactie tussen schades 

ten gevolge van vervormingen en zettingen zijn 4 verschillende scenario’s gehanteerd. Zie hiervoor bijlage 

III, hoofdstuk 5 (III.5). 

 

Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten is voor iedere interval uit afbeelding 3.14 bepaald 

hoeveel schades er verwacht zouden kunnen worden op basis van de referentiegroep, inclusief een 95 % 

bovengrens van het te verwachten aantal schades. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat andere effecten 

random verdeeld zijn ten opzichte van de afstand tot het epicentrum.  

 

Onderstaande afbeelding geeft het resultaat van de vergelijking dichtbij het epicentrum voor het scenario 

waarbij schades ten gevolge van vervormingen en zettingen 1:1 uitwisselbaar zijn. Dit geeft naar verwachting 

de meest conservatieve vergelijking van de 4 scenario’s. Deze vergelijking is conservatief omdat bij dit 

uitgangspunt de verwachting is dat er minder schades in Zuidlaren zijn dan in de referentiegroep. 

  

 

Afbeelding 3.14 Vergelijking Zuidlaren met referentiegroep 
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Afbeelding 3.14 begint bij een afstand van 650 m; in de eerste 650 m afstand van het epicentrum zijn 

namelijk geen meldingen gedaan. In de groep tussen 650 m en 1.300 m vanaf het epicentrum zijn meer 

schades dan op basis van de referentiegroep verwacht wordt en meer schades dan op basis van de  

95 %-bovengrens van de referentiegroep verwacht wordt.  

 

Een mogelijke verklaring voor het hogere aantal schades ten opzichte van de referentiegroep dichtbij het 

epicentrum is dat een aantal schades dichtbij het epicentrum beïnvloed is door de beving van 23 december 

2016. Deze uitkomst geeft aanvullend doch indirect bewijs dat er een grenswaarde overschreden is en 

onderschrijft daarmee de uitkomsten van de toepassing van de Empirische GMPE. 

 

Vergelijking op dossierniveau 

In het Onderzoek Zuidlaren is de inspectie en beoordeling volgens dezelfde methode uitgevoerd als in het 

Onderzoek Buitengebied, op enkele doorontwikkelingen naar aanleiding van de Begeleidingscommissie 

Buitengebied beschreven in [22] na. 19 dossiers maakten zowel deel uit van Onderzoek Buitengebied als 

Onderzoek Zuidlaren. Op basis van de resultaten van inspectie en beoordeling zijn beide opnames 

vergeleken. 

 

Op verzoek van drie eigenaren zijn alleen de aanvullende schades opgenomen, deze dossiers zijn niet 

meegenomen in de vergelijking omdat daardoor in het Onderzoek Zuidlaren niet alle schades zijn 

opgenomen. Voor één dossier moest nog een aanvullende inspectie worden uitgevoerd, waardoor deze niet 

in de vergelijking kon worden meegenomen.  

 

Van deze dossiers lag 1 dossier in Zone I, 2 dossiers in Zone II en 1 dossier in zone III.  

 

Er zijn 15 dossiers die vergeleken kunnen worden op basis van het Onderzoek Buitengebied en het 

Onderzoek Zuidlaren. In 4 van deze dossiers zijn in totaal 5 schades geconstateerd waarvan kon worden 

vastgesteld dat deze ontstaan zijn of verergerd zijn. Eén van deze schades bevond zich in Zone II, de andere 

vier schades in Zone III. In bijlage III, hoofdstuk 5 (III.5) is een overzicht opgenomen van de verklaring voor 

de geconstateerde verschillen bij deze vijf schades. 

 

De schades die ontstaan of verergerd zijn hebben geen duidelijke relatie met de aardbeving van 23 

december 2016. Op basis van de vergelijking van de dossiers is echter niet uit te sluiten dat de aardbeving 

mogelijk een aantal schades dichtbij het epicentrum heeft beïnvloed omdat deze vergelijking slechts voor 

een zeer beperkt aantal dossiers dichtbij het epicentrum mogelijk was. 

 

Uit de vergelijking bleek daarnaast met name de beperking van het vergelijken van twee visuele inspecties. 

Voor ruim de helft van de schades was het mogelijk een goede vergelijking te maken tussen de eerste en de 

tweede opname op basis van het beschikbare beeldmateriaal van beide inspecties. Voor de overige schades 

was het door een gebrek aan beeldmateriaal niet mogelijk. 

 

 

3.3.3 Resultaten aanvullende onderzoeken op locatie 
 

Op tien adressen is aanvullend grondonderzoek uitgevoerd en zijn lintvoegmetingen gedaan. Het doel van 

al het aanvullend uitgevoerde grondonderzoek en lintvoegmetingen is het beoordelen of de onderzoeken 

invloed hebben op de conclusies van de beoordeling op gebouwniveau. Ook zijn 7 seismische sonderingen 

gemaakt om de ondergrondparameters gebruikt in het bepalen van de aardbevingsbelasting middels GMM 

V4 te controleren. 

 

De overkoepelende conclusie van het aanvullende onderzoeken op locatie is dat er geen afwijkingen zijn 

geconstateerd die van invloed zijn op de schadebeoordeling.  

  

De resultaten van de individuele onderzoek worden beschreven in bijlage III, hoofdstuk 4 (III.4). 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 

4.1 Conclusies 
 

In het onderzoek zijn op 350 adressen waarbij schade is gemeld inspecties uitgevoerd. Op deze adressen zijn 

7.615 schades opgenomen. Deze schades, voornamelijk scheuren, zijn grotendeels geclassificeerd als 

esthetische schade of lichte/zeer lichte scheurtjes. 

 

Alle opgenomen schades zijn beoordeeld en hieruit volgt dat bij 88 % van de schades vervormingen een 

mogelijk oorzaak is, bij 52 % belastingen en bij 17 % verschilzettingen.  

 

Schades ten gevolge van trillingen door aardbevingen bij lichte schade en relatief lage trillingssnelheden zijn 

niet visueel te herkennen. Om die reden is voor elke adres een aardbevingsbelasting berekend en deze 

belasting is vergeleken met de grenswaarden uit de SBR richtlijn deel A. Voor het berekenen van deze 

trillingsbelasting zijn twee modellen gehanteerd; het V4 GMM en de Empirische GMPE. Op basis van het 

eerste model kan trilling als gevolg van aardbeving als mogelijk oorzaak worden gefalsificeerd. De 

grenswaarden conform de SBR richtlijn worden niet overschreden en daarmee is de kans op schade 

‘aanvaardbaar klein’ volgens SBR. Bij toepassing van het tweede model kan bij een aantal dossiers deze 

mogelijke oorzaak niet worden gefalsificeerd. De grenswaarden worden bij een aantal dossiers in een zone 

dichtbij het epicentrum overschreden en de kans op schade is conform de SBR richtlijn niet ‘aanvaardbaar 

klein’. 

 

Dit verschil in de uitkomsten van de modellen is aanleiding geweest om de resultaten te toetsen met een 

data-analyse. Hierbij is voornamelijk gekeken naar schades die gevoelig zijn voor het zogenaamde ‘tikje’. Dit 

zijn schades die ontstaan doordat in delen van het gebouw spanningsopbouw aanwezig is ten gevolge van 

andere oorzaken, waarbij de trilling ten gevolge van de aardbeving ervoor kan zorgen dat de spanning al op 

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

 

De data-analyse, waarbij ook een vergelijking is gemaakt met een referentiegebied, laat zien dat het niet is 

uit te sluiten dat dichtbij het epicentrum een aantal schades is beïnvloed door de beving van 23 december 

2016. 

 

Niet alle schades zijn beïnvloed door de beving, er is namelijk sprake van een beperkte overschrijding van de 

SBR grenswaarden. Het is echter niet aan te wijzen welke van de individuele schades zijn beïnvloed door de 

beving. 

 

 

4.2 Aanbevelingen 
 

Het onderzoek naar de oorzaken van de schade aan gebouwen in Zuidlaren is uitgevoerd met in acht name 

van een aantal specifieke randvoorwaarden, zoals vermeld in hoofdstuk 1. Na afloop van het onderzoek 

kunnen, op basis van de opgedane ervaringen voor dit toepassingsgebied, de volgende aanbevelingen 

worden gedaan met betrekking tot het uitgevoerde onderzoek. Deze aanbevelingen zijn deels reeds gedaan 

bij het onderzoek in [21];  
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- onderzoek gebouwen in gebieden waar trillingen veroorzaakt door aardbevingen niet meer voelbaar zijn, 

om meer waarde te kunnen geven aan het beperkte aantal schades in het onderzoek, waarvan niet met 

zekerheid is uit te sluiten dat deze beïnvloed zijn door aardbevingen;  

- monitor periodiek en systematisch schades aan een groep gebouwen om bij mogelijke toekomstige 

geïnduceerde aardbevingen duidelijk andere patronen en trends te kunnen herkennen bij individuele 

schades;  

- stel maatschappelijk geaccepteerde richtlijnen op voor het hanteren van epistemologische onzekerheden 

bij het gebruik van modellen en grenswaarden; 

- bepaal hoe invulling gegeven dient te worden aan de hiervoor genoemde onderzoeken. Dit dient bij 

voorkeur te gebeuren samen met de TU Delft en TNO die andere onderzoeken uitvoeren aan gebouwen 

aan de rand van het aardbevingsgebied naar trillingen ten gevolge van aardbevingen en oorzaken van 

schade;  

- onderzoek de mogelijkheden voor verdere standaardisering, automatisering en digitalisering van het 

proces om de effectiviteit en efficiëntie van het uitgevoerde onderzoek nog verder te verbeteren. 

Onderzoek ook de mogelijkheden om het proces voor de bewoner nog transparanter te maken.  

  

In de bijlagen I, II en III zijn voor het verzamelen van informatie, beoordelen van schade en de toets  

aanvullende specialistische aanbevelingen gedaan.  

  

Daarnaast worden de volgende algemene aanbevelingen worden gedaan:  

- voer aanvullend onderzoek uit naar schades aan gebouwen in zowel niet-aardbevingsgebied als 

aardbevingsgebied (en op schudtafels onder laboratorium omstandigheden) om de bestaande 

schadebeelden te verfijnen en aan te vullen met de tot nu nog ontbrekende schadebeelden en de 

schade aard en omvang mee te kunnen vergelijken. Wanneer deze kennis ontwikkeld is kunnen ook 

meer schadeoorzaken getoetst worden;  

- blijf de methodiek aanpassen op basis van toekomstige ontwikkelingen in de GMPE- en GMM-modellen 

om de mate van zekerheid over het al dan niet optreden van schade door trillingen uit aardbevingen met 

een voldoende en breed gedragen mate van nauwkeurigheid vast te kunnen stellen om daarmee de 

inspanning van de toets in de toekomst te beperken;  

- stel instrumentele intensiteitskaarten op bij toekomstige aardbevingen om de beleving van de bewoners 

beter vast te leggen en relatie tussen het voelen van en beving en het melden van schade als gevolg van 

de aardbeving beter te begrijpen;  

- het aanbrengen van een weging in de mogelijke schadeoorzaken kan in het kader van herstel nuttig zijn. 

Speciale aandacht zou dan uit dienen te gaan naar het uitvoeren van aanvullend onderzoek naar het 

wegen van verschillende schadeoorzaken bij schades die gekwalificeerd worden als ‘zeer lichte’ en ‘lichte’ 

schade omdat voor dergelijke schades de praktisch haalbare meetnauwkeurigheid van de aandrijvende 

mechanismen grote invloed heeft op het onderscheidende vermogen.  
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