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1
INLEIDING

1.1

Beoordelen van informatie, de tweede stap van de PCA

In bijlage I wordt ingegaan op het verzamelen van informatie. Alle beschikbare informatie is vervolgens
beoordeeld en gebruikt om tot criteria te komen waarmee een schadeoorzaak wel of niet als mogelijke
oorzaak voor een specifiek adres kan worden aangemerkt, de falsificatiecriteria. Voorliggende bijlage
beschrijft deze falsificatiecriteria en bespreekt de verschillende mogelijke schadeoorzaken, stap II van de
PCA-methodiek (zie afbeelding 1.1).

Afbeelding 1.1 Documentstructuur, bijlage I verzamelen van Informatie

1.2

Falsificeren en verifiëren

Om te beoordelen wat mogelijke schadeoorzaken zijn, wordt falsificatie gebruikt op grond van
omgevingskenmerken en gebouwkenmerken. Hierbij wordt van alle potentieel mogelijke schadeoorzaken
vastgesteld of de oorzaak een verklaring kan geven van de schade. In dit hoofdstuk wordt de methodiek van
mogelijke oorzaken besproken zoals belasting ten gevolge van trillingen, bodemdaling, grondwater,
grondverweking of liquefactie door aardbevingen, bouwactiviteiten, industriële activiteiten en bomen. Op
basis van discrete informatie (iets komt wel of niet voor) of op basis van een grenswaarde worden mogelijke
oorzaken voor schade gereduceerd. Bij gebruik van een grenswaarde zijn uitgangspunten van modellen,
modelparameters en interpolatie en extrapolatie van modellen direct van invloed zijn op de beoordeling.
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2
FALSIFICATIECRITERIA

2.1

Falsificeren van schadeoorzaken

Tijdens het falsificatieproces wordt per te beoordelen adres gekeken naar alle mogelijke oorzaken van
schade zowel vanuit de omgeving als intern vanuit het gebouw zelf. Op grond van de verzamelde informatie
(zie bijlage I) en de in deze bijlage gedefinieerde falsificatiecriteria wordt bepaald welke schadeoorzaken
worden gefalsificeerd en welke overblijven als mogelijke oorzaak. Dit hoofdstuk bespreekt per
schadeoorzaak de falsificatiecriteria.

2.2

Omgeving: trillingen vanuit de ondergrond

2.2.1

SBR-richtlijn deel A: schade als gevolg van trillingen

Methode: SBR-richtlijn Deel A (schade aan gebouwen)
De SBR-richtlijn Deel A [ref. 1] geeft een procedure voor het meten van trillingen en een procedure voor de
beoordeling van de invloed van trillingen met het oog op mogelijke schade aan het bouwwerk of aan
onderdelen daarvan. De richtlijn heeft betrekking op alle trillingsbronnen [red.: dus ook aardbevingen] voor
zover de daardoor veroorzaakte trillingen in het beschouwde frequentie-interval voorkomen.
Onder schade aan een bouwwerk wordt een verandering van de eigenschappen of van de positie van (een
onderdeel van) een bouwwerk verstaan, met één of meer van de volgende gevolgen:
- een verlies van functie, zoals het bezwijken van dragende onderdelen;
- een vermindering van de integriteit van het onderdeel of van het bouwwerk als geheel met betrekking
tot zijn dragende functie, waarbij sprake is van een significante vermindering van de veiligheid op de
korte of langere termijn (vermindering van de verwachte levensduur);
- een vermindering van de economische waarde of van de gebruikswaarde, zoals bij scheurvorming in
afwerklagen of betegeling.
De meet- en beoordelingsrichtlijn is bedoeld om toe te passen op bestaande bouwwerken. De richtlijn kan
ook worden gebruikt voor de beoordeling van predicties voor nieuw te bouwen bouwwerken. De
meetprocedure kan volgens de richtlijn ook zelfstandig worden gebruikt, in combinatie met een andere
beoordelingsprocedure; evenzo kan de beoordeling worden toegepast indien trillingssterkten bijvoorbeeld
door middel van berekening zijn verkregen [red: zoals in deze analyse door middel van de GMM en GMPEpredictie].
Onderscheid wordt gemaakt in de constructiewijze en in de staat van het bouwwerk. De onderstaande
indeling in categorieën van bouwwerken en onderdelen daarvan wordt aangehouden.
Categorie 1:
- in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton
of hout;
- onderdelen van een bouwwerk die geen deel uitmaken van de draagconstructie (bijvoorbeeld
scheidingsconstructies), indien deze bestaan uit gewapend beton of hout;
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-

draagconstructies van bouwwerken, geen gebouw zijnde, die bestaan uit metselwerk zoals pijlers van
viaducten, kademuren en dergelijke.

Opmerking 1: gebouwen gemaakt uit staal vallen buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn. Deze zijn in het algemeen
minder kwetsbaar dan gebouwen uit categorie 1.

Categorie 2:
- in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie van een gebouw, indien deze bestaan uit
metselwerk;
- in goede staat verkerende onderdelen van een gebouw die niet tot de draagconstructie behoren, zoals
scheidingsconstructies die bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit brosse steenachtige
materialen.
Categorie 3:
- onderdelen van oude en monumentale gebouwen met grote cultuurhistorische waarde;
- in slechte staat verkerende gebouwen uit metselwerk of in slechte staat verkerende onderdelen van
gebouwen;
- het bouwwerk kan in een slechte bouwkundige staat verkeren. Er is sprake van een slechte bouwkundige
staat als:
· de sterkte van de draagconstructie in belangrijke mate is verminderd door reeds aanwezige schade;
· de onderlinge samenhang van onderdelen of de sterkte van verbindingen tussen onderdelen
zodanig is, dat deze door trillingen kan bezwijken of in belangrijke mate kan verzwakken;
· omstandigheden die duiden op een slechte bouwkundige staat zijn bijvoorbeeld: reeds aanwezige
scheurvorming, kieren, sterke vervormingen, verzakkingen en scheefstand van een gebouw.
Opmerking 2: onderdelen bestaande uit staal of voorgespannen beton kunnen in categorie 1 worden ingedeeld, waarbij moet
worden bedacht dat de mate waarin deze onderdelen tegen de effecten van trillingen bestand zijn aanzienlijk groter is dan de
grenswaarden die hierna voor deze categorie zijn gegeven.

Tabel 2.1 Karakteristieke grenswaarde (Vkar) voor de gebouwcategorieën in mm/s [ref. 1]. Alleen de grenswaarden voor 0 Hz zijn
weergegeven omdat deze samenvalt met de frequentie van de berekende piekgrondsnelheid (PGV)
[ref. 1]

f [Hz]
0-10

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Fund.

20,00 mm/s

5,00 mm/s

3,00 mm/s

-

Vergelijking 1 Correctie van de karakteristieke waarde op basis van het type trilling

=
Waarin:
- Vr = de rekenwaarde van de grenswaarde;
- Vkar= de karakteristieke waarde van de grenswaarde volgens;
- γt = de partiële veiligheidsfactor die het type trilling in rekening brengt, volgens tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Partiële veiligheidsfactor γt die het type trilling in rekening brengt [ref. 1]

Type trilling

Partiële veiligheidsfactor γt

kortdurend

1,0

herhaald kortdurend

1,5

continue

2,5

Opmerking 3: de aardbevingen in Groningen resulteren in het algemeen in een korte puls van normaalgesproken 1 cyclus en in
het uiterste geval voor zeer zware bevingen 2 of 3 cycli. De aardbevingen treden niet zeer frequent op en zijn bovendien verspreid
over de gehele provincie Groningen en delen van Drenthe. Dit betekent dat het type trillingen die veroorzaakt worden door de
aardbevingen kunnen worden geclassificeerd als (incidenteel) kortdurende trilling. Een verdere onderbouwing hiervan is opgenomen in deze paragraaf.
Opmerking 4: normaal gesproken gaat de SBR richtlijn uit van een trillingsmeting gedaan in een gebouw (bijvoorbeeld aan de
fundering). Een indicatieve meting wordt volgens de SBR richtlijn uitgevoerd in een stijf punt van de draagconstructie op de begane grond van een gebouw (bijvoorbeeld in de hoek van een gebouw dichtbij of aan de fundering). De PGV-waarden die worden
berekend aan de hand van het GMM en de GMPE zijn representatief voor de piekgrondsnelheid aan maaiveld, dus niet in de woning. De trilling vanaf het maaiveld wordt meestal voor een deel opgenomen door de constructie van de woning of gebouw, dit
wordt de overdracht genoemd. Trillingsmetingen (aan de fundering) van het gebouw zijn daarmee meestal kleiner dan dezelfde
trilling gemeten op maaiveld buiten het gebouw. Het gebruik van de berekende maaiveld waarde is in de regel dus een conservatief uitgangspunt. Bij aardbevingen speelt dit mogelijk een minder grote rol, omdat de golflengtes van aardbevingstrillingen in de
regel vele malen groter zijn dan normale trillingen die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door heien of treinverkeer. Bij aardbevingen zijn de maaiveldwaarden van de PGV daarom een goede representatie van de verwachtte PGV op de fundering.

Rekening houden met verergering van de schade
Het bouwwerk en de onderdelen ervan worden op basis van de SBR schadecategorieën geclassificeerd.
Onderdelen van het bouwwerk met hierin oude constructieve schade worden, indien dat mogelijk is, één
categorie strenger geclassificeerd dan het bouwwerk zelf. Hiermee wordt rekening gehouden met de
mogelijkheid dat een oude schade gevoeliger is voor verergering door trillingen dan een nieuwe schade of
onderdelen zonder schade.
Het classificeren van een oude constructieve schade in een strengere SBR categorie heeft tot gevolg dat de
aan te houden karakteristieke waarde van de grenswaarde uit tabel 6 van de SBR lager is dan die voor het
bouwwerk zelf. Als een berekende optredende trilling voor een bouwwerk de grenswaarde voor het
betreffende onderdeel overschrijdt, dan is niet uit te sluiten dat de schade is verergerd door de trilling. Een
dergelijke schade wordt aangemerkt als ‘schade die mogelijk is verergerd door een trilling’.
Reductiefactor SBR, trillingsbron
In de SBR richtlijn A wordt onderkend dat naast frequentie van de trilling ook het aantal excitaties een rol
speelt in de kans van het optreden van schade. De kans op vermoeiing en degradatie wordt middels een
factor op de grenswaarde meegenomen in de beoordeling. In de richtlijn wordt echter niet gerekend met
een exact aantal excitaties, maar met een omschrijving van de trillingsbron vanuit de civiele werken. In
hoofdzaak wordt in de SBR richtlijn A het overzicht aangehouden zoals gepresenteerd in tabel 2.3.
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Tabel 2.3 Grenswaarden SBR richtlijn A

Bron

Omschrijving

Factor

Grenswaarde cat 2

Grenswaarde cat 3

incidenteel

explosie,
sloop etc.

1

5,0 mm/s

3,0 mm/s

herhaald kortdurend

palen heien,
verkeer

1,5

3,3 mm/s

2,0 mm/s

continue trilling
(resonantie)

trilhamer

2,5

2,0 mm/s

1,2 mm/s

In de beoordeling van aardbevingsschade op basis van SBR richtlijn A ontstaat een onduidelijke situatie
wanneer sprake is van een serie bevingen met meerdere cycli per beving. De vraag die voor ligt, is wanneer
de aard en het aantal van excitaties een vermoeiingseffect en degradatie tot gevolg heeft. Dit doet de
schadekans toenemen en daarmee de noodzaak tot toetsing met een strenger criterium (herhaald
kortdurend).
Schatting aantal cycli
Om inzicht te krijgen in het aantal cycli die ten grondslag liggen aan de specifieke factoren per trillingsbron
worden de omschrijvingen op basis van ervaring nader gekwantificeerd. Gedacht wordt aan een ondergrens
en een bovengrens van het aantal bijbehorende cycli. Omdat de incidentele bron de grootste
onduidelijkheid betreft wordt er gestart met de herhaald kortdurende en de continue trilling, om vanuit deze
twee categorieën een basis te vinden voor kwantificering van een incidentele bron.
Herhaald kortdurend
In het geval van een herhaalde, kortdurende trilling kan er gedacht worden aan heien. Wanneer uitgegaan
wordt van het heien van een enkele paal nabij een belending zal zich al snel een situatie voordoen dat een
prefab betonpaal meer dan 250 maatgevende klappen te verduren krijgt voordat het vereiste inheiniveau is
bereikt. De heiklap is uitgedempt binnen een halve seconde, voordat de volgende klap wordt gegeven. Dit
brengt per klap bij een frequentie van 10 Hz (heien prefab beton) al snel twee significante cycli. Als
ondergrens wordt daarom gedacht aan 500 wisselingen. Als bovengrens wordt uitgegaan van zwaarder,
langduriger heiwerk (500 klappen per paal), waarbij circa vijf palen zich binnen een maatgevende afstand
bevinden. Dit brengt als bovengrens 5.000 wisselingen voor heitrillingen opgelegd aan belendingen.
De SBR richtlijn A schrijft onder punt 10.2.3 voor verkeerstrillingen in beginsel volgens herhaald kortdurend
te beoordelen. Onder de passage wordt nog wel opgemerkt dat verkeerstrillingen (weg- en railverkeer)
zowel continu als herhaald kortdurend kan zijn. Van belang is of er resonanties kunnen optreden. Bij
bijvoorbeeld een lange goederentrein of een continue verkeersstroom van vrachtwagens kan dit het geval
zijn. Gegeven de situatie in het onderzoeksgebied wordt in de standaard beoordeling van verkeerstrillingen
niet uitgegaan van een continue verkeersstroom van vrachtwagens. Met deze keuze wordt niet uitgesloten
dat zich in enkele specifieke gevallen een intensievere verkeerstrillingsbelasting kan voordoen en feitelijk een
strenger criterium zou moeten worden gehanteerd. Teneinde een robuuste analyse van de herkomst van
schade te hanteren valt de keuze op herhaald kortdurend, opdat pandschade niet ongefundeerd wordt
toegeschreven aan verkeerstrillingen.
Continue trilling
In geval van een continue trilling kan gedacht worden aan het intrillen van damplanken. Een normaal
criterium voor de inbreng snelheid bedraagt 1 m/minuut. Uitgaande van hoogfrequent intrillen (30 Hz) en
een heitraject van circa 5 m, bedraagt het aantal cycli voor een enkele damplank circa 9.000 cycli. Als
benedengrens kan gedacht worden aan een tweemaal zo lange heiduur per plank en wederom vijf
maatgevende planken. Als bovengrens wordt gedacht aan 90.000 cycli. In dit type trilling is vermoeiing aan
de orde, omdat de bron enige tijd aanhoudt. Het hoogfrequente trilblok tracht resonantie te voorkomen.
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Incidenteel
Wanneer nu het aantal cycli van herhaald kortdurende en van continue trilling in een grafiek worden uitgezet
tegen de bijbehorende reductiefactor ontstaat een indruk van het verloop van de factor als functie van het
aantal cycli. In onderstaande afbeelding 2.1 is de x-as met het aantal cycli op logaritmische schaal
weergegeven, zoals gebruikelijk in geval van vermoeiing. Vervolgens is een extrapolatie gedaan naar de
factor 1 voor incidenteel, door de richtingscoëfficiënt vast te houden voor zowel de ondergrens als de
bovengrens van het aantal cycli. Gesteld wordt dat voor de ondergrens een goede aansluiting wordt
gevonden bij 10 cycli (een gebeurtenis kan meerdere cycli opleggen) en bij de bovengrens bij 100 cycli.
Overigens voorziet de SBR richtlijn A niet in een continue functie voor de reductiefactor.

Afbeelding 2.1 SBR-reductie factor in relatie tot het aantal geschatte cycli

1,2

geschatte ondergrens cycli

1
geschatte bovengrens cycli

incidenteel
0,8
factor

herhaald

0,6
0,4

continue

0,2
0
1

10

100

1000

10000

100000

aantal trillingen

In onderstaande tabel is de toelichting en het aantal cycli nogmaals gepresenteerd.

Tabel 2.4 Aanname onder en bovengrens aantal cycli

Bron

Omschrijving

Ondergrens

Bovengrens

incidenteel

aanname 3 tot 33 aardbevingen, 3 cycli per beving

10

100

herhaald kortdurend

1-5 palen, 250-1.000 klappen per paal, 2 cycli/klap

500

5.000

continue trilling

1-5 damplanken, 5 - 10 min per plank, 30 Hz

9.000

90.000

Deze onderverdeling kan doorvertaald worden naar pandspecifieke grenswaarden. In onderstaande grafiek
is het resultaat gepresenteerd voor trillingen met een frequentie van 10 Hz of lager voor de pandcategorieën
2 en 3.
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Afbeelding 2.2 Grenswaarde SBR pandcategorie 2 versus geschatte aantal cycli bij 10 Hz

6

geschatte ondergrens cycli

5
grens snelheid (mm/s)

geschatte bovengrens cycli

incidenteel
4
herhaald

3
2

continue

1
0
1

10

100

1000

10000

100000

aantal trillingen

Afbeelding 2.3 Grenswaarde SBR pandcategorie 3 versus geschatte aantal cycli bij 10 Hz

3,5

geschatte ondergrens cycli

3
grens snelheid (mm/s)

incidenteel

geschatte bovengrens cycli

2,5
2

herhaald

1,5
continue
1
0,5
0
1

10

100

1000

10000

100000

aantal trillingen

Reductiefactor SBR, meetprocedure
In de systematiek van de SBR moet onderscheid worden gemaakt tussen een indicatieve meting, een
beperkte meting en een uitgebreide meting, waarbij gesteld wordt dat de indicatieve en beperkte meting
alleen van toepassing zijn op trillingen die uit de fundering van het gebouw voortkomen. Er moet gemeten
worden onder omstandigheden die aantoonbaar representatief zijn voor de trillingsbelasting waaraan een
bouwwerk wordt onderworpen.
In de voorliggende gehanteerde beoordelingsmethodiek in het schadeonderzoek van Zuidlaren is sprake
van een situatie waarin de trillingbron op basis van historische metingen en rekenkundige extrapolatie naar
Zuidlaren wordt vastgesteld. In deze extrapolatie is gesteld dat de aldus vastgestelde bodemsnelheid gelijk is
aan de integraal opgelegde funderingssnelheid van het te toetsen pand.
Dat brengt een onzekerheid met zich mee ten aanzien van respons binnen het bouwwerk, waarvoor binnen
de SBR meetprocedure een uitgebreide meting wordt voorzien. De meetprocedure stelt in geval van een
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uitgebreide meting een meetpositie op hogere verdiepingen voor, waarbij specifieke karakteristieke waarden
gelden volgens onderstaande tabel.

Tabel 2.5 Karakteristieke waarde van de grenswaarde ter voorkoming van schade aan de hoofddraagconstructie, gemeten op
de hoogste verdieping en op onderdelen van de hoofddraagconstructie en elementen
Categorie volgens SBR tabel 10.2.1

Vkar (mm/s)

1

40

2

15

3

8

De SBR hanteert een factor wanneer er op één plek aan het pand gemeten wordt (zogenoemde indicatieve
meting). Deze factor brengt het effect in rekening dat verschillende delen van het gebouw in bepaalde mate
een andere trillingssnelheid kunnen hebben dan op de plaats waar gemeten wordt door bijvoorbeeld een
opslingering. We bepalen de trillingssnelheid op maaiveldniveau en stellen deze zonder reductie gelijk aan
pandsnelheid op de begane grond, en leggen deze naast de grenswaarde voor trillingssnelheid op de
begane grond zonder factor voor indicatieve metingen omdat de bepaalde trillingssnelheid bij benadering
constant is op maaiveld niveau rondom de woning gegeven de bron. Wanneer naar hoger gelegen
verdiepingen wordt gekeken zou een factor voor opslingering wel meegenomen kunnen worden, echter is
de grenswaarde voor deze verdieping ook hoger, waardoor deze opslingering in het onderzoeksgebied niet
maatgevend zal zijn.
Daarom wordt gesteld dat in de analyse van pandschade geen strenger criterium vereist is om schade door
opslingering in het bouwwerk te beoordelen.
Referentie
1. Waarts P.H., Ostendorf C.J. (2006), SBR-richtlijn Meet en beoordelingsrichtlijn: Trillingen, deel A Schade
aan gebouwen. Stichting Bouw Research, Delft. Artikelnummer. SBR 001.10 ISBN 978-905367-428-4.

2.2.2

Berekende trillingen door aardbevingen

Op basis van het Groningen ground motion model (Versie 4 GMM,) van juni 2017 en de Empirische GMPE
van november 2016 wordt per beoordelingspand tot een aardbevingsbelasting gekomen aan welke het
pand naar verwachting is blootgesteld (zie bijlage I). De aardbevingsbelasting wordt berekend in de vorm
van piekgrondsnelheid (PGV in mm/s) en wordt omgerekend naar piektrillingssnelheid (VTOP in mm/s).
VTOP is volgens de definitie van SBR is de hoogste gemeten waarde in elke mogelijke richting. Aan een pand
worden trillingen opgenomen met sensoren die langs drie assen (2 horizontaal en 1 verticaal) meten. De
hoogste gemeten waarde langs elke van de drie meetassen wordt de VTOP waarde genoemd en deze wordt
gehanteerd in de toetsing aan de grenswaarden van de SBR-A richtlijn.
Het Empirisch model levert afzonderlijke relaties voor zowel PGV Larger en PGV Max Rot (zie Bijlage I). Het is
niet duidelijk welke van deze definities moeten worden gebruikt voor de toetsing aan SBR-A. De PGV Max
Rot is altijd groter dan de PGV Larger. Strikt volgens de definitie van de SBR lijkt PGV Larger de juiste
definitie, omdat deze de grootste component gebruikt van een meting. De PGV Max Rot (Maximum Rotated)
gaat uit de grootste mogelijke vector, ongeacht de richting. Eeen gebouw kan namelijk net ongusting zijn
georienteerd ten opzichte van de polarisatie van de aardbeving, zodanig dat een van muren de maximale
belasting krijgt. Door het berekenen van de Maximum Rotated PGV wordt hiermee rekening gehouden.
Uitgaande van een conservatieve aanpak wordt daarom e berekening volgens de definitie van PGV Max Rot
gehanteerd voor de toetsing aan de SBR-deel A.
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Het Versie 4 GMM geeft echter geen aparte definitie voor deze Larger en Maximum Rotated component,
Om op basis van de met Versie 4 GMM berekende PGV Geometric Mean de PGV Maximum Rotated en PGV
Largest definitie te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de gevonden verhoudingen tussen de bepaalde
definities met het Empirisch model, als functie van afstand tot het epicentrum (zie bijlage I).
Als falsificatiecriteria is vervolgens de SBR-richtlijn deel A toegepast. In de vorige paragraaf is de richtlijn
besproken. Trillingen als gevolg van aardbevingen worden getoetst als incidenteel voorkomende trillingen
zoals is onderbouwd in de vorige paragraaf.
Er kan op basis van de modellen ook een betrouwbaarheidsinterval bepaald worden. Dit
betrouwbaarheidsinterval is gebaseerd op de variabiliteit van een groot aantal aardbevingsmetingen. In
bijlage I is geconstateerd met een eigen toets aan zowel TNO trillingsensormetingen in woningen als aan
KNMI-metingen dat vrijwel alle VTOP-waarden inderdaad binnen het 84 % betrouwbaarheidinterval liggen
(binnen 1 x de standaarddeviatie van de mediaan).
De SBR-A richtlijn beschrijft niet expliciet hoe onzekerheden in de gehanteerde berekeningsmethode aan de
belastingkant getoetst moet worden aan de grenswaarde. Er wordt getoetst met de mediaan waarde (het
50-percentiel) van de berekende VTOP. De mediaan van de berekende VTOP die gehanteerd wordt is
conservatief bij toepassing voor de Zuidlaren beving (23 december 2016) door het gebruiken van de
PGVMax_Rot en de bovengrens volgende uit de event term analyse. Daarom wordt de berekende VTOP niet
nogmaals verhoogd door het rekenen met bijvoorbeeld de 84-percentiel of de 95-percentiel van de VTOP.
Daarnaast zijn de grenswaarden die in SBR-A worden gehanteerd al gebaseerd op een
ondergrensbenadering van de kansverdeling op schade. De grenswaarde geeft namelijk aan of er meer of
minder dan 1 % kans op schade is.
Toepasbaarheid van SBR-A op trillingen door geïnduceerde aardbevingen
In de SBR-A richtlijn wordt aardbevingen als trillingsbron niet expliciet genoemd [1]. De SBR-A richtlijn is
echter voor een deel gebaseerd op de Duitse DIN 4150 Norm [2] waarbij aardbevingen wel expliciet
genoemd wordt als mogelijke trillingsbron. In [3] is een studie beschreven uit het Ruhrgebied, waar deze
(DIN) norm is gebruikt om trillingsschade ten gevolge van geïnduceerde (mijnbouw-gerelateerde)
aardbevingen te onderzoeken. Bovendien wordt er in de SBR-A richtlijn aangegeven dat deze betrekking
heeft op alle trillingsbronnen voor zover de daardoor veroorzaakte trillingen in het frequentie-interval van
1 tot 100 Hz voorkomen [1]. De dominante frequenties van de aardbevingen in het Groningse gasveld liggen
volgens [4] tussen de 1 en 15 Hz. De SBR-A richtlijn is daarmee ook toepasbaar voor de geïnduceerde
aardbevingen uit het Groninger gasveld.
Referenties
1. Waarts P.H., Ostendorf C.J. (2006), SBR-richtlijn Meet en beoordelingsrichtlijn: Trillingen, deel A Schade
aan gebouwen. Stichting Bouw Research, Delft. Artikelnummer. SBR 001.10 ISBN 978-905367-428-4.
2. DIN 4150-3. Erschütterungen im Bauwesen - Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen.
3. Groos, J. C.; Fritschen, R. en Ritter, J. R. R. (2013) Untersuchung induzierter Erdbeben hinsichtlich ihrer
Spürbarkeit und eventueller Schadenswirkung anhand der DIN 4150. In: Bauingenieur 9-2013, pp 374384.
4. TNO (2016). Monitoring Network Building Vibrations - Analysis Earthquakes in 2014 and 2015. Rapport
no. R11323.

2.2.3

Bouwactiviteiten

Bouwactiviteiten zoals heien, intrillen van damwanden, het uitgraven of ophogen van het maaiveld kunnen
leiden tot schade aan gebouwen in de omgeving van de bouwactiviteit. Om bouwactiviteiten als mogelijke
schadeoorzaak te kunnen falsificeren of te kunnen verifiëren moet informatie over bouwactiviteiten worden
verzameld. Is er sprake geweest van het heien van palen of het intrillen van damwanden dan zijn dit vaak de
maatgevende werkzaamheden met betrekking tot mogelijk optreden van schade.
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Voor bouwwerkzaamheden (en dan specifiek het heien van palen en het intrillen van damwanden) is op
basis van rekenformules uit de CUR166 [ref. 1] te bepalen wat voor trillingsniveaus er kunnen worden
verwacht op welke afstand van de werkzaamheden. Dit zijn empirische rekenformules. De niveaus kunnen
worden getoetst aan de grenswaarden van de SBR richtlijn deel A, waarbij de trillingen als gevolg van
bouwactiviteiten worden getoetst als herhaald kortdurende (palen heien) dan wel continue (damplanken
trillen) trillingen.
Resultaat
Voor heiwerkzaamheden volgt uit een aftastende berekening voor een gemiddelde situatie dat binnen een
afstand van 15-20 m schade niet op voorhand kan worden uitgesloten, uitgaande van pandcategorie 3 SBR
deel A. De afstand voor het intrillen van damwanden is kleiner en bedraagt 5 tot maximaal 10 m. De
afstanden zijn indicatief en kunnen in sommige situaties groter uitvallen. Dit hangt bijvoorbeeld af van de
slagkracht waarmee gewerkt wordt. Als falsificatiecriterium is gekozen voor een afstand van 20 m tot aan
bouwwerkzaamheden. Bouwactiviteiten kunnen ook leiden tot zettingen, dit wordt in paragraaf 2.3.5
besproken.
Referentie
1. CUR (2012). Damwandconstructies. CUR aanbeveling 166. ISBN nummer 903760 063 8 + 90 3760 073 5.

2.2.4

Wegverkeer

Wegverkeer resulteert in trillingen in de omgeving. De mate van trillingsbelasting hangt af van meerdere
factoren waaronder de grootte van de aslasten van passerende voertuigen, de onregelmatigheid van het
wegdek en de heersende snelheidslimiet. De ervaring leert dat schade als gevolg van trillingen door
wegverkeer niet vaak voorkomt, maar in sommige situaties niet uit te sluiten valt. Om tot een
falsificatiecriteria te komen kan middels modelberekeningen een onderzoek uitgevoerd worden. Echter,
gezien de complexiteit van het fenomeen en de grote variatie in spreiding van invloedsparameters wordt
vaak een trillingsmeting uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen voor een specifieke situatie.
TNO sensordata
Voor het Groningen Buitengebied [ref. 1] onderzoek is door de NAM TNO sensordata beschikbaar gesteld
aan Witteveen+Bos. De data is afkomstig van 350 meetwoningen, waaraan in de loop van de tijd is gemeten.
De beschikbare meetdata beslaat een tijdsvenster welke varieert per woning. Per woning is boven een
ingestelde drempelwaarde (1 mm/s) het meetsignaal in alle drie de hoofdrichtingen opgeslagen (x, y en z).
Dit resulteert in een dataset die qua omvang en karakteristiek per woning sterk varieert en is afhankelijk van
hoe vaak events optreden met een trillingsniveau boven de drempelwaarde van 1 mm/s sinds de datum van
installatie van de sensor.
De bewegingen van de meetwoningen zijn geregistreerd door middel van sensoren van het TNO
meetnetwerk. Deze sensoren zijn waar mogelijk geplaatst aan een stijf punt aan de fundering van de woning
(conform de SBR richtlijn deel A). Bij een aantal woningen is hier vanuit praktische redenen echter van
afgeweken. Dit betekent dat er niet vanuit kan worden gegaan dat alle sensoren enkel de beweging van de
fundering van de panden meet. Invloed van bijvoorbeeld minder stijve muurdelen waaraan sensoren zijn
bevestigd maken dat voor sommige woningen de meetdata niet enkel de beweging van de fundering
weergeeft, maar mogelijk ook de beweging van muurdelen of andere constructieonderdelen. In de
beoordeling van de resultaten dient hier rekening mee te worden gehouden.
Bepaling falsificatiecriteria
Middels een onderzoek naar de meetdata is tot een falsificatiecriteria gekomen voor trillingen als gevolg van
wegverkeer. In bijlage I wordt nader ingegaan op de TNO sensordata en de verwerking van de meetdata. In
deze paragraaf worden de falsificatiecriteria gepresenteerd.
Voor alle woningen waar meetdata van beschikbaar is, is op basis van de karakteristieken van de signalen
gezocht naar het hoogste trillingsniveau van de signalen welke wat betreft karakteristiek als trillingsignaal als
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gevolg van wegverkeer kunnen worden aangeduid. In bijlage I wordt de verwerking van de meetdata nader
beschreven.
In de analyse is voor meerdere omgevingskenmerken gekeken of er een verband met optredend maximaal
trillingsniveaus (met verkeerskarakteristiek) wordt gevonden. De kenmerken betreffen afstand tot weg,
heersende snelheidslimiet en de aanwezigheid van een drempel. Onderstaande afbeelding geeft de
verdeling weer van gevonden maximale trillingsniveaus (VTOP) met afstand tot aan een weg met een
snelheidslimiet van 50 km/h.

Afbeelding 2.4 Geregistreerde Vtopniveaus bij woningen aan doorgaande 50 km/h wegen waar zwaar verkeer te verwachten is,
verdeeld in afstand van gevel tot hart weg. Afwijkende situaties waarvoor een lagere lokale snelheid te verwachte
is, zijn er uitgefilterd*

20-25 m

8,00

10-20 m

7,00

0-10 m

Aantal woningen

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
<1

1.0-2.0

2.0-3.0

3.0-4.0

>4.0

Vtopniveau wegverkeer
* De waarden <1 betreffen de adressen waarvoor geen event met wegverkeerkarakteristiek is gevonden.

Uit de afbeelding 2.4 blijkt dat voor de 6 woningen met een afstand tussen de 0-10 m tot aan een
50 km/h doorgaande weg er voor alle 6 adressen VTOP-niveaus als gevolg van wegverkeer boven de
1,0 mm/s zijn geregistreerd. Voor woningen op een afstand van 10-20 m zijn er 2 adressen gevonden met
een VTOP-niveau tussen de 2.0 en 3.0, 5 tussen de 1.0 en 2.0 en 5 onder de 1.0 mm/s. Voor woningen met
een afstand tussen 20-25 m zijn geen events als gevolg van wegverkeer geregistreerd, oftewel de maximum
Vtopniveaus liggen onder de 1.0 mm/s. De gevonden waarden lijken in overeenstemming met
praktijkervaring, zie bijvoorbeeld [ref. 2].
Verkeerstrillingen worden als herhaald kortdurende trillingen getoetst conform SBR-richtlijn deel A (zie paragraaf 2.2.1). Wordt de grenswaarde 3 mm/s aangehouden en een partiële veiligheidsfactor van 1,5 voor herhaald kortdurende trillingen, dan toont bovenstaande staafdiagram aan dat binnen 10 m van een doorgaande weg (50 km/h of meer, waarbij ook echt sprake is van een doorgaand verkeer en niet bijvoorbeeld
een scherpe bocht in de weg of een kruising waar gestopt moet worden) er in een deel van de woningen
trillingsniveaus boven de 2-3 mm/s zijn gevonden als gevolg van wegverkeer. Buiten de 10 m niet of enkele.
Karakteristiek zijn de doorgaande wegen door dorpen heen.
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Resultaat
Uit het onderzoek volgt:
- een onregelmatig patroon als het gaat om trillingsniveaus binnen 50 m van een drempel;
- op basis van een beperkt aantal woningen, een relatie tussen trillingsniveau en afstand tot de weg
wanneer sprake is van een doorgaande weg met een snelheidslimiet van 50 km/h of meer op korte
afstand van de woning.
Voor wegverkeer geldt dat alleen voor doorgaande 50 km/h wegen hoge niveaus zijn gemeten die
aanleiding geven om schade als gevolg van trillingen door wegverkeer niet uit te sluiten. Hiervoor is de
afstand <10 m aangehouden. De invloed van een drempel bleek geen consistent beeld te leveren. De vier
hoogstgemeten niveaus in woningen nabij drempels bleken te zijn opgetreden op locaties waar sprake is
van een 30 km/h weg. De niveaus liggen tussen de 1,5 en 3 mm/s. Deze niveaus hadden naar verwachting
hoger gelegen wanneer sprake was geweest van een 50 km/h weg. Voor 50 km/h wegen is daarom gekozen
om het criterium te hanteren dat schade niet valt uit te sluiten voor een afstand <20 m tot een drempel.
Voor geen van de meetwoningen geldt deze situatie, waardoor dit tweede criteria minder hard is
onderbouwd met de TNO sensordata.
De uit het onderzoek geformuleerde criteria waarbij kans op schade door wegverkeer trillingen niet kan
worden uitgesloten worden in onderstaande tekst samengevat:
-

er is sprake van een 50 km/h weg (50 km/h of meer, dus ook provinciaal autosnelweg, et cetera) waarbij het

-

er is sprake van een 50 km/h weg (of meer, dus ook provinciaal, et cetera) en een drempel gelegen in de betreffende

doorgaande verkeer ook 50 km/h kan rijden (<10 m);
weg nabij de woning (<20 m).

Ondanks dat de zekerheid van de resultaten beperkingen kent, geven de resultaten een beeld van de
trillingsbelasting als gevolg van verschillende bronnen. De bovengenoemde criteria betreffen daarom een
kader/richtlijn om de mogelijkheid van optreden van schade als gevolg van trillingen door wegverkeer wel of
niet te kunnen uitsluiten.
Referentie
1. Witteveen+Bos (2017), Technische rapportage schadeonderzoek Groningen buitengebied.
2. Staalduinen, Smits (1993). Trillingscriteria m.b.t. schade aan gebouwen. TNO -bouw B-90 822.

2.2.5

Spoorverkeer

Middels de beschikbare meetdata welke is beschreven in de vorige paragraaf is eveneens gekeken naar
falsificatiecriteria voor treinverkeer. In bijlage I wordt de analyse van de TNO sensordata in panden nabij het
spoor beschreven.
Treinverkeer
Bij treinverkeer speelt met name de afstand tot aan het spoor en het type treinverkeer een rol in. De ervaring
leert dat buiten 100 m van het spoor zelden hinder, laat staan schade, als gevolg van treinverkeer optreedt.
Kijken we naar de afstand tot aan het spoor dan volgt dat elf woningen op een afstand van minder dan
100 m van het spoor liggen.
Uit bovenstaande de analyse blijkt dat er geen relatie gevonden kan worden tussen gemeten trillingniveau
en afstand tot het spoor. Ervaring uit spoorprojecten leert dat wanneer naar trillingsniveaus op maaiveld
gekeken wordt, er vaak wel een relatie gevonden kan worden (exponentiële afname), maar wanneer naar
meetniveaus op de fundering gekeken wordt een veel grilliger beeld ontstaat. Dit komt overeen met de
resultaten uit bovenstaande tabel.
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Resultaat
Op basis van de resultaten is voor spoor geen falsificatiecriterium opgesteld. Alleen op de locaties waar
panden op één of enkele meters van het spoor staan kan mogelijk sprake zijn van schade als gevolg van
trillingen door spoor. Dit is echter niet uit de TNO sensordata te halen omdat alle woningen met sensoren
op een afstand tot aan het spoor staan groter dan 10 m. De dichtstbijzijnde woning waar een TNO sensor is
geplaatst staat op 12,45 m van het spoor en toont een maximaal gemeten VTOP-niveau van 1,59 wat onder
de grenswaarde van de SBR richtlijn deel A ligt. In de beoordeling dienen panden die op één of enkele
meters (kleiner dan 10 m) van het spoor staan zorgvuldig te worden behandeld en per pand dient te worden
gekeken of er mogelijk sprake is van kans op schade door trillingen spoor.

2.2.6

Overig

Naast de in paragraaf 2.2.1 tot en met 2.2.5 genoemde bronnen zijn er andere bronnen mogelijk welke
sporadisch voorkomen. Hierbij valt te denken aan trillingen als gevolg van tijdelijk geplaatste generatoren,
maar ook trillingen als gevolg van incidenten zoals explosies of dergelijke. Voor dergelijke sporadisch
voorkomende bronnen zijn niet op voorhand specifieke falsificatiecriteria bepaald. De SBR richtlijn deel A
geeft echter voor de meeste gevallen een te hanteren grenswaarde.

2.3

Omgeving: Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond (grondvervorming)

Bij gelijkmatige zetting van de ondergrond treedt er in principe geen schade op aan bebouwing op
maaiveld, omdat het bebouwing in zijn totaliteit gelijkmatig de zetting volgt. Is er echter sprake van
ongelijkmatige zetting in de ondergrond, dan kan er schade optreden in de bebouwing. De methoden voor
het bepalen van schade door grondvervorming zijn uitgewerkt in paragraaf 2.3.1.
Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor grondvervorming. Op hoofdlijnen kunnen deze worden ingedeeld
in: (1) directe oorzaken en (2) indirecte oorzaken. Directe oorzaken zijn te verdelen in:
- diepe oorzaken: bodemdaling door gaswinning (zie paragraaf 2.3.3);
- ondiepe oorzaken: autonome zetting door het eigengewicht van het gebouw (zie paragraaf 2.3.2).
Indirecte oorzaken leiden via een omweg mogelijk ook tot grondvervorming. Deze oorzaken worden in
paragraaf 2.3.4 tot 2.3.7 besproken.

2.3.1

Methoden voor het bepalen van schade als gevolg van grondvervorming

Om te bepalen bij welke mate van bodemvervorming er schade optreedt en in welke mate, zijn verschillende
methoden beschikbaar. Een veelgebruikte methode betreft de limiting tensile strain method (LTSM). De
LTSM-methode wordt in volgende subparagrafen nader besproken.
Toelaatbare vervorming limiting tensile strain method (LTSM)
De aanpak is gebaseerd op het gegeven dat vervorming resulteert in scheurvorming. Des te groter de
vervorming, des te groter de schade en vice versa. In de LTSM (Boscardin & Cording, 1989) [ref. 7] is hier
nader inzicht in gegeven. Op basis van vervorming van een metselwerk muurveld zonder sparingen, waarin
zowel horizontale rek als relatieve rotatie werd aangebracht, is inzicht opgebouwd in scheurvorming als
functie van rek en relatieve rotatie. Bij toenemende rek dan wel relatieve rotatie of een combinatie van beide
ontstaat grotere scheurvorming, zie afbeelding 2.5. De relatie is gebaseerd op vervorming van een
metselwerk muurveld in L/H-verhouding van 1:1.
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Afbeelding 2.5 Relatie rek, relatieve rotatie en schadecategorie ([ref. 7] Boscardin and Cording (1989)

In afbeelding 2.5 zijn tevens verhoudingen tussen rek en relatieve rotatie weergegeven voor verschillende
aandrijvende fenomenen, te weten diepe mijnschachten, ondiepe schachten/bouwkuipen/tunnels en
tenslotte de lijn voor zetting onder eigen gewicht. Dit geeft aan dat autonoom zettingsgedrag volgens
bovenstaande grafiek ook in schade aan metselwerk kan resulteren, waarbij de horizontale rek gering zal zijn
en relatieve rotatie de hoofdaandrijving zal zijn in het ontstaan van scheurvorming.
Om een eenduidige relatie met scheurvorming te geven is onderstaande tabel opgesteld door Burland en
verder verfijnd door de BRE (Building Research Establishment) [ref. 8].

Tabel 2.6 Definitie schadeklassen in scheurwijdte (bron: BRE (Building Research Establishment) [ref. 8])

De consequenties van scheurvorming in termen van noodzaak tot herstel wordt ook benoemd in [ref. 4],
waarin wordt doorverwezen naar een tabel opgesteld door de Think Brick Australia (TBA) [ref. 5], die
hieronder wordt weergegeven. De tabellen 2.6 en 2.7 zijn tevens in samengestelde vorm opgenomen in de
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beschrijving van schade door zoutwinning [ref. 6]. In het betreffende document wordt schade door
bodemdaling door zoutwinning uitgesloten, zoals blijkens het document ook al in 2001 is gesteld. Dit
gegeven het zeer gelijkmatige karakter van de daling op pandniveau. Voor het projectgebied rondom
Zuidlaren blijkt zetting als gevolg van zoutwinning überhaupt geen rol te spelen. Er is namelijk geen sprake
van zoutwinning in de omgeving van het projectgebied Zuidlaren.

Tabel 2.7 Classificatie schade metselwerkwanden en consequenties (bron: TBA [ref. 8])

Schade

Categorie

Typische schade en consequenties

Geschatte breukwijdte limiet

verwaarloosbaar

0

alleen haarscheurtjes

< 0,1 mm

zeer licht

1

fijne scheuren die niet gerepareerd hoeven te
worden

< 1 mm

licht

2

scheuren zijn zichtbaar, maar makkelijk te vullen
ramen en deuren klemmen licht

< 5 mm

matig

3

scheuren kunnen worden gerepareerd en er is
minimale vervanging van de muur nodig
ramen en deuren klemmen
verlies van dragend vermogen van balken
mogelijk scheuren van pijpleidingen
aantasting van waterdichtheid

5 - 15 mm (of een
groep van diverse
breuken van > 3 mm)

ernstig

4

uitgebreid reparatiewerk en vervanging van delen
van de muur
vervorming van muren
balken verliezen dragend vermogen
zichtbare vervorming van muren
los scheuren van pijpleidingen

15 - 25 mm

Resultaat
Afhankelijk van de mate van opgetreden relatieve rotatie en/of horizontale rek kan een beeld van de mate
van opgetreden schade worden verkregen met afbeelding 2.5. Vervolgens geven tabellen 2.6 en 2.7 een
nadere uitwerking van de mate van schade middels een beschrijving van het type schade en consequenties
en een geschatte scheurwijdte.
Referenties
1. https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen, geraadpleegd 2017.
2. Ger de Lange, Jan Gunnink (2013), Bodemdalingskaarten, Deltares/ TNO, versie 2013-07-17.
3. Ger de Lange, Jan Gunnink (2014), Zettingskaart Nederland,
https://www.cob.nl/fileadmin/kennisbank/ZettingskaartNederland.pdf.
4. D. Martens (2016), Zijn scheuren zorgwekkend?, Cement jaargang 2016 nummer 4.
5. Think Brick Australia (2009), Manual 7 Design Clay Masonry for Serviceability.
6. J. Brinkman, (2016), Invloed van bodemdaling door zoutwinning Nedmag op bebouwing, kenmerk
1221076-000-GEO-0004.
7. Boscardin, M. D., and Cording, E. J (1989). Building response to excavation-induced settlement. Journal
of Geotechnical Engineering 115.
8. Building Research Establishment (1995), Assessment of damage in low-rise buildings, BRE digest 251.
9. Tu Son, M. en Cording, E.J. (2006) . Tunneling, building response, and damage estimation. Underground
Space Technology, 2006.

15 | 54

Witteveen+Bos | ASN196-1-P/17-016.529 | Definitief

2.3.2

Autonome zetting

De mate van schade aan een gebouw als gevolg van zetting van de ondergrond hangt af van de mate van
optredende rek en/of relatieve rotatie in het gebouw. Dit wordt weergegeven in afbeelding 2.5. Schade door
autonome zetting van de fundering (eigengewicht van gebouw) kenmerkt zich in hoofdzaak door relatieve
rotatie in een muurveld in combinatie met het uitblijven van horizontale rek. In dat geval treedt zuivere
buiging op. Van enige vorm van zetting als gevolg van eigengewicht is vrijwel altijd sprake. De toegestane
relatieve rotatie in geval van nieuwbouw ligt in de orde van 1:300 (bruikbaarheidsgrens: relatieve rotatie (β)
NEN9997-1:2012 art 2.4.9 en bijlage H). Dit criterium bevindt zich, uitgaande van het uitblijven van een
horizontale rek (in dat geval treedt zuivere buiging op), juist op het overgangsgebied van lichte schade naar
matige tot ernstige schade (afbeelding 2.5). Dit betekent dat op basis van recente bouwregelgeving lichte
schade in metselwerk niet op voorhand kan worden uitgesloten.
Resultaat
Gegeven de vervormingscapaciteit van metselwerk en gegeven de bouwregelgeving valt geringe schade
(scheurwijdte <5 mm) binnen het reguliere bouwproces niet uit te sluiten. Dit betekent dat als gevolg van
het reguliere bouwproces kleine scheuren met beperkte scheurwijdte (< 5 mm) kunnen zijn opgetreden.
Omdat de in een specifiek pand opgetreden verschilzetting niet bekend is en dit enkel kan worden bepaald
middels een uitvoerige meting, kan niet op pandniveau een falsificatie plaatsvinden. Echter, gezien de
zettingsongevoelige ondergrond in het projectgebied Zuidlaren (zie ook technische bijlage I) is de
verwachting dat er geen of nauwelijks sprake is van matige tot ernstige schade als gevolg van (autonome)
zetting in de ondiepe ondergrond.

2.3.3

Bodemdaling door diepe delfstofwinning (gaswinning)

Zetting vanuit de diepe bodem resulteert uiteindelijk in zetting van de ondiepe bodem. De schadeklassen
zoals gedefinieerd voor de ondiepe bodemdaling (afbeelding 2.5) zijn dan ook relevant voor de diepe
bodemdaling. Wordt gekeken naar de oorsprong van diepe bodemdaling dan blijkt de belangrijkste oorzaak
gaswinning te zijn. In bijlage I is de diepe bodemdaling door gaswinning beschreven en zijn de relevante
bodemdalingskaarten gegeven. Uit bijlage I blijkt dat ter plaatse van Zuidlaren nauwelijks sprake is van
bodemdaling door gaswinning. De bodemdaling ligt in de orde van 0 - 10 mm. Van bodemdaling door
zoutwinning is geen sprake.
Afbeelding 2.5 geeft afhankelijk van de mate van horizontale rek en/of relatieve rotatie een beeld van de
mate van schade welke verwacht kan worden. Een eengetalswaarde voor een grens waaronder geen schade
wordt verwacht wordt in [ref. 4] gegeven voor relatieve rotatie. De grenswaarde bedraagt 25 mm (zakking)
per 10 m, oftewel een relatieve rotatie van 1/400. Dit komt overeen met de schadeklasse uit afbeelding 2.5
‘lichte schade’ (slight damage). De bodemdaling als gevolg van gaswinning ter plaatse van Zuidlaren blijkt
kleiner te zijn dan deze grenswaarde voor ‘lichte schade’.
Resultaat
De resultaten uit voorgaande alinea’s geven aan dat ter plaatse van Zuidlaren als gevolg van maaivelddaling
vanuit de diepe ondergrond, de opgetreden verschilzettingen door gaswinning tot ‘verwaarloosbare’ schade
leiden.
Referenties
1. Tu Son, M. en Cording, E.J. (2006) . Tunneling, building response, and damage estimation. Underground
Space Technology, 2006.
2.

NAM (2015). Bodemdaling door gaswinning. NAM-velden in Groningen, Friesland en het noorden van
Drenthe. EP201511213444.

3.

NEDMAG industries (2014). Contourkaart bodemdaling 1993-2014 (in mm) Contourkaarten 2014.
14 augustus 2014.

4.

Kratzsch, H. (1983). Mining Subsidence Engineering. Springer Verlag, Berlijn 543 pagina’s.
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5.

Deltares (2016). Invloed van bodemdaling door zoutwinning Nedmag op bebouwing. Kenmerk:
1221076-000-GEO-0004, Versie 4, 8 december 2016, definitief.

2.3.4

Grondwater

Maaivelddaling door verandering van de grondwaterstand in verschillende bodemtypen
In een veenbodem kan maaivelddaling plaatsvinden door verschillende oorzaken:
- veenoxidatie: wanneer er zuurstof bij het veen komt, verbrandt het veen. Dit gebeurt voornamelijk
’s zomers bij lagere grondwaterstanden en hogere temperaturen. Veenoxidatie wordt versterkt als de
grondwaterstand zakt, waardoor er meer zuurstuf bij het veen kan komen;
- zetting: de grond drukt samen onder invloed van druk van bovenaf. Dit geldt zowel boven de
grondwaterstand (inklinking) als beneden de grondwaterstand (samendrukking van verzadigde grond).
Wanneer de grondwaterstand zakt, kan er zetting plaatsvinden.
Ook in een kleibodem kan zetting plaatsvinden. Wel is de gevoeligheid van een kleibodem voor zetting
kleiner dan bij een veenbodem. In een zandbodem speelt zetting een nog kleinere rol. Pas bij een erg grote
verlaging van de grondwaterstand kan er in een zandbodem zetting plaatsvinden. Dit kan gebeuren door
infiltratie of uitspoeling, bijvoorbeeld bij kelders.
Daarnaast heeft een stijging van de grondwaterstand effect op woningen. Stijging van de grondwaterstand
leidt tot een afname van de effectieve korrelspanningen, zowel bij veen als klei als zand. Dit kan weer tot
zakking van de fundering leiden. Bij funderingen met voldoende draagvermogen is dit effect klein, bij
funderingen met een lage veiligheid kan dit significant zijn.
Ten slotte is er de (theoretische) mogelijkheid van verweking. Bij verweking verliezen zandkorrels een deel
van hun onderlinge contact en is er sprake van verzadiging en wateroverspanning. Daardoor neemt de
korrelspanning en daarmee de sterkte af. Dit leidt tot een verminderd draagvermogen van de bodem en de
fundering. De wateroverspanning zal leiden tot uitstroming van water en zandkorrels (sand boils). Wanneer
het water is weggestroomd, zitten de zandkorrels dichter op elkaar en zakt het maaiveld (afbeelding 2.6).
Verweking kan gebeuren door verzadiging, en wordt beïnvloed door een sterke verhoging van de
grondwaterstand, en door aardbevingen. Door verhoging van de grondwaterstand wordt een voorwaarde
voor verzadiging geïntroduceerd: in een natte bodem kan dit optreden, in een droge bodem niet.

Afbeelding 2.6 Gedrag zandkorrels bij wisselende belasting [ref. 1] door bijvoorbeeld een grondwaterstandsverhoging of een
aardbeving
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Uit bovenstaande beschrijving van de verschillende soorten maaivelddaling, blijkt dat:
- er bij droogstaand veen veenoxidatie kan plaatsvinden;
- door grondwaterstandsverlaging zetting kan plaatsvinden. De mate van gevoeligheid voor zetting
verschilt per bodemtype;
- grondwaterstandsverhoging leidt tot een lagere korrelspanning en een lager draagvermogen;
- door grondwaterstandsverhoging de voorwaarde voor verzadiging en verweking van zand wordt
geïntroduceerd.
Aspecten die de kans op schade beïnvloeden
Veenoxidatie en zetting, en daarmee maaivelddaling, hoeven niet automatisch tot schade te leiden. Wanneer een woning
als geheel gelijkmatig zakt, veranderen de spanningen op de muren niet en zal de kans op schade ook nauwelijks
toenemen. Risico op schade ontstaat voornamelijk bij ongelijkmatige daling, bijvoorbeeld door een inhomogene
ondergrond. Volgens [ref. 2] heeft een daling van de grondwaterstand bij homogene grond nauwelijks invloed op de kans
op schade, terwijl de kans bij inhomogene grond toeneemt met maximaal 10 % per 0,20 m grondwaterstandsdaling.
Vooral bij op staal gefundeerde woningen is de inhomogeniteit van de grond erg belangrijk. Het risico op maaivelddaling
(zetting en veenoxidatie) is dus niet gelijk aan het risico op zettingsschade.

Verloop grondwaterstand
De grondwaterstand wordt door verschillende factoren beïnvloed:
- neerslag, verdamping (= natuurlijke variatie, seizoenaal);
- oppervlaktewaterpeil (peilbesluiten hebben meestal een periode van circa 10 jaar);
- ondergrondkarakteristieken (veranderen over het algemeen niet);
- menselijke ingrepen (zoals bemalingen, drainage);
- maaivelddaling (dit beïnvloedt over het algemeen alleen de grondwaterstand ten opzichte van maaiveld,
niet de absolute grondwaterstand ten opzichte van NAP).
Het is onzeker of de grondwaterstanden in het onderzochte gebied beïnvloedt worden door de gaswinning
en de bodemdaling die hierdoor veroorzaakt wordt (circa 5 tot 15 cm in het buitengebied waar Zuidlaren
onderdeel van uitmaakt). Wanneer de gaswinning geen invloed heeft, zijn neerslag, verdamping, het
oppervlaktewaterpeil en menselijke ingrepen leidend voor de grondwaterstand. Wanneer het
oppervlaktewaterpeil verlaagd wordt, resulteert dit in een verlaging van de grondwaterstand, met
bijbehorende kans op maaivelddaling door veenoxidatie en zetting, en daardoor risico op schade.
Theoretisch verloop grondwaterstand onder invloed van gaswinning
Gaswinning veroorzaakt bodemdaling als gevolg van drukverlaging in het gesteente waar aardgas wordt
gewonnen, op grote diepte. Dit geeft in principe geen aanleiding tot schade als de grondwaterstand de
daling precies zou volgen (de grondwaterstand ten opzichte van maaiveld blijft dan gelijk, afbeelding 2.7)
[ref. 3].

Afbeelding 2.7 Illustratie: grondwaterstand volgt bodemdaling
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Echter, dit is niet het geval. De grondwaterstand blijft ongeveer op gelijke hoogte ten opzichte van NAP
wanneer er geen maatregelen worden genomen. Wanneer er bodemdaling plaatsvindt, zal de
grondwaterstand ten opzichte van maaiveld stijgen en zal het gebied natter worden.

Afbeelding 2.8 Illustratie: maaiveld daalt, maar grondwaterstand ten opzichte van NAP blijft gelijk

Dit is voor waterschappen vaak aanleiding om bij een peilbesluit te besluiten tot verlaging van het
oppervlaktewaterpeil, omdat dit verlaging van de grondwaterstand tot gevolg heeft. Omdat peilbesluiten
circa eens per tien jaar herzien worden, levert dit een volgend beeld op.

Afbeelding 2.9 Illustratie: maaiveld daalt, grondwaterstand volgt oppervlaktewater dat circa eens per 10 jaar wordt verlaagd

In theorie zou beeld van afbeelding 2.9 een beeld kunnen zijn van maaiveldhoogte en grondwaterstand als
gevolg van diepe bodemdaling door gaswinning. Dit betekent dat droge en natte perioden elkaar opvolgen:
de bodem daalt, de grondwaterstand ten opzichte van NAP blijft gelijk
het wordt natter
dit kan
mogelijk leiden tot verweking van de ondiepe ondergrond
peilverlaging door het waterschap
grondwaterstand daalt
het wordt droger
dit kan mogelijk leiden tot maaivelddaling als gevolg van
veenoxidatie en zetting.
Uiteraard moet bovenop dit beeld de natuurlijke fluctuatie door neerslag en verdamping wordt gelegd. Als
voorbeeld van hoe het verloop van de grondwaterstand er dan uit kan zien zijn in afbeelding 2.10 drie
peilbuismetingen getoond. De meeste peilbuizen uit het projectgebied hebben niet zo een typisch verloop.
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Afbeelding 2.10 Voorbeelden van peilbuizen met een dalende (of stap)trend in de grondwaterstand ten
opzichte van NAP

Methode: Risico beoordeling
Er zijn drie risico’s voor schade in verband met de geohydrologie. Voor elk risico is één of meerdere analyses
uitgevoerd:

Tabel 2.8 Mogelijke risico’s en analyses
Risico

Analyse

1. daling grondwaterstand en zetting

1A. analyse daling GLG
1B. trendanalyse
1C. analyse verlaging oppervlaktewaterpeil

2. veenoxidatie

2. analyse GLG en diepteligging veen

3. stijging grondwaterstand en zakking

3A. analyse stijging GHG
3B. trendanalyse

Elk van de risico’s wordt beoordeeld. Dit leidt uiteindelijk tot een eindoordeel. In afbeelding 2.11 is het
stroomschema voor beoordeling weergegeven. Deze wordt in onderstaande alinea’s toegelicht.
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Afbeelding 2.11 Stroomschema beoordeling

Selectie gegevens
Allereerst wordt het bodemtype bij de woning vergeleken met de bodemtypes bij de peilbuizen, volgens de
lithostratigrafische kaart van TNO. Wanneer een van de drie peilbuizen hetzelfde bodemtype heeft als de
woning, wordt de dichtstbijzijnde peilbuis met hetzelfde bodemtype geselecteerd. Wanneer de bodemtypes
van alle drie de peilbuizen niet overeen komen met die bij de woning, wordt de dichtstbijzijnde peilbuis
geselecteerd.
Daling grondwaterstand en zetting
Er zijn drie methodes om te beoordelen of er grondwaterstanddaling heeft plaatsgevonden en of er risico is
op zetting: analyse daling GLG, trendanalyse en analyse verlaging oppervlaktewaterpeil.
Analyse daling GLG
Of er effecten aan maaiveld optreden voor de bebouwing door daling van de grondwaterstand kan worden
beoordeeld aan de hand van de criteria weergegeven in tabel 2.9. Wanneer de daling van de GLG groter is
dan de waarden uit deze tabel, is er risico op zetting. Deze tabel is gebaseerd op de meest ongunstige
situatie met betrekking tot grondgesteldheid [ref. 4].
Er is geen periode bekend waarbinnen deze verlaging moet plaatsvinden om zetting te kunnen veroorzaken.
Daarom worden de meest recente periodes vergeleken om de daling van de GLG uit te rekenen: de GLG van
2006-2015 wordt vergeleken met de GLG 1996-2005.
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Tabel 2.9 Toelaatbare verlaging grondwaterstand [ref. 4]
Bodem voornamelijk opgebouwd uit

Toelaatbare verlaging grondwaterstand (GLG) in cm

zand

24

klei

10

veen met kleidek

7

In het projectgebied worden op de lithostratigrafische kaart van TNO vier eenheden onderscheiden: zand,
klei, veen en ‘diamicton’ (keileem). Keileem is op dezelfde manier beoordeeld als klei. Op basis van het
bodemtype kan de toelaatbare verlaging van de GLG (tabel 2.10) vergeleken worden met de gemeten
verandering in GLG, en kan de volgende beoordeling plaatsvinden:

Tabel 2.10 Beoordeling risico zetting als gevolg van daling grondwaterstand, op basis van GLG
Verandering GLG

Risico zetting als gevolg van daling grondwaterstand

stijging

laag risico

daling, binnen toelaatbare verlaging

middelmatig risico

daling, groter dan toelaatbare verlaging

hoog risico

Hierbij is stijging van de GLG aangeduid als de klasse laag risico. In verband met onzekerheden in de
gebruikte data blijft er namelijk altijd een klein risico over. Als de GLG van de twee meest recente periodes
niet beschikbaar is, wordt er naar tien jaar eerder gekeken en dezelfde beoordeling uitgevoerd; de GLG van
1996-2005 wordt dan vergeleken met de GLG 1986-1995. Als er voor die perioden ook niet genoeg data is
om een verschil in GLG te berekenen, wordt er naar de trendanalyse gekeken.
Trendanalyse
De trendanalyse is een tweede methode om te beoordelen of er grondwaterstanddaling heeft plaatsgevonden en of er risico is op zetting. De resultaten van de trendanalyse zijn bruikbaar als er bij een peilbuis te
weinig metingen zijn om de GLG te berekenen. Als een dalende trend is gevonden over 10 jaar, is de totale
daling in cm weergegeven. Deze daling wordt vergeleken met de maximaal toelaatbare verlaging (tabel
2.11). Op basis van het bodemtype kan daarna de beoordeling plaatsvinden (tabel 2.11). Deze beoordeling is
gelijk aan die van de analyse daling GLG.

Tabel 2.11 Toelaatbare verlaging grondwaterstand [ref. 4]
Bodem voornamelijk opgebouwd uit

Toelaatbare verlaging grondwaterstand (GLG) in cm

zand

24

klei

10

veen met kleidek

7

Tabel 2.12 Beoordeling risico zetting als gevolg van daling grondwaterstand, op basis van trendanalyse
Verandering GLG

Risico zetting als gevolg van daling grondwaterstand

stijging

laag risico

daling, binnen toelaatbare verlaging

middelmatig risico

daling, groter dan toelaatbare verlaging

hoog risico
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Als er geen trend berekend kon worden in de meest recente periode, wordt de periode daarvoor bekeken.
Als er ook voor de trenddata niet genoeg gegevens beschikbaar zijn, wordt naar het oppervlaktewaterpeil
gekeken.
Analyse verlaging oppervlaktewaterpeil
Analyse van het oppervlaktewaterpeil is een derde methode om te beoordelen of er grondwaterstanddaling
heeft plaatsgevonden en of er risico is op zetting. In principe wordt in de beoordelingsmethodiek van zetting
uitgegaan van grondwaterstanden: alleen als voor bovenstaande analyses te weinig data beschikbaar is,
wordt de analyse van verlaging van het oppervlaktewaterpeil gebruikt.
Op eenzelfde wijze als de verlaging van het grondwater wordt getoetst, wordt de verlaging van het
oppervlaktewaterpeil getoetst (tabel 2.13). Omdat het effect van veranderingen in oppervlaktewater op de
grondwaterstand gedempt wordt, zijn dit grotere toelaatbare verlagingen dan voor de GLG.

Tabel 2.13 Toelaatbare verlaging oppervlaktewaterpeil [ref. 4]
Bodem voornamelijk opgebouwd uit

Toelaatbare verlaging oppervlaktewaterpeil in cm

zand

32

klei

20

veen met kleidek

13

Op basis van deze tabel kan de volgende beoordeling plaatsvinden:

Tabel 2.14 Beoordeling risico zetting als gevolg van daling oppervlaktewaterpeil
Verandering oppervlaktewaterpeil

Risico zetting als gevolg van daling oppervlaktewaterpeil

stijging

laag risico

daling, binnen toelaatbare verlaging

middelmatig risico

daling, groter dan toelaatbare verlaging

hoog risico

Als er ook geen gegevens van verandering van het oppervlaktewaterpeil beschikbaar zijn, kan een andere
peilbuis gekozen worden en op dezelfde manier het stappenplan voor risico op zetting doorlopen worden.
Als voor alle drie de peilbuizen, behorend bij één adres, te weinig data beschikbaar is, dan is er te weinig
data voor bepaling van het risico op zetting door daling van de grondwaterstand voor dat adres.
Veenoxidatie
De GLG is berekend ten opzichte van NAP, zodat de waarde eenvoudig vergeleken kan worden met de
bovenkant en de onderkant van de veenlaag ten opzichte van NAP. Op basis van deze waarden kan een
beoordeling uitgevoerd worden zoals weergegeven in onderstaande tabel.
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Tabel 2.15 Beoordeling veenoxidatie
Situatie

Beoordeling

veen aanwezig, GLG onder onderkant veenlaag

hoog risico

veen aanwezig, GLG boven onderkant en onder bovenkant veenlaag

middelmatig risico

veen aanwezig, GLG boven bovenkant veenlaag

middelmatig risico

geen veen aanwezig

laag risico

veen aanwezig, geen data GLG

geen data

Hierbij is de beoordeling ‘laag risico’ gegeven wanneer er volgens GeoTOP geen veen aanwezig is. In
verband met onzekerheden in dit model blijft er namelijk altijd een klein risico over dat er wel veen aanwezig
is en er veenoxidatie plaatsvindt.
Als de GLG in de meest recente periode niet bekend is, wordt de voorafgaande periode gebruikt. Als er ook
geen GLG gegevens van die periode beschikbaar zijn, kan een andere peilbuis gekozen worden en op
dezelfde manier het stappenplan voor risico op veenoxidatie doorlopen worden. Als voor alle drie de
peilbuizen, behorend bij één adres, te weinig data beschikbaar is, dan is er te weinig data voor bepaling van
het risico op veenoxidatie voor dat adres.
Stijging grondwaterstand en zakking
Voor het risico op zakking in verband met verhoging van de grondwaterstand zijn er twee analyses gedaan:
1 analyse stijging GHG;
2 trendanalyse.
Analyse stijging GHG
In een onderzoek van de effecten van grondwaterstandwijzigingen op funderingen [ref. 5, 6] wordt genoemd
dat de zakking van de fundering als gevolg van 15 cm grondwaterrijzing minder dan 10 mm is en dus niet
tot schade zal leiden. Omdat er verder geen beoordelingscriteria voor zakking bij een bepaalde
grondwaterstijging zijn, wordt dit aangehouden als criterium.
Er is geen periode bekend waarbinnen deze verlaging moet plaatsvinden om zetting te kunnen veroorzaken.
Daarom worden de meest recente periodes vergeleken om de stijging van de GHG uit te rekenen: de GHG
van 2006-2015 wordt vergeleken met de GHG 1996-2005.
Omdat dit risico alleen speelt bij een zandige ondergrond, is ook per woning het bodemtype bepaald met
de lithostratigrafische kaart van TNO. De beoordeling gaat daarna als volgt:

Tabel 2.16 Beoordeling risico zakking als gevolg van stijging grondwaterstand (GHG)
Verandering GHG

Risico zetting als gevolg van stijging grondwaterstand

geen zandig profiel

laag risico

daling of stijging <15 cm

laag risico

stijging >15 cm in zandig profiel

middelmatig risico

Als de GHG van de twee meest recente periodes niet beschikbaar is, wordt er naar tien jaar eerder gekeken
en dezelfde beoordeling uitgevoerd: de GHG van 1996-2005 wordt dan vergeleken met de GHG 1986-1995.
Als er voor die perioden ook niet genoeg data is om een verschil in GHG te berekenen, wordt er naar de
trendanalyse gekeken.
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Trendanalyse
De trendanalyse is een tweede methode om te beoordelen of er grondwaterstandstijging heeft
plaatsgevonden en er hierdoor risico is op zakking. De resultaten van de trendanalyse zijn bruikbaar als er bij
een peilbuis te weinig metingen zijn om de GHG te berekenen.
Als een stijgende trend is gevonden over 10 jaar, is de totale stijging in cm weergegeven. Deze daling wordt
vergeleken met de maximaal toelaatbare stijging van 15 cm. Op basis van het bodemtype kan daarna de
beoordeling plaatsvinden (tabel 2.17).

Tabel 2.17 Beoordeling risico zakking als gevolg van stijging grondwaterstand (GHG) met trendanalyse
Verandering GHG

Risico zetting als gevolg van stijging grondwaterstand

geen zandig profiel

laag risico

daling of stijging >15 cm

laag risico

stijging >15 cm in zandig profiel

middelmatig risico

Als er geen trend berekend kon worden in de meest recente periode, wordt de periode daarvoor bekeken.
Als er ook daarvoor te weinig gegevens beschikbaar zijn, kan een andere peilbuis gekozen worden en op
dezelfde manier het stappenplan voor risico op zakking door grondwaterstijging doorlopen worden. Als voor
alle drie de peilbuizen, behorend bij één adres, te weinig data beschikbaar is, dan is er te weinig data voor
bepaling van het risico op zakking door grondwaterstijging voor dat adres.
Eindoordeel risico schade als gevolg van wijzigingen lokale geohydrologie
Ten slotte wordt de beoordeling voor de risico’s op zetting door grondwaterstanddaling, veenoxidatie en
zakking door grondwaterstandstijging gecombineerd tot een eindoordeel. Wanneer één van de drie
mechanismen een hoog risico geeft, is het eindoordeel van het risico op maaivelddaling ook hoog risico.
Wanneer één of twee van de drie mechanismen een middelmatig risico heeft en de andere laag risico of
geen data, is de eindbeoordeling middelmatig risico. Wanneer alle drie mechanismen een laag risico of geen
data geven, is het eindoordeel laag risico. Wanneer voor alle methoden niet genoeg data beschikbaar is, is
het eindoordeel te weinig data.
Beschouwing grenswaarde
De toetsingscriteria voor daling van de grondwaterstand (tabel 2.9 en tabel 2.13) zijn afkomstig uit
‘Studieresultaten betreffende ongelijkmatige zakkingen in verband met aardgaswinning in de provincie
Groningen’ [ref. 2]. Deze criteria zijn ook gebruikt in het eerdere onderzoek van Arcadis [ref. 7].
Het toetsingscriterium voor stijging van de grondwaterstand (tabel 2.15) is afkomstig uit ‘Effecten
peilverhoging op fundering op staal. Relatie afname draagvermogen en zakking fundering’ [ref. 5, 6]. Het is
in dat onderzoek niet gepresenteerd als toetsingscriterium, maar er wordt wel geconcludeerd dat 15 cm
stijging van de grondwaterstand in principe niet tot schade leidt. Hierbij wordt opgemerkt dat er altijd
bijzondere gevallen kunnen zijn waar meer schade minder onaannemelijk is dan in het algemeen
(bijvoorbeeld nieuwbouw op grond waar vroeger een pand heeft gestaan; een pand waar in de loop van de
tijd de belastingen toenemen).
Daling grondwaterstand en zetting
In het projectgebied worden op de lithostratigrafische kaart vier eenheden onderscheiden: zand, klei, veen
en ‘diamicton’ (keileem). Keileem is op dezelfde manier beoordeeld als klei. Keileem is waarschijnlijk minder
gevoelig voor zetting dan klei, dus dit is een worst-case benadering.
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Veenoxidatie
Bij de beoordeling wordt er dus vanuit gegaan dat het bodemprofiel ter plaatse van de woningen
onverstoord is (en het veen niet is afgegraven). Daarnaast is het zo dat het bodemprofiel met de veenlaag
kan zakken door diepe bodemdaling. In de werkwijze wordt hier geen rekening mee gehouden en wordt er
vanuit gegaan dat GeoTOP de juiste hoogten weergeeft.
Stijging grondwaterstand en zakking
Naast effect op zakking kan door verhoging van de GHG de voorwaarde voor verzadiging en verweking van
zand wordt geïntroduceerd. Het effect van stijgende grondwaterstanden op deze processen hangt onder
andere af van de fundering. Er zijn geen beoordelingscriteria voor verweking die gekoppeld zijn aan
grondwaterstanden of een bepaalde stijging hiervan. De kans op verweking is heel klein. Om deze reden is
de beoordeling van verweking buiten de systematiek voor het eindoordeel gehouden.
Resultaat
Risico 1: daling grondwaterstand en zetting
De beoordeling voor het risico op zetting door daling van de grondwaterstand is op onderstaande kaart
weergegeven. De woningen met te weinig data liggen voornamelijk in het noordwesten, met een laag tot
middelmatig risico.

Afbeelding 2.12 Beoordeling risico daling grondwaterstand en zakking
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Risico 2: veenoxidatie
In onderstaande afbeelding is de beoordeling voor het risico op veenoxidatie weergegeven. De woningen
waar voor de peilbuizen geen GLG kon worden berekend, liggen over het algemeen in gebieden waar het
veen lager ligt dan de GLG, dus waar het risico op veenoxidatie middelmatig is.

Afbeelding 2.13 Beoordeling risico veenoxidatie

Risico 3: stijging grondwaterstand en zakking
De beoordeling voor het risico op zakking door stijging van de grondwaterstand is op onderstaande kaart
weergegeven. De woningen met te weinig data liggen voornamelijk in gebieden met een laag risico.
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Afbeelding 2.14 Beoordeling risico stijging grondwaterstand en zakking

Eindresultaat
Op basis van het eindoordeel risico schade als gevolg van wijzigingen lokale geohydrologie heeft op
pandniveau geen falsificatie plaatsgevonden. Het eindoordeel geeft aan of er op de locatie een laag,
middelmatig of hoog risico is op zettingsschade als gevolg van de geohydrologie.

Afbeelding 2.15 Beoordeling risico stijging grondwaterstand en zakking
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2.3.5

Bouwactiviteiten

Bouwactiviteiten zoals heien, intrillen van damwanden, het uitgraven of ophogen van het maaiveld kunnen
leiden tot schade aan gebouwen in de omgeving van de bouwactiviteit. Om bouwactiviteiten als mogelijke
schadeoorzaak te kunnen falsificeren of te kunnen verifiëren moet informatie over bouwactiviteiten worden
verzameld. Is er sprake geweest van het heien van palen of het intrillen van damwanden dan zijn dit vaak de
maatgevende werkzaamheden met betrekking tot mogelijk optreden van schade. Voor
bouwwerkzaamheden (en dan specifiek het heien van palen en het intrillen van damwanden) is op basis van
rekenformules uit de CUR166 te bepalen wat voor trillingsniveaus er kunnen worden verwacht op welke
afstand van de werkzaamheden. Dit zijn empirische rekenformules. De niveaus kunnen worden getoetst aan
de grenswaarden van de SBR richtlijn deel A.
Voor heiwerkzaamheden volgt uit een aftastende berekening voor een gemiddelde situatie dat binnen een
afstand van 15-20 m schade niet op voorhand kan worden uitgesloten, uitgaande van pandcategorie 3 SBR
deel A. De afstand voor het intrillen van damwanden is kleiner en bedraagt 5 tot maximaal 10 m. De
afstanden zijn indicatief en kunnen in sommige situaties groter uitvallen. Dit hangt bijvoorbeeld af van de
slagkracht waarmee gewerkt wordt. Als falsificatiecriterium is gekozen voor een afstand van 20 m tot aan
bouwwerkzaamheden.

2.3.6

Industriële activiteiten

Industriële activiteiten kunnen in sommige gevallen leiden tot schade aan nabijgelegen gebouwen. Zo is er
bijvoorbeeld is sommige gevallen sprake van werkzaamheden die trillingen veroorzaken waardoor mogelijk
schade optreedt of kan er sprake zijn van boor- en winningactiviteiten welke mogelijk schade tot gevolg
hebben wanneer zettingen in de ondergrond optreden. Om een industriële activiteit als mogelijke
schadeoorzaak te kunnen falsificeren of te kunnen verifiëren het is dan ook van belang dat er informatie over
de specifieke aard van de industriële activiteit wordt verzameld.
Resultaat
Omdat er een grote variatie aan industriële activiteiten mogelijk is en de belasting op de omgeving sterk
varieert afhankelijk van het type werkzaamheden is er geen algemeen falsificatiecriteria opgesteld voor
industriële activiteiten. Tijdens de inspectie is telkens gevraagd naar mogelijke industriële bouwactiviteiten
en heeft op basis van de beschikbare gegevens per woning een falsificatieafweging plaatsgevonden. Vaak
geldt hierbij dat de specifieke industriële activiteit onderverdeeld kan worden in één van de andere oorzaken
waaronder geohydrologie, trillingen als gevolg van wegverkeer.
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2.3.7

Bomen

Voor de falsificatie van de aanwezigheid van bomen in de nabijheid als mogelijke schadeoorzaak zijn twee
grenswaarden gebruikt. Dit is enerzijds het invloedsgebied van de grondwateronttrekking door een boom,
anderzijds de oppervlakte van het wortelstelsel.

Afbeelding 2.16 Schematische weergave invloedsgebied

Uit [1] blijkt dat de oppervlakte van het wortelstelsel van een boom net iets groter kan zijn dan de kruin van
de boom. Dus bevindt de kruin van een boom zich dicht bij een woning dan is het niet ondenkbaar dat de
fundering schade ondervindt van het wortelstelsel van de boom.
Uit [1] blijkt ook dat de invloedssfeer van grondwateronttrekking van een boom ongeveer drie maal de
kruinbreedte is. Bevindt de fundering van een woning zich in dit invloedsgebied dan is het niet ondenkbaar
dat door de onttrekking van grondwater plaatselijk ongelijkmatige zetting ontstaat door verandering in de
draagkracht van de ondergrond.
Voor de bovengenoemde grenswaarden is geen rekening gehouden met het soort boom. Uit [1] blijkt ook
dat de verschillende soorten bomen verschillende wortelkenmerken hebben. Zo kan een boom een vlak
wortelsysteem hebben of een diep wortelsysteem. Tevens kan de dichtheid van het wortelsysteem variëren.
Om het aanwezige wortelsysteem per soort boom te beschouwen is deskundigheid noodzakelijkheid. Deze
is bij dit onderzoek niet ingezet.
Resultaat
De aanwezigheid van een boom kent twee falsificatiecriteria voor mogelijke oorzaak van schade aan een
gebouw. Hierbij is het criteria als gevolg van het onttrekken van grondwater door het wortelsysteem
maatgevend en leidt tot het falsificatiecriterium dat binnen een invloedsgebied van driemaal de kruinbreedte
schade als gevolg van verschilzetting niet kan worden uitgesloten.
Referentie
1 Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (2012), Bomen zijn soms een gevaar voor de fundering
en riolering.
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2.4

Gebouw: interne vervormingen en belastingen

Schades kunnen veroorzaakt zijn door gebouwfactoren, zoals interne vervormingen of belastingen. Op basis
van Borsje [1] en aangevuld door het Panel van deskundigen, zijn voor de onderliggende schadecategorieën
de volgende falsificatiecriteria geformuleerd:
- schadecategorie: ‘ongelijkmatige zettingen in de ondergrond’ (bijlage III.10):
· ongelijkmatige zettingen in de ondergrond kan worden uitgesloten als schade oorzaak, wanneer het
gebouw op palen op een voldoende draagkrachtige laag gefundeerd is;
- ‘verbouwing/uitbreiding’ als sub-oorzaak horende bij alle hoofdcategorieën:
· verbouwing/uitbreiding kan worden uitgesloten als schade oorzaak, wanneer er geen bouwkundige
wijzigingen zijn geweest;
- ‘veranderend gebruik’:
· veranderend gebruik kan worden uitgesloten als schade oorzaak, wanneer er geen wijziging is
geweest van de gebruiksfunctie van het gebouw;
- ‘impact van voorwerpen/materieel’:
· impact van voorwerpen/materieel kan worden uitgesloten als schade oorzaak, wanneer er in het
verleden geen calamiteiten hebben plaatsgevonden die impact hebben op het gebouw. Hierbij moet
worden gedacht aan bijvoorbeeld aanrijdingen;
- ‘explosie’:
· explosie kan worden uitgesloten als schade oorzaak, wanneer er in het verleden geen calamiteiten
hebben plaatsgevonden in de vorm van explosies;
- ‘regen/sneeuwval’:
· regen/sneeuwval kan worden uitgesloten als schade oorzaak, wanneer de opbouw van het gebouw
dusdanig is dat er geen sprake kan zijn van ophoping van regenwater en/of sneeuw;
- ‘blikseminslag’:
· blikseminslag kan worden uitgesloten als schade oorzaak, wanneer er in het verleden geen
calamiteiten hebben plaatsgevonden in de vorm van blikseminslag.
Referentie
[1] Borsje, H., & Richemont, S. (2011). Methodiek voor onderzoek naar de oorzaak van gebouwschade –
versie 2. Delft: TNO.

2.5

Resultaat falsificatiecriteria

Uit de voorgaande paragrafen volgen voor de verschillende mogelijke schadeoorzaken één of meerdere
falsificatiecriteria. De criteria worden in deze paragraaf samengevat.
In onderstaande tabel worden per schadeoorzaak de gehanteerde falsificatiecriteria weergegeven.

Tabel 2.18 Achterliggende toetsingsprocedure/richtlijn per schadeoorzaak
Schadeoorzaak

Falsificatiecriterium

aardbevingen

per adres aardbevingsbelasting conform GMPE onder
waarde richtlijn?

trillingen door bouwactiviteiten

afstand tot gebouw > 20 m

trillingen door wegverkeer

-

afstand doorgaande weg met snelheidslimiet 50 km/h >
10 m
bij sprake van een drempel in combinatie met
doorgaande weg met snelheidslimiet 50 km/h > 20 m

trillingen door spoorverkeer

op basis van beschikbare meetdata kon geen criterium
worden afgeleid. Afstand tot spoor > 10 m aangehouden.

trillingen door overige bronnen

afhankelijk van bronkenmerken. Geen criterium afgeleid
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Schadeoorzaak

Falsificatiecriterium

ongelijkmatige zetting door grondwater

omdat de in een specifiek pand opgetreden verschilzetting

ongelijkmatige zetting door grondverweking/liquefactie
ongelijkmatige zetting door bouwactiviteiten
ongelijkmatige zetting door industriële activiteiten

niet bekend is en dit enkel kan worden bepaald middels een
uitvoerige meting, kan niet op pandniveau een falsificatie
plaatsvinden. Op populatieniveau volgt de verwachting dat
van gemiddelde en erge schade in een beperkt aantal gevallen sprake kan zijn (orde 10-20 %), zie bijlage I.

ongelijkmatige zetting door bomen
uit paragraaf 2.3.3 volgt dat naar verwachting geen verweking heeft opgetreden in het onderzochte gebied.

interne vervormingen en belastingen door ongelijkmatige
zettingen in de ondergrond

gebouw op palen op een voldoende draagkrachtige laag
gefundeerd

interne vervormingen en belastingen door verbouwing/
uitbreiding

er is geen sprake van bouwkundige wijzigingen

interne vervormingen en belastingen door veranderend
gebruik

geen wijziging van gebruiksfunctie van het gebouw

interne vervormingen en belastingen door impact van
voorwerpen/materieel

in het verleden hebben geen calamiteiten plaatsgevonden
die impact hebben op het gebouw

interne vervormingen en belastingen door explosie

in het verleden hebben geen calamiteiten plaatsgevonden in
de vorm van explosies

interne vervormingen en belastingen door
regen/sneeuwval

opbouw van het gebouw is dusdanig dat er geen sprake kan
zijn van ophoging van regenwater en/of sneeuw

interne vervormingen en belastingen door blikseminslag

in het verleden hebben geen calamiteiten plaatsgevonden in
de vorm van blikseminslag

De achterliggende toetsingsprocedure/richtlijn per schadeoorzaak wordt in onderstaande tabel
weergegeven.

Tabel 2.19 Achterliggende toetsingsprocedure/richtlijn per schadeoorzaak
Schadeoorzaak

Richtlijn/toetsingsprocedure

aardbevingen

SBR deel A toetsing, incidentele trillingen

trillingen door bouwactiviteiten

SBR deel A toetsing, herhaald kortdurende/continue
trillingen1

trillingen door wegverkeer

SBR deel A toetsing, herhaald kortdurende trillingen

trillingen door spoorverkeer

SBR deel A toetsing, herhaald kortdurende trillingen

trillingen door overige bronnen

SBR deel A toetsing, afhankelijk van bronkenmerken

ongelijkmatige zetting door grondwater

tabel 6 en 7: Schadeclassificatie en scheurwijdte

ongelijkmatige zetting door grondverweking/liquefactie

tabel 6 en 7: Schadeclassificatie en scheurwijdte

ongelijkmatige zetting door bouwactiviteiten

tabel 6 en 7: Schadeclassificatie en scheurwijdte

ongelijkmatige zetting door industriële activiteiten

tabel 6 en 7: Schadeclassificatie en scheurwijdte

ongelijkmatige zetting door bomen

tabel 6 en 7: Schadeclassificatie en scheurwijdte

interne vervormingen en belastingen

geen expliciet criterium

1

Afhankelijk van type bouwactiviteit.
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3
VERIFICATIECRITERIA

3.1

Verifiëren van schadeoorzaken

In het vorige hoofdstuk zijn de schadeoorzaken besproken waarbij is ingegaan op grenswaarden voor het
wel of niet optreden van schade. Op basis van deze falsificatiecriteria kan per gebouw gekeken worden
bepaald welke schadeoorzaken wel of niet kunnen worden uitgesloten. Vervolgens vindt de verificatiestap
plaats door de waargenomen schadebeelden tijdens de inspectie te beschouwen en vervolgens te
beoordelen of de schadeoorzaken welke uit de falsificatiestap als mogelijke schadeoorzaken zijn
aangemerkt, overeenkomen met het schadebeeld. Voor de verificatiestap is het daarom van belang een
beeld te hebben van schadebeelden en bijbehorende schadeoorzaken. Dit hoofdstuk bespreekt de
schadebeelden en verificatiecriteria voor de veelvoorkomende schadebeelden.

3.2

Overzicht van veelvoorkomende schadebeelden

Uit de schadebeoordelingen volgt dat een aantal schadebeelden relatief veel voorkomt. Om de wijze van
bepaling van verificatiecriteria weer te geven zijn op de volgende pagina’s veelvoorkomende schades aan
gebouwen weergegeven. De uitwerking is bedoeld om een beeld te schetsen van de verschillende
schadebeelden. In het volgende hoofdstuk wordt een lijst met alle waargenomen schades gegeven. De
uitwerkingen zijn geordend in de drieslag: (a) belastingen, (b) vervormingen, (c) ondergrond.
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3.3

Onvoldoende sterkte/stijfheid van de lateiconstructie

Schadebeeld:
Scheurvorming boven een gevelopening.
Oorzaak:
A Overbelasting. A1 Onvoldoende stijfheid.

1

Boven elke opening in een gevel bevindt zich een
lateiconstructie. De lateiconstructie bestaat uit een rollaag
of een balk van bijvoorbeeld natuursteen, beton, staal,
hout of een gemetselde constructie. Lateien kunnen
zichtbaar of onzichtbaar gemonteerd zijn.

2

Een latei draagt de bovenliggende wand. De krachten uit
deze wand wordt door de lateiconstructie afgedragen
naar de beide zijden van de gevelopening. Daar worden
de krachten doorgegeven aan de onderliggende wand.

3

Soms komt het voor dat een latei onvoldoende stijfheid
heeft. Als gevolg hiervan buigt de latei door.

4

Zelfs bij een kleine doorbuiging van de latei, komt er
spanning te staan op de bovenliggende wand. Hierdoor
kan scheurvorming ontstaan boven en/of in de latei. De
scheurvorming verloopt in de meeste gevallen
trapsgewijs.
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3.4

Spatkrachten vanuit kapconstructie

Schadebeeld:
Scheurvorming nabij een aansluiting van een dak op een gevel.
Oorzaken:
A Overbelasting. A1.1 of A1.2 Onvoldoende sterkte.
muurplaat

1

Gebouwen kunnen een schuin dak hebben. Dit komt
zowel eenzijdig (lessenaarsdak) als tweezijdig (zadeldak of
mansardedak) voor.

2

Om het spatten te voorkomen is het dak in veel gevallen
via een muurplaat (zie detail) aan de vloer verbonden of
is door middel van een verbinding gekoppeld aan het
tegenover gelegen dakvlak.

3

Door de helling van het dak kan het dak spatten. De
muurplaat wordt door het dak in de verticale en
horizontale richting belast. De grootte van deze belasting
is afhankelijk van het type dakconstructie en de afmeting.
De vloer of het verbindende constructiedeel voorkomt dat
de muurplaten door de horizontale kracht naar buiten
worden gedrukt.

4

Soms kan de vloer, verbindend constructiedeel of
muurplaat de horizontale trekkracht niet goed
opvangen. In deze gevallen verplaatst de onderkant van
de kap (en soms ook een deel van de vloer) naar buiten.
Als gevolg hiervan drukt de muurplaat het aansluitende
metselwerk naar buiten. Hierdoor kan er scheurvorming
optreden in de wanden die naar buiten wordt gedrukt
en wanden die hierop aansluiten.
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3.5

Overbelasting oorspronkelijke constructie door verbouwing

Schadebeeld:
Scheurvorming in oorspronkelijke wanden door overbelasting na verbouwing.
Oorzaken:
A Overbelasting. A1.2 Onvoldoende sterkte.

1

De oorspronkelijke constructie is kan de initiële belasting
goed dragen.

2

Bij een verbouwing wordt vaak een doorbraak in een
bestaande wand gemaakt. Om de bovenliggende belasting
op te vangen wordt dan een balk boven de doorbraak
gelegd die opligt op de naast gelegen wanden.

3

De balk neemt de belasting op en draagt deze via zijn
oplegging over op de wand.

4

De wand moet bij de oplegging van de balk een te grote
belasting verwerken waar de wand niet geschikt voor is,
hierdoor treedt scheurvorming op in de wand ter plaatse
van de oplegging.
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3.6

Krimp van bouwmaterialen

Schadebeeld:
Fijne scheurvorming in de afwerking.
Oorzaak:
B Vervormingen. B1 Verhinderde vervorming.

1

Elk gebouw is opgebouwd uit verschillende bouwdelen,
zoals wanden, vloeren en daken. Deze bouwdelen zijn
onderling gekoppeld.

2

Het vochtgehalte in de bouwmaterialen zal gedurende de
tijd, langzaam in evenwicht komen met het vochtgehalte in
het gebouw. Ten gevolge hiervan treedt vocht uit het
materiaal en wil het korter worden. De mate van krimp
verschilt per bouwmateriaal. Bijvoorbeeld: kalkzandsteen
krimpt meer dan beton- of baksteen.

3

Als krimp van een bouwdeel wordt verhinderd dan kan dit
leiden tot scheuren in het betreffende bouwdeel. Deze
bouwdelen scheuren op de zwakste plekken in het
bouwdeel zoals rondom openingen of alleen in de
afwerklaag op een wand.
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4

Indien de scheuren optreden in het bouwdeel kunnen
deze zich doorzetten in de afwerking op dit bouwdeel
als dit materiaal onvoldoende flexibel is.
Ook kan het voorkomen dat de scheuren zich alleen in
de afwerking bevinden. In dat geval krimpt de afwerking
en wordt de krimp verhinderd door het bouwelement
waarop dit is aangebracht.

3.7

Krimp van bouwmaterialen

Schadebeeld:
Strakke scheur of naad tussen twee elementen.
Oorzaak:
B Vervormingen. B1 Verhinderde vervorming.

1

Elk gebouw is opgebouwd uit verschillende elementen
zoals metselstenen, vloerdelen, dakplaten en
plafondplaten.

2

Het vochtgehalte in de bouwmaterialen zal gedurende tijd,
langzaam in evenwicht komen met het vochtgehalte in het
gebouw. Ten gevolge hiervan treedt vocht uit het materiaal
en wil het korter worden. De mate van krimp verschilt per
bouwmateriaal. Bijvoorbeeld: kalkzandsteen zal meer
krimpen dan beton- of baksteen.

3

Daar waar twee elementen op elkaar aansluiten en niet
met elkaar zijn verbonden, kan de voeg tussen de
elementen vergroten als gevolg van krimp van
aansluitende elementen. Voorbeelden van dergelijke
voegen zijn: een dilatatie, de aansluiting tussen een
plafond en wand, een aansluiting van een vloer op wand,
twee plafondplaten die tegen elkaar zijn gelegd etc.
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4

Indien een afwerking wordt doorgezet over een
dergelijke voeg dan bestaat de kans dat op de afwerking
de verkorting in de voeg niet kan opnemen en scheurt.

3.8

Doorbuiging/vervorming van een vloer

Schadebeeld:
Scheur in een wand die is geplaatst op een vloer of in een wand waarop de vloer is opgelegd.
Oorzaak:
B Vervormingen. B2 Verhinderde vervorming.

1

Een vloer draagt zijn belasting af naar de wanden waarop
hij is opgelegd.

2

De belasting is een samenstelling van eigen gewicht, de
bouwdelen die op de vloer staan en belasting door
gebruik. De vloer buigt als gevolg van het belasten
door.

3

De mate van doorbuiging is afhankelijk van het type vloer,
de overspanning en de belasting. In de tijd zal de
doorbuiging van de vloer kunnen toenemen (net zoals bij
een boekenplank). Dit komt door kleine veranderingen in
het materiaal waaruit de vloer is samengesteld. Bij de
oplegging van de vloer ondergaat hij als gevolg van de
belasting een hoekverdraaiing.

4

In de op de vloer geplaatste steenachtige wand kan
scheurvorming optreden als er bij het ontwerp geen
rekening is gehouden met de doorbuiging. In dergelijke
gevallen wordt er in wand horizontale scheurvorming
aangetroffen vanuit het midden van de overspanning.
Bij de oplegging van de vloer kan door de
hoekverdraaiing de oplegging afbrokkelen, dit uit zich
als scheurvorming bij de overgang van de vloer naar
wand.
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3.9

Thermische lengtevervorming van de latei

Schadebeeld:
Scheur nabij de oplegging van een latei.
Oorzaak:
B Vervormingen. B2 Opgelegde vervorming.

1

Boven elke opening in een gevel bevindt zich een
lateiconstructie. De lateiconstructie bestaat uit een
rollaag of een balk van bijvoorbeeld natuursteen, beton,
staal, hout of een gemetselde constructie. Lateien kunnen
zichtbaar of onzichtbaar gemonteerd zijn.

2

Een latei draagt de bovenliggende wand. De krachten uit
deze wand wordt door de lateiconstructie afgedragen
naar de beide zijden van de gevelopening. Daar worden
de krachten doorgegeven aan de onderliggende wand.

3

Indien de latei is gemaakt van een materiaal dat meer
uitzet dan de omliggende baksteen kan er bij grote
temperatuurswisselingen ruimtegebrek ontstaan bij de
oplegging van de latei. Bij opwarmen van de wand zet de
latei meer uit dan de bakstenen wand.

4

Als er bij de steunpunten onvoldoende ruimte aanwezig
is om de verlenging van de latei op te kunnen nemen, zal
de zwakste schakel breken. In de meeste gevallen is dat
de baksteen. Op de kop van de latei zal scheurvorming
optreden en stukken van de baksteen kunnen afspringen.
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3.10

Thermische werking door afkoeling

Schadebeeld:
(Verticale) Scheurvorming in een metselwerk buitengevel.
Oorzaak:
B Vervormingen. B1 Verhinderde vervorming.

1

De buitengevel van een gebouw wordt beïnvloed door het
weer.

2

Hij volgt de dagelijkse temperatuurwisselingen en het
jaarlijkse temperatuursverloop. Dit wordt ‘thermische
belasting’ genoemd. Als een gevel warmer wordt dan zet
hij uit en wordt langer, als hij afkoelt wordt hij korter.

3

Bij vorst (lage temperaturen) zal de gevel verkorten. Op de
eerste verdieping koelt de gevel meer af dan het
metselwerk onder de grond. Dit komt voornamelijk
doordat de fundering de temperatuur van de bodem
overneemt. Bij vorst is deze hoger dan de
buitenluchttemperatuur.

4

De fundering verhinderd het verkorten van gevel die
hier direct op is geplaatst. Hierdoor ontstaan er
horizontale spanningen en eventueel scheuren in het
metselwerk. Op de eerste verdieping is de kans op
dergelijke scheuren kleiner omdat de gevel hier minder
wordt gehinderd bij het vervormen.
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3.11

Thermische werking door opwarming

Schadebeeld:
Scheuren nabij de aansluiting van een dak op een metselwerkbuitengevel en/of nabij onder een hoek op
elkaar aansluiten de gevels.
Oorzaak:
B Vervormingen. B2 Opgelegde vervorming.

1

De buitenkant van een gebouw wordt beïnvloed door het
weer.

2

De zon straalt het gebouw aan. Dit wordt ‘thermische
belasting’ of ‘zonbelasting’ genoemd. Een plat dak heeft
een grotere zonbelasting dan een noordgevel. Als een
bouwdeel warmer wordt dan zet hij uit.

3

Elk onderdeel van een gebouw kent zijn eigen
zonbelasting. Zo zal een platdak van een uitbouw een
hogere zonbelasting kennen dan de zijwanden van de
uitbouw of heeft het platdak een grotere
uitzettingscoëfficiënt dan de zijwanden. Hierdoor ontstaat
een verschil in opwarming van de materialen en dus een
verschil in uitzetting.

4

Omdat gebouwmaterialen aan elkaar gekoppeld zijn
ontstaat er spanning wanneer er een verschil in
uitzetting tussen materialen plaats vindt. Zelfs bij een
klein verschil in uitzetting kan de spanning zo hoog
oplopen dat er scheurvorming optreedt bij overgangen
tussen materialen. Schade veroorzaakt door thermische
belasting is herkenbaar aan: verticale scheurvorming op
hoek van een gebouw of ter plaatse van een zwak deel
in de gevel. Bij thermische werking van een dak is de
schade herkenbaar door horizontale of schuine scheuren
doordat het dak uitzet.
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3.12

Verschilzetting van de fundering

Schadebeeld:
Scheur onder een gevel opening op begane grond niveau.
Oorzaken:
C Ondergrond.

1

Elk gebouw heeft een fundering. Een gebouw staat op
palen of op een funderingsstrook. In dit laatste geval
spreekt men van een ‘fundering op staal’.

2

Door het gewicht van de bouwdelen wordt de
ondergrond als het ware ingedrukt. De ondergrond ‘zet’
zich, vandaar de bouwkundige term ‘zetting’. Hoe
zwaarder het bouwdeel, hoe groter de zetting.

3

De fundering van het gebouw moet de belasting van het
gebouw zo gelijkmatig mogelijk op de ondergrond
verdelen. Als dit niet het geval is zal de fundering
ongelijkmatig zetten. Dit komt vaak voor onder sparingen
(deuren, ramen) in de gevel, door een lagere
funderingsdruk zet de fundering onder de sparing minder
dan er naast.

4

Door verschil zetting ontstaat er spanning in het
metselwerk boven de locaties waar de fundering minder
is gezakt. Die spanning kan zo hoog oplopen dat er
scheurvorming optreedt.
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3.13

Verschilzetting als gevolg van een verbouwing/uitbreiding van een gebouw

Schadebeeld:
Scheur tussen oorspronkelijke bouw en een verbouwing/uitbreiding.
Oorzaken:
C Ondergrond.

1

Elk gebouw heeft een fundering waarbij in meer of
mindere mate een vorm van zetting zal plaatsvinden. Bij
een gelijkmatige zetting, waarbij de zetting over het
gehele gebouw gelijk is, leidt dit niet tot schade.

2

Bij een uitbouw wordt deze apart gefundeerd.

3

Als de aanbouw op staal is gefundeerd zal deze zetten.
Deze zetting zal niet gelijk zijn aan de zetting van het
oudere gebouw omdat deze al een mate van zetting heeft
ondergaan en omdat de belasting verschilt.

4

Het is gebruikelijk dat er tussen deze bouwdelen een
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dilatatie wordt aangebracht. Een dilatatievoeg is een voeg
die als functie heeft het uitzetten en krimpen van materialen
en verschilzetting tussen bouwdelen op te vangen. Als de
aanbouw direct aan het bestaande gebouw is bevestigd of
de dilatatie is niet juist uitgevoerd, kan dit leiden tot schade.

3.14

Verschilzetting tussen fundering gebouw en fundering van de kelder

Schadebeeld:
Scheur in metselwerk boven kelderwanden.
Oorzaken:
C Ondergrond

1

Elk gebouw heeft een fundering waarbij in meer of
mindere mate een vorm van zetting zal plaatsvinden. Bij
een gelijkmatige zetting, waarbij de zetting over het
gehele gebouw gelijk is, leidt dit niet tot schade.

2

Indien een gebouw op staal is gefundeerd en deels op
een kelder staat zal het in veel gevallen ongelijkmatig
zetten. De kelder zet minder dan de fundering van het
gebouw.

3

Hoeveel een fundering zet is onder ander afhankelijk van de

4

In veel gevallen is aan de gevel te zien waar een kelder
zich onder een gebouw bevindt. Het gebouw lijkt over
de kelder te zakken. Kenmerkende scheurvorming
hiervan wordt aangetroffen op overgang kelderwoning.
De scheurvorming is trapsgewijs en de horizontale
voegen staan deels open.

grondspanning (als gevolg van de belasting) onder de
fundering. Bij een lage grondspanning zet bodem onder de
fundering minder dan bij een hoge grondspanning.
Onder de kelder is door het grote oppervlak ervan een lagere
grondspanning aanwezig dan onder de fundering van de
woning.
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3.15

Veroudering van het voegwerk

Schadebeeld:
Beschadigd voegwerk.
Oorzaken:
A Overbelasting. A1.3 Onvoldoende sterkte door veroudering/aantasting.

1

In Nederland kennen wij een traditie van het bouwen met 2
baksteen. Na het metselen van de wand wordt de wand
afgevoegd.

De baksteen muren vormen de huid van het gebouw en
worden in grote mate beïnvloed door invloeden van
buiten, zoals zonbelasting, temperatuurverschillen en
vocht. Door het inwerken van deze weersinvloeden wordt
het voegwerk poreuzer, het verouderd. Als gevolg hiervan
vallen stukken afwerkvoeg uit de wand. Veroudering is
herkenbaar aan verzanding, verbrokkeling, wegspoeling of
uitvallen van de afwerkvoeg.

mortel

afwerkvoeg

Uitgevallen afwerkvoeg
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3.16

Resultaat verificatiecriteria

Schade oorzaak/Schadebeeld

Verificatiecriterium

Geverifieerde
mogelijke
schadeoorzaak

onvoldoende sterkte/stijfheid van
de lateiconstructie /
scheurvorming boven een
gevelopening

Het metselwerk direct boven de latei is gescheurd, de
scheurvorming verloopt in de veel gevallen trapsgewijs en de
latei buigt zichtbaar door.

A.1

Het metselwerk direct boven en/of in de rollaag is gescheurd,
hoofdzakelijk verticale scheurvorming. Er is boven de rollaag over
beperkte hoogte metselwerk aanwezig.
spatkracht vanuit de kap/
scheurvorming nabij een
aansluiting van een dak op een
wand

Een hellende dak is constructief onvoldoende met de muurplaat
gekoppeld of de horizontale spatkracht vanuit de kap is niet in
evenwicht. Hierdoor spat de kap aan de onderzijde naar buiten.

A.1.1 of A.1.2

Als gevolg van het spatten wordt het aansluitende metselwerk
naar buiten gedrukt met scheurvorming in het metselwerk als
gevolg. De wand staat uit het lood.
Wanden die haaks op de muurplaat staan en verbonden zijn met
de buitenwand kunnen stapsgewijs scheuren.
De spatkracht kan leiden tot lokaal bezwijken van een
constructie. Bijvoorbeeld een aantal stenen wordt uit het vlak van
een wand gedrukt.
overbelasting oorspronkelijke
constructie door verbouwing /
scheurvorming in oorspronkelijke
wanden door overbelasting na
verbouwing

Door verbouwing kan de oorspronkelijke constructie de extra c.q.
gewijzigde belasting niet dragen met scheurvorming ter plaatse
van de extra belasting tot gevolg.

A.1.2

verouderd voegwerk/beschadigd
voegwerk

Veroudering is herkenbaar aan verzanding, verbrokkeling,
wegspoeling of uitvallen van de afwerkvoeg. De afwerkvoeg kan
kenmerken vertonen van mos- en/of algengroei, de voeg
desintegreert en/of stenen rondom de voeg vriezen kapot.

A1.3

krimp van bouwmaterialen/ fijne
scheuren in afwerking

Als krimp van een bouwdeel wordt verhinderd kan dit leiden tot
scheuren in het betreffende bouwdeel. Deze bouwdelen scheuren
op de zwakste plaats zoals rondom openingen of alleen in de
afwerklaag op een wand.

B.1.

Indien de scheuren optreden in het constructieve deel van het
bouwdeel kunnen deze zich doorzetten in de afwerking op dit
bouwdeel als dit materiaal onvoldoende flexibel is.
Ook kan het voorkomen dat de scheuren zich alleen in de
afwerking bevinden. In dat geval krimpt de afwerking en wordt
de krimp verhinderd door het bouwelement waarop dit is
aangebracht.
krimp van
bouwmaterialen/strakke scheur
of naad tussen twee elementen

Daar waar twee elementen op elkaar aansluiten en niet met
elkaar zijn verbonden, kan de voeg tussen de elementen
vergroten als gevolg van krimp van aansluitende elementen. Op
de plek waar twee elementen op elkaar aansluiten kan een
scheur ontstaan. Als over deze voeg een afwerking is
aangebracht kan deze scheuren als deze onvoldoende flexibel is.
Voorbeelden van dergelijke voegen zijn: een dilatatie, de
aansluiting tussen plafond en wand, aansluiting van een vloer op
wand, twee plafondplaten die tegen elkaar zijn gelegd etc.
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B.1.

Schade oorzaak/Schadebeeld

Verificatiecriterium

Geverifieerde
mogelijke
schadeoorzaak

doorbuiging/vervorming van een
vloer / scheur in een wand die is
geplaatst op een vloer of in een
wand waarop de vloer is
opgelegd

In een steenachtige wand kan scheurvorming optreden als
gevolg van doorbuiging van de vloer waar hij op staat. De wand
kan de doorbuiging van de vloer niet volgen.

B.2

In dat geval wordt er in wand horizontale scheurvorming
aangetroffen vanuit het midden van de overspanning in de
onderste regionen van de wand. De onderste rij stenen volgt de
doorbuiging van de vloer. Het overige deel van de wand voert via
gewelfwerking haar eigen gewicht af.
Bij de oplegging van de vloer kan door de hoekverdraaiing de
oplegging afbrokkelen, dit uit zich als scheurvorming bij de
overgang van de vloer naar wand.

thermische lengtevervorming van
de latei/scheur nabij de
oplegging van een latei

Als er bij de steunpunten onvoldoende ruimte aanwezig is om de
verlenging van de latei op te kunnen nemen, zal de zwakste
schakel breken. In de meeste gevallen is dat de baksteen. Op de
kop van de latei zal scheurvorming optreden en stukken van de
baksteen kunnen afspringen.

B.2

thermische werking door
afkoeling/scheurvorming in een
metselwerk buitengevel

De fundering verhinderd het verkorten van gevel die hier direct
op is geplaatst. Hierdoor ontstaan er horizontale spanningen en
eventueel scheuren in het metselwerk. Deze bevinden zich vaak
halverwege de gevelhoogte en zijn hoofdzakelijk verticaal
georiënteerd.

B.1

Op de eerste verdieping is de kans op dergelijke scheuren kleiner
omdat de gevel hier minder wordt gehinderd bij het vervormen.
thermische werking door
opwarming/scheuren nabij een
aansluiting van een dak op een
metselwerk buitengevel en(of)
nabij onder een hoek op elkaar
staande gevels

Schade veroorzaakt door thermische werking door opwarming is
herkenbaar aan: verticale scheurvorming op hoek van een
gebouw daar waar twee wanden op elkaar aansluiten.

B.2.

verschilzetting van de
fundering/scheuren onder een
gevelopening op begane
grondniveau

Door verschilzetting van de fundering kan er onder een
gevelopening scheurvorming ontstaan. Deze kan verticaal of
trapsgewijs georiënteerd zijn. De fundering onder de opening is
minder gezet dan de fundering naast de opening.

C

verschilzetting als gevolg van een
verbouwing(uitbreiding) van een
gebouw/scheuren tussen
oorspronkelijke bouw en een
verbouwing(uitbreiding)

De lintvoeg in een metselwerkwand wordt door een scheur
onderbroken ter plaatse van een gebouw en haar uitbreiding. De
scheur loopt getrapt via een kopvoeg naar de volgende lintvoeg
of staat verticaal en loopt dwars door de bakstenen. De lintvoeg
links en rechts naast de scheur lopen niet in het zelfde
horizontale vlak.

C

Bij thermische werking van een dak is de schade herkenbaar door
horizontale of schuine scheuren in het metselwerk waarop het
dak aansluit. In veel gevallen ter plaatse van de uiteinden van een
dak, daar is het verplaatsingsverschil als gevolg van de
opwarming tussen het dak en het aansluitende metselwerk het
grootst.

De lintvoeg in een metselwerkwand wordt door een scheur
onderbroken ter plaatse van een gebouw en haar uitbreiding. De
scheur staat verticaal en loopt dwars door de bakstenen. De
scheur wijkt over de lengte van de scheur, de scheur heeft een Vvorm.
verschilzetting tussen fundering
van het gebouw en de
kelder/scheuren in metselwerk
boven kelderwand
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Kenmerkende scheurvorming wordt aangetroffen op de
overgang van kelder-woning. De scheurvorming is trapsgewijs en
de horizontale voegen staan deels open. Het gebouw lijkt over
de kelder te zakken.
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C

4
PRELIMINAIRE SCHADEOORZAKEN

4.1

Overzicht van alle gefalsificeerde schadeoorzaken

Hoofdoorzaak

Suboorzaak niveau 1

Suboorzaak niveau 2

A. belastingen

A.1 geen overbelasting;
onvoldoende sterkt

A.1.1 initieel

A.2 overbelasting vanuit
gebruik

A.3 overbelasting door
trillingen

A.4 incidentele
overbelasting

B.1 verhinderde
vervormingen

138 (32 %)

A.1.3 veroudering/aantasting

0 (0 %)

A.2.1 in normale gebruikssituatie

0 (0 %)

A.2.2 veranderend gebruik

422 (97 %)

A.2.3 verbouwing/uitbreiding

138 (32 %)

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.4.1 impact van voorwerpen/materieel

421 (97 %)

A.4.2 explosie

421 (97 %)
0 (0 %)

A.4.4 storm

421 (97 %)

A.4.5 blikseminslag

421 (97 %)

B.1.1 initieel
B.1.2 verbouwing/uitbreiding
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0 (0 %)

A.1.2 verbouwing/uitbreiding

A.4.3 regen-/sneeuwval

B. vervormingen

Gebouwen (Totaal = 437)
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0 (0 %)
138 (32 %)

Hoofdoorzaak

Suboorzaak niveau 1

B.2 opgelegde
vervormingen

Suboorzaak niveau 2
B.1.3 veroudering/aantasting

0 (0 %)

B.2.1 initieel

0 (0 %)

B.2.2 verbouwing/uitbreiding
B.2..3 corrosie metalen onderdelen
C. ongelijkmatige
zettingen in de
ondergrond

C.1 autonome zetting

138 (32 %)
0 (0 %)

C.1.1 gelijkblijvende belasting
0 (0 %)

C.2 verandering van de
belasting op de
ondergrond

C.3 verandering in 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.3.1 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
C.3.8 bomen
C.3.9 bodemdaling ten gevolge van
mijnbouwactiviteiten
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Gebouwen (Totaal = 437)
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437 (100 %)
0 (0 %)

437 (100 %)

4.2

Overzicht van alle geverifieerde schadeoorzaken

Hoofdoorzaak

Suboorzaak niveau 1

Suboorzaak niveau 2

A. belastingen

A.1 geen overbelasting;
onvoldoende sterkt

A.1.1 initieel

383 (88 %)

A.1.2 verbouwing/uitbreiding

132 (30 %)

A.1.3 veroudering/aantasting

276 (64 %)

A.2.1 in normale gebruikssituatie

116 (27 %)

A.2 overbelasting vanuit
gebruik

A.2.2 veranderend gebruik
A.2.3 verbouwing/uitbreiding
A.3 overbelasting door
trillingen

A.4 incidentele
overbelasting

B.2 opgelegde
vervormingen

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.4.1 impact van voorwerpen/materieel

1 (0 %)

A.4.2 explosie

0 (0 %)

A.4.3 regen-/sneeuwval

0 (0 %)

B.1.1 initieel
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0 (0 %)
404 (92 %)
84 (19 %)

B.1.3 veroudering/aantasting

2 (0 %)

B.2.1 initieel

B.2..3 corrosie metalen onderdelen
C.1 autonome zetting

21 (5 %)

B.1.2 verbouwing/uitbreiding

B.2.2 verbouwing/uitbreiding

C. ongelijkmatige
zettingen in de
ondergrond

20 (5 %)
2 (0 %)

A.4.5 blikseminslag
B.1 verrhinderde
vervormingen

0 (0 %)

A.3.1 wegverkeer

A.4.4 storm

B. vervormingen

Gebouwen (Totaal = 437)

401 (92 %)
25 (6 %)
59 (14 %)

C.1.1 gelijkblijvende belasting
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195 (45 %)

Hoofdoorzaak

Suboorzaak niveau 1

Suboorzaak niveau 2

C.2 verandering van de
belasting op de
ondergrond

C.2.1 verbouwing/uitbreiding

C.3 verandering in de
ondergrond
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Gebouwen (Totaal = 437)
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.3.1 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 %)
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5
AANBEVELINGEN

5.1

Aanbevelingen falsificatiecriteria

Met betrekking tot het hanteren van de falsificatiecriteria voor trillingen en de gehanteerde grenswaarden
zijn de volgende aanbevelingen opgesteld:
- door een simultane meting aan het maaiveld, begane grond voorgevel en begane grond achtergevel uit
te voeren kan naar verwachting aangetoond worden dat maaiveldwaarden voor trillingen in de regel een
conservatief uitgangspunt zijn voor trillingen van de fundering;
- in geval van incidentele trillingen speelt in de specifieke situatie in het onderzoeksgebied dat de periode
tussen twee trillingsincidenten een lange termijn (meer dan een jaar) kan verstrijken. Deze
tussenliggende periode kan afbouw van spanningen bewerkstelligen waarmee scheurvorming mogelijk
later optreedt / een groter aantal belastingscycli vergt in vergelijking met een belasting in een korte
periode. Nader onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden naar dit aspect;
- door een simultane meting aan een pand of enkele panden uit te voeren op begane grond en hogere
verdieping(en), kan in het veld het effect van opslingering vast worden gesteld bij een representatief
pand.
In voorgaande hoofdstukken is de geohydrologische informatie vertaald naar beoordeling. Deze
beoordelingen hebben plaatsgevonden op criteria. Omdat niet alle informatie beschikbaar is, zijn een aantal
uitgangspunten vastgesteld voor dit onderzoek. In onderstaande opsomming worden aanbevelingen gedaan
om deze criteria aan te scherpen, te detailleren of verder te verbeteren. In het kader van de geohydrologie
vinden er drie beoordelingen voor de falsificatie plaats:
- beoordeling zetting in verband met grondwaterstanddaling:
De bron voor de criteria voor de toelaatbare verlaging grondwaterstand (tabel 2.8) en toelaatbare
verlaging oppervlaktewaterpeil (tabel 2.12) is ‘Studieresultaten betreffende ongelijkmatige zakkingen in
verband met aardgaswinning in de provincie Groningen’, Commissie bodemdaling 1987 [ref. 4]. Bij een
verlaging van de waterstand binnen de gegeven criteria zou de kans op scheurvorming met maximaal
5 % toenemen.
In het onderzoek wordt aangegeven dat de studie een algemeen karakter heeft, de criteria globaal zijn
en niet bedoeld zijn als een handleiding waarmee de oorzaak van scheurvorming in een willekeurig
gebouw kan worden opgespoord. In het onderzoek is een rijtje van 6 woningen gebruikt. Er wordt hierbij
aangegeven dat het niet te voorkomen is om met gemiddelden te werken, terwijl bijvoorbeeld de
treksterkte van het metselmateriaal aanzienlijk verschilt per gebouw, waardoor ook de maximale
toelaatbare verlagingen per gebouw anders zijn.
-> Aanbevolen wordt om nader wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar validatie en/of
aanscherping van deze criteria. Daarnaast kunnen de criteria uitgebreid worden voor meer typen
ondergrond, door bijvoorbeeld onderscheid te maken in verschillende typen klei (lemig, venig,
zwaar/licht, et cetera);
- beoordeling veenoxidatie:
Voor de beoordeling van veenoxidatie zijn geen criteria uit andere onderzoeken gebruikt. De
beoordeling is puur gebaseerd op de diepte van de veenlaag in verhouding tot de GLG (zie tabel 2.14).
Hierbij is er een hoog risico toegekend als de GLG onder de onderkant van de veenlaag ligt en een
middelmatig risico als de GLG hoger ligt, en er wel veen aanwezig is.
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-> Een verbetering van deze methode zou zijn om onderscheid te maken in de dikte van de veenlaag
boven de GLG, en hieraan criteria te koppelen. Hier zou nader onderzoek naar gedaan moeten worden;
beoordeling zakking in verband met grondwaterstandstijging:
De bron voor de criteria voor de toelaatbare stijging van de grondwaterstand is ‘Bodemdaling
Groningen. Effecten peilverhoging op fundering op staal. Relatie afname draagvermogen en zakking
fundering’, Gemeentewerken Gemeente Rotterdam 2003, 2014 [ref. 5, 6]. Bij een stijging van de
grondwaterstand van minder dan 15 cm in een zandig profiel zou de zakking van fundering minder dan
10 mm zijn en dus niet tot schade leiden. Het onderzoek is gedaan met analytische en numerieke
modellen. De maximale stijging van 15 cm wordt expliciet niet gepresenteerd als toetsingscriterium: de
onderzoeksvraag was wat de effecten waren van een grondwaterstandstijging van 15 cm. Er wordt
bovendien opgemerkt dat de daadwerkelijke kans op schade van veel meer factoren afhangt dan alleen
de grondwaterstandstijging (fundering, nieuwbouw, et cetera).
-> Aanbevolen wordt om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren met als onderzoeksdoel een
criterium voor grondwaterstandstijging. Daarbij wordt aanbevolen niet alleen modellen te gebruiken,
maar ook veldonderzoek uit te voeren.

5.2
-

-

-

-

-

Aanbevelingen verificatiecriteria
Borsje beschrijft de verificatiecriteria op hoofdlijnen. Voor de meest voorkomende schades heeft
Witteveen+Bos de verificatiecriteria op een hoger detailniveau uitgewerkt. Wij bevelen aan om dit voor
alle schadebeelden te doen en de criteria uit te breiden met schadebeelden (plaatjes) die als voorbeeld
kunnen dienen bij het beoordelen van de schades;
het ontwikkelen van een handboek waarin voor specifiek gebouwen in Groningen en omgeving
schadebeelden worden beschreven. Als naslagwerk hebben de beoordelaars onder andere gebruik
gemaakt van: I.A.E. de Vent, prototype of a diagnostic descision support tool for structural damage in
masonry, 2011; Stichting Bouwresearch, scheurvorming in gemetselde wanden, SBR publicatie 54, 1976;
Stichting Bouwresearch, scheuren in woningen, SBR publicatie 8, 1981. Een handboek Schadebeelden
kan helpen om de oorzaak van een schade op eenduidige wijze vast te leggen. Daarnaast kan het de
bewoners helpen om een schade en de oorzaak beter te kunnen begrijpen;
gebouwen worden op ingedeeld in drie categorieën op basis van bouwwijze en de staat waarin ze
verkeren. Een brede categorisering van gebouwen waar in meer detail wordt ingegaan op de bouwwijze
van een gebouw en staat helpt om inzichtelijke te maken welke schades in welke categorie vaker
voorkomen. Daarnaast kan het een beter beeld geven van schadepatronen in bepaalde categorie
gebouwen;
de methodiek van Borsje is goed toepasbaar, echter er mogelijk oorzaken van schade zouden breder
kunnen worden uitgeschreven. Bijvoorbeeld zouden de mogelijke oorzaken verhinderde vervorming en
opgelegde vervormingen herschreven moeten worden omdat niet altijd even duidelijk is of een schade
wordt veroorzaakt door een verhindering of een opgelegde vervorming. Daarnaast zou de categorie
‘geen overbelasting; onvoldoende sterkte’ herschreven moeten worden, hier is vaak sprake van
onvoldoende stijfheid van een constructie in plaats van onvoldoende sterkte;
het verder uitbreiden van de methodiek om ook op schadeniveau mogelijke schadeoorzaken uit te
sluiten;
meer onderzoek naar het ontstaan van lichte schades (slight damage) om het aantal mogelijk
schadeoorzaken te kunnen reduceren.
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