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INLEIDING 
 
 

1.1 Informatie verzamelen, de eerste stap van de PCA 
 
In opdracht van NAM is een onderzoek uitgevoerd met als doel het achterhalen van de oorzaak of oorzaken 
van schade(s) aan gebouwen naar aanleiding van de aardbeving nabij Zuidlaren op 23 december 2016. Het 
onderzoek is uitgevoerd met een methodiek die wordt geduid als ‘Presumable Cause Analysis’ (PCA). 
Voorliggende bijlage beschrijft de eerste stap van de drie stappen van de PCA-methodiek: het verzamelen 
van informatie (zie afbeelding 1.1). 
 
 
Afbeelding 1.1 Documentstructuur, bijlage I verzamelen van Informatie 
 

 
 
 
Cruciaal voor het toepassen van de PCA-methodiek is de kwaliteit van deze verzamelde informatie. Er 
worden drie aggregatieniveaus onderscheiden (zie afbeelding 1.2): 
- schade; 
- gebouw; 
- omgeving. 
 
 
Afbeelding 1.2 Verzamelen van informatie 
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1.2 Welke informatie is verzameld en op welke manier? 
 
Op basis van het TNO rapport, opgesteld door Borsje & Richemont, is een overzicht opgesteld met 
mogelijke oorzaken van schades aan gebouwen. Dit overzicht is nader aangevuld met de schadeoorzaak 
bomen. In dit overzicht worden schades aan gebouwen onderverdeeld in vijf type schadeoorzaken:  
A) belastingen, B) vervormingen, C) ongelijkmatige zettingen in de ondergrond, D) geen schade en  
E) onbekend. In hoofdstuk 2 zijn deze mogelijke schadeoorzaken nader toegelicht. Op basis van dit 
overzicht van mogelijke schadeoorzaken is vastgesteld welke informatie relevant is om te verzamelen.  
 
Deze informatie is vervolgens op een systematische wijze verzameld middels een inspectiebezoek en een 
bureaustudie: 
- een (inspectie)bezoek aan ieder adres waar schade is gemeld (hoofdstuk 3). Het bezoek bestaat uit een 

interview met de bewoner en een inspectie van het gebouw en de omgeving. De inspectie betreft een 
systematische visuele inspectie (SVI), waarin op een systematische vooraf vastgelegde methode de 
visuele schadekenmerken, gebouwkenmerken en omgevingskenmerken worden vastgelegd; 

- een bureaustudie naar omgevingskenmerken (hoofdstuk 4). 
 
In onderstaande tabel is weergegeven welke informatie op welke wijze is verzameld en waar deze informatie 
terug te vinden is in voorliggende bijlage. De opgehaalde informatie is onder de tabel samengevat voor de 
onderdelen schadekenmerken, gebouwkenmerken en omgevingskenmerken.  
 
 
Tabel 1.1 Overzicht opgehaalde informatie 
 

Informatie Inspectie (hoofdstuk 3) Bureauonderzoek (hoofdstuk 4) 

SCHADEKENMERKEN 

plaats van de schade X  

vorm van de schade X  

overige kenmerken van de schade X  

foto’s van de schade X  

GEBOUWKENMERKEN 

basisgegevens X X 

bouwkundige wijzigingen X X 

historische gegevens X  

historische gegevens schade X  

OMGEVINGSKENMERKEN 

verkeer X X 

bodemdaling als gevolg van diepe 
delfstofwinning 

 X 

bodemdaling als gevolg van autonome 
bodemprocessen 

 X 

grondwaterstand X X 

aardbevingen  X 

bouwactiviteiten X X 

industriële activiteiten X X 

achtergrondruis  X 

bomen X X 
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1.2.1 Schadekenmerken 
 
De schadekenmerken zijn geïnventariseerd tijdens het inspectiebezoek. Samen met de bewoner worden de 
schades langsgelopen en wordt informatie verzameld over het ontstaan van de schades. Ook de schades die 
niet door de bewoner zijn gemeld worden vastgelegd. Deze informatie wordt door middel van foto’s en een 
verslag vastgelegd. Een beperking van de SVI is dat enkel zichtbare kenmerken vastgelegd worden. Hierdoor 
wordt de overlast voor de bewoner beperkt en de veiligheid van de inspecteur geborgd, maar blijven niet 
zichtbare kenmerken onbekend. 
 
 

1.2.2 Gebouwkenmerken 
 
De gebouwkenmerken zijn geïnventariseerd door middel van het inspectiebezoek en op basis van 
bureauonderzoek.  
 
Inspectiebezoek 

In het interview met de bewoner (tijdens het inspectiebezoek) zijn door de inspecteur basisgegevens van het 
gebouw verzameld en is informatie vastgelegd over de historie van het gebouw zoals verbouwingen. 
Daarnaast is met behulp van een tekenapplicatie op de tablet het gebouw per bouwlaag in kaart gebracht 
op een globale plattegrond. 
 
Bureaustudie 

In de bureaustudie zijn kenmerken van het gebouw in beeld gebracht zoals het bouwjaar op basis van 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en uitbreidingen op basis van jaarlijkse luchtfoto’s. Voor de 
meeste gebouwen is een bouwdossier bij de gemeente opgevraagd.  
 
 

1.2.3 Omgevingskenmerken 
 
Voor het verzamelen van omgevingsinformatie is gebruik gemaakt van het inspectiebezoek en een 
bureaustudie. De omgevingsinformatie is systematisch vertaald naar omgevingskenmerken per individuele 
locatie en vervolgens gedigitaliseerd. Per woning is locatie specifieke informatie verzameld over verkeer, 
bodemdaling diepe ondergrond, bodemdaling ondiepe ondergrond, grondwaterstand, aardbevingen, 
bouwactiviteiten, industriële activiteiten, achtergrondruis en bomen. Elk van deze omgevingskenmerken is 
hieronder nader toegelicht, waarbij onderscheid is gemaakt tussen opgehaalde informatie uit het 
inspectiebezoek en vanuit de bureaustudie.  
 
Verkeer (paragraaf 4.2) 

Verkeersactiviteiten over de weg en het spoor kunnen trillingen veroorzaken. Om te beoordelen of de 
schades aan woningen het gevolg zijn van trillingen veroorzaakt door verkeersactiviteiten, is informatie 
verzameld over onderstaande maatgevende verkeerssituaties: 
- inspectiebezoek: tijdens het inspectiebezoek zijn onderstaande kenmerken in beeld gebracht: 

· de afstand tot aan een drempel; 
· het type bestrating (asfalt, bestrating, of grind/zandweg);  
· de wegcategorie, gebaseerd op snelheidslimieten; 

- bureauonderzoek: op basis van BAG-gegevens, spoor- en wegengegevens en Google Earth zijn per 
woning de volgende kenmerken in beeld gebracht: 
· de afstand tot aan het dichtstbijgelegen spoor; 
· de afstand tot aan de maatgevende weg; 
· de nabijheid van een buslijn. 
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Bodemdaling 

Bodemdalingen in het projectgebied kunnen leiden tot schade aan gebouwen. Binnen het projectgebied zijn 
er verschillende oorzaken mogelijk voor deze bodemdalingen: 
1 bodemdalingen door wijzigingen in de diepe ondergrond, zoals delfstofwinning; 
2 bodemdalingen door zettingen in de ondiepe ondergrond, zoals het aanbrengen van belastingen; 
3 bodemdalingen door veranderingen in de grondwaterstanden; 
4 bodemdalingen door verweking en verdichting van los gepakt zand, door trillingen. 
 
Het verzamelen van informatie over mogelijke oorzaken 1 t/m 3 is hieronder per mogelijk oorzaak 
toegelicht. De benodigde informatie voor punt 4, bodemdaling door trilling op ondergrond, is gelijk aan de 
informatie opgenomen onder punt 1 en 2 en is daarom niet expliciet opgenomen.  
 
Bodemdaling diepe ondergrond (paragraaf 4.3) 

Delfstofwinning (gaswinning) kan leiden tot bodemdalingen met als gevolg schade aan gebouwen. In de 
bureaustudie is locatiespecifieke informatie verzameld om een beeld te krijgen van de verwachtte 
bodemdaling als gevolg van delfstofwinning. De volgende gegevens zijn verzameld: 
- bodemopbouw: 

· op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland is per locatie een kaart gegenereerd die lokale 
maaiveldverschillen inzichtelijk maakt (bijlage II.6); 

- bodemdaling: 
· bodemdalingskaarten opgesteld door TNO voor de bodemdaling ten gevolge van veranderingen in 

de diepe ondergrond; 
· contourkaart van de bodemdaling in 2013 op basis van ruimtetijd analyse van waterpasdata; 
· bodemdaling in de periode 1964-2013 van stabiele hoogtemeetpunten (bijlage II.6). 

 
Bodemdaling ondiepe ondergrond (paragraaf 4.4) 

Naast bodemdaling in de diepe ondergrond, kan er ook bodemdaling in de ondiepe ondergrond ontstaan, 
welke kan leiden tot schade aan gebouwen. Bodemdaling in de ondiepe ondergrond bestaat uit 
zettingreacties als gevolg van een belasting. In de bureaustudie is locatie specifiek informatie verzameld om 
een beeld te krijgen van de verwachtte bodemdaling als gevolg van zettingen in de ondiepe ondergrond. De 
volgende gegevens zijn verzameld: 
- op basis van het GeoTOP 3D-model ontwikkeld door TNO voor Noord Nederland is per locatie een 

verwachte opbouw van de bovenste 15 m van de ondergrond gegenereerd middels een aantal basis 
bodemprofielen, waarmee het project gebied vervolgens is gecategoriseerd. De definiëring van de 
bodemprofielen is tot stand gekomen door dwarsdoorsneden te nemen uit het GeoTOP model; 

- bodemkaarten met lithoklasse en bodemtype zijn verzameld; 
- zettingsgedrag: per woning is het lokale zettingsgedrag bepaald met behulp van het software pakket van 

Deltares (Dsettlement versie 16.1) en de opgehaalde bodeminformatie uit het GeoTOP model, lokale 
sonderingen en boringen en labresultaten van grondmonsters. De resultaten van de analyse zijn tevens 
vergeleken met de zettingsprognose van Deltares, in geval van een bovenbelasting van 1 m droog zand; 

- tijdens het bezoek wordt aandacht besteedt aan het vastleggen van eventuele wegspoelingen en 
wegzakkingen van grond rondom het gebouw. 

 
Bodemdaling door veranderingen grondwaterstand (paragraaf 4.5) 

Veranderingen in grondwaterstanden kunnen leiden tot maaivelddalingen en daarmee schade aan 
woningen. Per woning is daarom de lokale geohydrologie in beeld gebracht, specifiek de grond- en 
oppervlaktewaterstanden Hierbij is gekozen voor een pragmatische manier van informatie verzamelen in 
plaats van gebruik te maken veldonderzoek of een tijdsafhankelijk grondwatermodel. Dit omdat er in korte 
tijd een grote hoeveelheid informatie verzameld moet worden en omdat de methodiek reproduceerbaar 
moet zijn voor andere woningen. De verzamelde informatie is hieronder samengevat:  
- peilbuizen in Dino-loket: om een beeld te vormen van de grondwaterstand en het historische verloop 

ervan zijn per woning de drie dichtstbijzijnde peilbuizen beschikbaar in Dino-Loket geraadpleegd. De 
metingen van filter 1 uit deze peilbuizen zijn meegenomen als de peilbuis meer dan tien metingen heeft 
na 1 januari 2005. Op basis van deze peilbuis is per locatie een Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
(GHG) en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) bepaald waarna er ook nog een trendanalyse is 
uitgevoerd voor peilbuizen met minimaal 12 metingen per jaar voor periodes van 10 jaar; 
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- lithostratigrafische kaarten van TNO: Om te kunnen beoordelen of de metingen in de peilbuizen 
representatief is voor de woning, is het bodemtype van de peilbuis vergeleken met het bodemtype van 
de woning, op basis van de lithostratigrafische kaarten; 

- daarnaast zijn bij waterschappen peilgegevens opgevraagd. Voor het waterschap Hunze en Aa’s zijn 
deze gegevens voor de periode 2001-2016 verkregen; 

- GeoTOP model: de eventuele aanwezigheid van Basisveen, Hollandveen en Griendtsveen is in beeld 
gebracht door middel van het GeoTOP model.  

 
Aardbevingen (paragraaf 4.6) 

Trillingen als het gevolg van aardbevingen kunnen leiden tot schade aan gebouwen. Door de 
aardbevingbelasting uit het verleden naast de gemelde schades te leggen, wordt onderzocht of er een 
relatie is tussen beiden. Hiervoor is de volgende informatie verzameld en opgesteld: 
- verschillende aardbevingbelastingen (PGV, PGA en Sa waarden) ter plaatse van de woningen zijn 

bepaald. De theoretisch opgetreden aardbevingbelasting wordt berekend op basis van zogenaamde 
Ground Motion Prediction Equations (GMPE's). De GMPE's Versie 4 en het empirische model van 
november 2016 die speciaal voor de geïnduceerde Groningen aardbevingen zijn ontwikkeld, zijn hiervoor 
gebruikt; 

- het uitgangspunt van de berekening van de aardbevingsbelastingen zijn alle tot nu toe geregistreerde 
aardbevingen uit de aardbevingcatalogus van het KNMI; 

- in GMPE Versie 4 wordt per locatie gebruik gemaakt van de Vs;30 waarde (de gemiddelde 
schuifgolfsnelheid in de bovenste 30 m) om de invloed van de ondiepe ondergrond mee te nemen in de 
bepaling; 

- trillingsmetingen van het KNMI en het TNO sensor netwerk zijn gebruikt om omrekenfactoren van PGV 
naar VTOP te bepalen voor de toetsing aan de SBR deel A; 

- de trillingsmetingen zijn ook gebruikt om de theoretisch bepaalde aardbevingsbelastingen mee te 
vergelijken. 

 
Bouwactiviteiten (paragraaf 4.7) 

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. Per woning is de volgende 
informatie verzameld:  
- van alle gebouwen in de omgeving is op basis van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

het bouwjaar bepaald; 
- historische hoge kwaliteit luchtfoto’s (2011-2015) zijn verzameld die veranderingen in omgeving kunnen 

tonen; 
- tijdens het bezoek is informatie verzameld over bouwactiviteiten in de omgeving en is gevraagd of er 

trillingen ten gevolge van bouwactiviteiten zijn ervaren door de bewoner; 
- op basis van CUR166 zijn verwachte trillingsniveaus bij bepaalde bouwactiviteiten bepaald. 
 
Industriële activiteiten (paragraaf 4.8) 

Industriële activiteiten kunnen leiden tot schade aan gebouwen door trillingen als gevolg van industriële 
activiteiten of boor- en winningactiviteiten. Per woning is de volgende informatie verzameld:  
- historische hoge kwaliteit luchtfoto’s (2011-2015) zijn verzameld die veranderingen van gebouwen in de 

omgeving met een industriefunctie kunnen tonen; 
- tijdens het bezoek is informatie verzameld over industriële activiteiten in de omgeving en is gevraagd of 

er trillingen ten gevolge van industriële activiteiten zijn ervaren door de bewoner. 
 
Achtergrondruis (paragraaf 4.9) 

Achtergrondruis is de verzamelterm voor trillingen die niet door aardbevingen veroorzaakt worden.  
- op basis van een analyse van TNO-gebouwsensoren is zowel in generieke zin als voor verschillende 

gebouwtypen een trillingssnelheid bepaald die door de normale beweging van de ondergrond door 
gebruik en seismische activiteit verwacht kan worden. 
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Bomen (paragraaf 4.10) 

Bomen in de nabijheid van een gebouw kunnen leiden tot schade aan dat gebouw door onder andere 
wortelgroei en/of de onttrekking van grondwater. Per woning is de aanwezigheid van bomen in kaart 
gebracht: 
- tijdens het inspectiebezoek is informatie verzameld over de aanwezigheid van bomen en de afstand tot 

de woning; 
- historische hoge kwaliteit luchtfoto’s (2011-2015) zijn verzameld die de aanwezigheid van bomen in de 

omgeving weergeven. 
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2  

 

 

 

 

OVERZICHT MOGELIJKE SCHADEOORZAKEN 
 
In dit hoofdstuk zijn de mogelijke schadeoorzaken in het projectgebied beschreven.  
 
Bouwkundige schade aan constructies ontstaat als de spanning in een materiaal gelijk worden aan de sterkte 
van het materiaal. De redenen waarom deze spanningen ontstaan zijn door Borsje & Richemont 
onderverdeeld in drie groepen: 
- belastingen; 
- vervormingen; 
- ongelijkmatige zetting in de ondergrond. 
 
Deze beschrijving van de mogelijke schadeoorzaken is grotendeels overgenomen uit het TNO rapport 
opgesteld door Borsje & Richemont. Onder subcategorie niveau één ‘Verandering in de ondergrond’ worden 
voor dit onderzoek op subcategorie niveau twee, ten opzichte van Borsje & Richemont de mogelijke 
schadeoorzaken ‘Bomen’ en ‘Bodemdaling ten gevolge van mijnbouwactiviteiten’ toegevoegd. De mogelijke 
schadeoorzaak ‘Bomen’ is toegevoegd naar aanleiding van ‘Bomen zijn soms een gevaar voor de fundering en 

riolering’ van KCAF. De mogelijke schadeoorzaak ‘Bodemdaling ten gevolge van mijnbouwactiviteiten’ is 
toegevoegd omdat eigenaren aangaven te vermoeden dat dit de oorzaak van de door hun gemelde schade 
was. Ook is bij subcategorie niveau één ‘geen overbelasting: onvoldoende sterkte’ het woord ‘stijfheid’ 
toegevoegd om schades in deze categorie niet alleen gerelateerd kunnen zijn aan sterkte maar ook aan 
stijfheid. Daarnaast worden de hoofdcategorieën D. Geen schade toegevoegd.  
 
 
Afbeelding 2.1 Mogelijke schadeoorzaken 
 

Groepen van 

oorzaken 

Oorzaken Specifieke oorzaken 

A. belastingen A.1 geen overbelasting; 
onvoldoende sterkte/stijfheid 

A.1.1 initieel (element met onvoldoende sterkte of stijfheid reeds vanaf bouw 
aanwezig) 
A.1.2 verbouwing/uitbreiding 

A.1.3 veroudering/aantasting 

A.2 overbelasting vanuit gebruik A.2.1 in normale gebruikssituatie 
A.2.2 veranderend gebruik 

A.2.3 verbouwing/uitbreiding 

A.3 overbelasting door trillingen A.3.1 wegverkeer 
A.3.2 treinverkeer 

A.3.3 bouwactiviteiten in de omgeving 

A.3.4 industriële activiteiten 
A.3.5 aardbevingen 

A.4 incidentele overbelasting A.4.1 impact van voorwerpen/materieel 

A.4.2 explosie 
A.4.3 regen-/sneeuwval 

A.4.4 storm 

A.4.5 blikseminslag 
B. vervormingen B.1 verhinderde vervormingen B.1.1 initieel 

B.1.2 verbouwing/uitbreiding 

B.1.3 veroudering/aantasting 
B.2 opgelegde vervormingen B.2.1 initieel 

B.2.2 verbouwing/uitbreiding 
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Groepen van 

oorzaken 

Oorzaken Specifieke oorzaken 

B.2.3 corrosie metalen onderdelen 

C. ongelijkmatige 
zettingen in de 
ondergrond 

C.1 autonome zetting  C.1.1 gelijkblijvende belasting 

C.2 verandering van de 
belasting op de ondergrond 

C.2.1 verbouwing/uitbreiding 
C.2.2 bebouwing 

C.2.3 ophoging 

C.2.4 ontgraving 
C.2.5 weglichaam 

C.2.6 spoorlichaam 

C.3 verandering in de 
ondergrond 

C.3.1 lokale wijzigingen grondwaterstand 
C.3.2 wijziging grondwaterstand door (bouw) werkzaamheden 

C.3.3 wijziging grondwaterstand door peilbesluit 

C.3.4 trillingen door wegverkeer 
C.3.5 trillingen door spoorverkeer 

C.3.6 trillingen door (bouw) werkzaamheden 

C.3.7 aardbevingen 
C.3.8. wijziging grondwaterstand door bomen 
C.3.9 bodemdaling ten gevolge van mijnbouwactiviteiten 

D. geen schade - - 

 
 

2.1 Belastingen 
 

2.1.1 Geen overbelasting; onvoldoende sterkte of stijfheid 
  
Indien scheuren zijn ontstaan als gevolg van onvoldoende sterkte of stijfheid van een constructieonderdeel, 
moet er sprake zijn van een relatie tussen de scheuren en de krachtsafdracht in het betreffende 
constructieonderdeel. Om deze relatie te kunnen vaststellen wordt nagegaan eerst van het betreffende 
constructieonderdeel welke belastingen daarop werken en daarna hoe die belastingen worden doorgegeven. 
Vervolgens wordt nagegaan of de betreffende scheuren samenvallen met locaties waar als gevolg van die 
krachtsafdracht sprake is van (buig)trekspanningen. Daarna wordt nagegaan of sprake is van onvoldoende 
sterkte of stijfheid van het constructieonderdeel (in relatie tot de ontwerpsterkte) of dat sprake is van een 
overbelasting (in relatie tot de ontwerpbelasting; zie ook ‘Overbelasting vanuit gebruik’).  
 
Indien daadwerkelijk sprake is van onvoldoende sterkte of stijfheid wordt nagegaan of er vanaf de bouw al 
sprake is geweest van onvoldoende sterkte of stijfheid (‘initieel onvoldoende sterkte/stijfheid’), of de 
constructie verzwakt is als gevolg van een verbouwing/uitbreiding of dat er sprake is van sterkteverlies als 
gevolg van veroudering/aantasting.  
 
 

2.1.2 Overbelasting vanuit gebruik  
  
Voor scheuren die zijn ontstaan als gevolg van overbelasting vanuit het gebruik, moet eenzelfde analyse 
worden uitgevoerd als omschreven in voorgaande paragraaf ‘Onvoldoende sterkte’.  
 
Indien daadwerkelijk sprake is van overbelasting vanuit het gebruik, wordt nagegaan of er sprake is 
(geweest) van een belasting die hoger is dan de ontwerpbelasting (‘overbelasting in normale 
gebruikssituatie’), of er sprake is van een overbelasting als gevolg van een veranderd gebruik van (ruimten 
in) het gebouw of dat er sprake is van een overbelasting die is ontstaan als gevolg van een 
verbouwing/uitbreiding.  
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2.1.3 Overbelasting door trillingen  
  
Voor scheuren die zijn ontstaan als gevolg van een overbelasting door trillingen geldt dat dergelijke 
scheuren veelal moeilijk zijn te onderscheiden van scheuren als gevolg van andere oorzaken. Daarom wordt 
voor de beoordeling van scheurvorming door trillingen veelal gebruik gemaakt van trillingsmetingen op het 
gebouw zelf. De meetmethode voor het uitvoeren van dergelijke metingen is uitgewerkt in de SBR-richtlijn 
A. De resultaten van die metingen worden vervolgens getoetst op basis van diezelfde richtlijn. Bij het 
voldoen aan de grenswaarden zoals genoemd in de SBR-richtlijn is het niet waarschijnlijk dat de 
scheurvorming is veroorzaakt door de trillingen. Anderzijds betekent het overschrijden van de grenswaarden 
van de SBR-richtlijn zeker nog niet dat de scheurvorming dan met grote zekerheid veroorzaakt zal zijn door 
de trillingen.  
 
In het onderzoeksgebied worden door TNO trillingsmetingen uitgevoerd op gebouw niveau. Door het KNMI 
op gebiedsniveau.  
 
  

2.1.4 Incidentele overbelasting 
  
Incidentele overbelasting kan ontstaan als gevolg van impact van voorwerpen, een explosie of een 
blikseminslag. De scheurvorming die als gevolg daarvan ontstaat, is specifiek gekoppeld aan de plaats waar 
de belasting heeft plaatsgevonden. Tevens resulteert een dergelijke overbelasting veelal in schade in de 
vorm van plaatselijke verbrijzeling van constructieonderdelen.  
  
Indien scheuren zijn ontstaan als gevolg van incidentele overbelasting door regen en/of sneeuwval, moet er 
sprake zijn van een relatie tussen de scheuren en een overbelasting op het dak. Om deze relatie te kunnen 
vaststellen wordt eerst nagegaan op welke wijze dergelijke belasting op het dak wordt afgedragen. 
Vervolgens wordt nagegaan of de betreffende scheuren samenvallen met locaties waar als gevolg van die 
belastingafdracht sprake is van (buig)trekspanningen.  
  
Indien scheuren zijn ontstaan als gevolg van incidentele overbelasting door storm, moet er sprake zijn van 
een relatie tussen de scheuren en een overbelasting op het dak en/of de gevel als gevolg van een storm. Om 
deze relatie te kunnen vaststellen wordt eerst nagegaan op welke wijze dergelijke belasting op het dak en de 
gevel wordt afgedragen. Vervolgens wordt nagegaan of de betreffende scheuren samenvallen met locaties 
waar als gevolg van die belastingafdracht sprake is van (buig)trekspanningen.  
 
 

2.2 Vervormingen  
  

2.2.1 Verhinderde vervormingen 
  
Voor poreuze bouwmaterialen, zoals metselwerk, hout en beton, geldt dat deze als gevolg van vochtopname 
verlengen. Dit gebeurt zowel wanneer de materialen direct in contact komen met water als wanneer de 
relatieve vochtigheid in de omgeving hoger wordt dan de relatieve vochtigheid waarmee het vochtgehalte in 
het materiaal op dat moment in evenwicht is. Evenzo geldt dat het uitdrogen van dergelijke materialen 
resulteert in een verkorting ervan. Verder geldt voor alle bouwmaterialen dat deze bij opwarming verlengen 
en bij afkoeling verkorten.  
 
Zowel voor vervormingen als gevolg van vochtinvloeden als voor vervormingen als gevolg van 
temperatuursveranderingen geldt dat deze veelal verschillen per constructiemateriaal. Daarnaast geldt dat 
met name de buitenschil van gebouwen (de gevel en het dak) wordt blootgesteld aan grotere vocht- en 
temperatuursinvloeden in vergelijking tot de volledig binnen gesitueerde onderdelen.  
  
Indien de verkorting van een constructieonderdeel, als gevolg van uitdroging en/of afkoeling, (gedeeltelijk) 
wordt verhinderd, resulteert dit in trekspanningen in het betreffende constructieonderdeel. Indien deze 
trekspanningen hoger worden dan de treksterkte van het betreffende onderdeel, ontstaat scheurvorming.  
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Het voorgaande betekent dat bij scheuren als gevolg van verhinderde vervormingen altijd sprake moet zijn 
van een verkorting van het betreffende constructieonderdeel én van een verhindering van die verkorting. 
Indien daadwerkelijk sprake is van verhinderde vervormingen, wordt nagegaan of er sinds de bouw sprake is 
(geweest) van verhinderde vervormingen (initieel) of pas na een verbouwing/uitbreiding. Verder wordt 
nagegaan of veroudering/aantasting van toegepaste materialen een rol gespeeld heeft.  
 
  

2.2.2 Opgelegde vervormingen  
  
Op een enigszins vergelijkbare wijze als in voorgaande paragraaf is beschreven, kunnen vocht- en 
temperatuurvervormingen in constructieonderdelen ook resulteren in opgelegde vervormingen aan andere 
onderdelen. Dit kan resulteren in trekspanningen in die materialen. Indien deze trekspanningen hoger 
worden dan de treksterkte van het betreffende onderdeel, ontstaat scheurvorming. Het voorgaande 
betekent dat bij scheuren als gevolg van opgelegde vervormingen altijd sprake moet zijn van een 
vervorming van een aansluitend (constructie)onderdeel ten opzichte van het betreffende 
constructieonderdeel.  
  
Het voorgaande kan optreden als gevolg van vocht- en/of temperatuursinvloeden en kan optreden bij 
corrosie van metalen onderdelen, die zijn opgenomen in de betreffende onderdelen of daaraan aansluiten.  
 
  

2.3 Ongelijkmatige zettingen in de ondergrond  
  

2.3.1 Autonome zetting  
  
Autonome zetting heeft alleen effect op een ‘ondiepe’ fundering, dus indien er geen sprake is van een 
fundering op palen tot in de draagkrachtige laag. De gevoeligheid van de ondergrond voor autonome 
zetting kan worden vastgesteld aan de hand van informatie over de opbouw van de ondergrond en de 
grondwaterstand.  
  
De belastingen die door een gebouw op de ondergrond worden uitgeoefend, resulteren in zettingen in de 
ondergrond. De grootte van deze zettingen is zowel afhankelijk van de draagkracht van de ondergrond als 
van de belasting op de ondergrond. Omdat zowel de opbouw van de ondergrond als de belasting op de 
ondergrond veelal variëren over het oppervlak van een gebouw, kunnen in de loop van de tijd 
verschilzettingen onder een gebouw ontstaan. Dergelijke verschilzettingen resulteren in vervormingen in het 
gebouw, die vervolgens resulteren in trekspanningen en ten slotte kunnen resulteren in scheurvorming.  
  
Een specifiek aspect dat hierbij in beschouwing genomen dient te worden is de aanwezig van kelder. Vaak 
zijn kelders slechts onder een deel van een gebouw aanwezig en is er sprake van een verschilzetting tussen 
het onderkelderde, en dus dieper gefundeerde, deel van het gebouw en de overige delen van het gebouw.  
  
Bij scheurvorming als gevolg van autonome zetting moet er altijd sprake zijn van verschilzettingen over het 
oppervlak van het gebouw. Daarnaast dient er een relatie te zijn tussen de locaties van de scheuren en de 
locaties waar als gevolg van de verschilzettingen trekspanningen in het gebouw ontstaan.  
 
  

2.3.2 Verandering van de belasting op de ondergrond  
 
Verschilzettingen over het oppervlak van een gebouw kunnen ook ontstaan als er sprake is van een 
inhomogene verandering van de belasting op de ondergrond rondom het gebouw. Dergelijke veranderingen 
kunnen ontstaan door een verbouwing/aanbouw, door bebouwing in de omgeving, door het aanbrengen 
van een weg-/spoorlichaam en door ophogingen en ontgravingen.  
  
Bij scheurvorming als gevolg van een verandering van de belasting op de ondergrond moet er altijd sprake 
zijn van verschilzettingen over het oppervlak van het gebouw. Daarnaast dient er een relatie te zijn tussen de 
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locaties van de scheuren en de locaties waar als gevolg van de verschilzettingen trekspanningen in het 
gebouw ontstaan. Ten slotte dient er sprake te zijn van een daadwerkelijke wijziging in (het gebruik van) de 
omgeving rondom het gebouw.  
 
 

2.3.3 Verandering in de ondergrond  
  
Verschilzettingen over het oppervlak van een gebouw kunnen ook ontstaan als er sprake is van een 
verandering in de ondergrond onder het gebouw. Dergelijke veranderingen kunnen ontstaan als gevolg van 
wijzigingen in de grondwaterstand en als gevolg van verdichting van de ondergrond als gevolg van 
trillingen.  
  
Bij scheurvorming als gevolg van een verandering van de eigenschappen van de ondergrond moet er altijd 
sprake zijn van verschilzettingen over het oppervlak van het gebouw. Daarnaast dient er een relatie te zijn 
tussen de locaties van de scheuren en de locaties waar als gevolg van de verschilzettingen trekspanningen in 
het gebouw ontstaan. Ten slotte dient er sprake te zijn van een daadwerkelijke wijziging in de ondergrond 
onder het gebouw.  
 
 

2.4 ‘Geen schade’  
  
In het onderzoek worden alleen schades aangeduid als ze het gevolg zijn van een oorzaak of oorzaken die 
zijn benoemd onder de categorieën belasting, vervorming, ongelijkmatige zettingen in de ondergrond en 
onbekend. De overige opgenomen schade valt onder de categorie ‘geen schade’.  
  
Voorbeelden van ‘geen schade’:  
- incidentele breuk van een enkele steen;  
- lekkage;  
- slijtage;  
- uitdroging van hout *;  
- slecht uitgevoerd voegwerk;  
- een bouwkundige naad tussen twee bouwonderdelen;  
- et cetera.  
  
Een schade valt niet onder de categorie ‘Geen Schade’ als deze schade een andere schade veroorzaakt. 
Bijvoorbeeld: een lekkage leidt tot zetting van een fundering. In dat geval valt de schade onder C3.1 lokale 
wijziging grondwaterstand.  
  
* krimp valt onder de categorie B1.1.  
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3  

 

 

 

 

INSPECTIE VAN DE WONING 
 
Bij de inspectie van de woning wordt de informatie verzameld die relevant is voor de beoordeling van de 
schade. Tijdens de inspectie wordt door de inspecteur kenmerken van de omgeving, het gebouw en de 
schade opgenomen, zoals weergegeven in tabel 1.1. Ongeveer twee weken na de inspectie is het verslag van 
de inspectie aan de bewoner verstrekt. De bewoner kan reageren op het inspectieverslag. 
 
 

3.1 Inspectie 
 
Het verzamelen van informatie tijdens de inspectie verloopt volgens een vast protocol. Alle inspecteurs 
hebben, voorafgaand aan de inspecties, een werkinstructie gehad om ervoor te zorgen dat alle inspecties op 
vergelijkbare wijze worden uitgevoerd en dat de informatie over de omgeving, het gebouw en de schade 
volledig en eenduidig wordt geregistreerd. Die registratie gebeurt met een door Witteveen+Bos ontworpen 
inspectieapplicatie op een tablet, die gebaseerd is op het protocol en speciaal is ontwikkeld voor deze 
inspecties.  
 
 

3.1.1 Uitrusting inspecteur 
 
De inspecteur heeft voor het verzamelen van informatie een aantal middelen ter beschikking, zoals een 
tablet met de inspectie-app om de informatie te registreren, een camera om de omgeving, het gebouw, de 
bouwdelen en de schade vast te leggen en enkele hulpmiddelen om kenmerken van bouwdelen en schaden 
te kunnen opnemen, zoals een scheurwijdtemeter, een meetlint en een waterpas. De volledige lijst met 
hulpmiddelen tijdens de inspectie is weergegeven in tabel 3.1. 
 
 
Tabel 3.1 Checklist uitrusting 

Tablet Camera Gereedschap 

hoesje SD / eyefi kaart (code) scheurwijdte meter 

powerbank extra batterij schrijfblok met pen in map 

auto oplader oplader meetlint 

regenhoes statief digitale waterpas met laser 

afstandsmeter 

digipen hoesje zaklamp 

  zakmes 

  werkinstructie 

  werkschoenen 

  pijlstickers 
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3.1.2 Inspectieonderdelen 
 
Het verzamelen van informatie over de kenmerken van de omgeving, het gebouw en de schades is onder te 
verdelen in de volgende stappen: 
1 voorbereiding; 
2 interview met bewoner: 

· registreren eigendomstatus en historie van de kavel; 
3 opname omgeving: 

· registreren van kenmerken van alle gebouwen op een adres; 
· registreren van kenmerken van de omgeving per gebouw; 

4 opname gebouw (per adres kunnen meerdere gebouwen/woningen aanwezig zijn): 
· plattegronden van bouwlagen; 
· kenmerken en foto’s van bouwdelen; 

5 opname schade(s): 
· kenmerken en foto’s van schade(s) per bouwdeel; 

6 afsluiting. 
 
1. Voorbereiding 

Elke avond ontvangt elke inspecteur zijn schema voor de te inspecteren adressen van de volgende dag via 
de app op de tablet. Het adres en de naam van de bewoner zijn in de afspraak op de tablet te zien.  
 
2. Interview met de bewoner 

De inspectie start met een korte kennismaking en een uitleg van de inspectie en schade afhandeling 
procedure. Vervolgens wordt gestart met het verzamelen van informatie. De bewonersbegeleider leidt dit 
deel van het gesprek als primair aanspreekpunt van de bewoner en de inspecteur registreert de antwoorden 
in de app. In het interviewdeel wordt de bewoner onder andere gevraagd naar de eigendomstatus en 
infrastructurele activiteiten die in het verleden in de omgeving zijn uitgevoerd, maar ook naar 
gebouwkenmerken zoals bouwjaar en bouwkundige ingrepen zoals een verbouwing. De volledige 
inspectievragenlijst is weergegeven in paragraaf 3.4. Tot slot wordt de bewoner in de gelegenheid gesteld 
om informatie als aantekening in het verslag toe te voegen of documenten op te sturen die relevant kunnen 
zijn voor de beoordeling van de schade, zoals een eerder schadeopnamerapport. 
 
3. Opname omgeving 

Tijdens de opname van de omgeving worden kenmerken van de directe omgeving vastgelegd met 
betrekking tot het verkeer, grondwater, bouwactiviteiten, industriële activiteiten en bomen. De volledige 
inspectievragenlijst is weergegeven in paragraaf 3.4. Naast het tekstueel registreren in de app (in de vorm 
van het invullen van de vragenlijst) zijn eveneens foto’s van de omgeving toegevoegd. 
 
Mogelijk zijn er meerdere gebouwen aanwezig op een adres. Omdat de directe omgeving op een kavel per 
gebouw kan verschillen, met name bij zeer grote kavels, worden alle gebouwen afzonderlijk meegenomen in 
de inspectie. 
 
4. Opname gebouw 

Bij de inspectie van een gebouw wordt het gehele gebouw opgenomen. Daarbij worden plattegronden van 
de bouwlagen gemaakt en bouwdelen en alle schades opgenomen.  
 

Bouwlagen 

Met een tekenapplicatie op de tablet wordt per bouwlaag een globale plattegrond getekend. De 
plattegronden worden samengesteld uit wanden en openingen en zijn uitsluitend informatief bedoelt om de 
locatie van bouwdelen en schades aan te geven. Er worden geen kenmerken en foto’s aan de bouwlagen 
gekoppeld. 
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Bouwdelen 

Elk bouwdeel waar schade in zit, wordt geregistreerd door de inspecteur. Daarnaast worden ook zoveel 
mogelijk de bouwdelen zonder schade geregistreerd. De volgende bouwdeeltyperingen worden 
onderscheiden: 
- vloer; 
- dak; 
- binnenwand; 
- woningscheidende wand; 
- binnenzijde gevel; 
- buitenzijde gevel; 
- fundering. 
 
De kenmerken die per bouwdeel worden geregistreerd zijn afhankelijk van de typering en betreffen onder 
andere de afmeting, het constructiesysteem, en de afwerking. Tot slot worden foto’s gemaakt van het 
bouwdeel. 
 
5. Opname schade(s) 

Onder schade valt: scheuren, afspattingen, vervormingen/scheefstand en lekkages. Enkele zaken die niet 
onder schade vallen zijn: 
- mechanische beschadiging (type: gat in de deur); 
- bros voegwerk; 
- gesloopte onderdelen; 
- werkzaamheden die nog in uitvoering zijn, (type ontbrekende voeg); 
- verkleuringen; 
- schade door slijtage of gebruik; 
- loszittend behang en andere gevel bekleding. 
 
Aan de inspecteurs is meegegeven om bovenstaande uitgesloten situaties wel als schade op te nemen als de 
bewoner aangaf daar belang bij te hebben. 
 
Per schade wordt vermeld of deze volgens de bewoner onderdeel uitmaakt van de schademelding. De 
kenmerken die vervolgens per schade worden geregistreerd zijn afhankelijk van het type schade en betreffen 
onder andere de positie in het bouwdeel, de vorm en uiterlijk en ouderdomskenmerken. Tot slot zijn foto’s 
gemaakt van de schade. 
 
6. Afsluiting 

De inspecteur toont aan het einde van de inspectie het resultaat aan de bewoner waarmee de bewoner in de 
gelegenheid wordt gesteld om de informatie aan te vullen of te corrigeren. 

 
 

3.2 Controle en toetsing door Witteveen+Bos en de bewoner 
 
De informatie over de omgeving, het gebouw en de schade die is verzameld tijdens de inspectie wordt 
getoetst op consistentie, kwaliteit en volledigheid (paragraaf 3.2.1). Vervolgens wordt die informatie 
vastgelegd in een inspectieverslag en aan de bewoner verstrekt. Daarmee wordt de bewoner in staat gesteld 
te reageren op het verslag (paragraaf 3.2.2). Opmerkingen van de bewoners worden inhoudelijk behandeld 
en kunnen resulteren in een aanpassing van het verslag of een aanvullende inspectie. In elk geval ontvangt 
de bewoner terugkoppeling op zijn of haar opmerkingen. Zodra de opmerkingen van de bewoner op het 
inspectieverslag zijn verwerkt, zijn de schades gereed om te worden beoordeeld door het Panel van 
deskundigen. 
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3.2.1 Toetsing 
 
Alle dossiers waarbij met een inspectie informatie is verzameld, zijn getoetst op consistentie, kwaliteit en 
volledigheid. Die toetsing is per dossier steekproefsgewijs uitgevoerd op basis van een aantal vooraf 
vastgestelde criteria waaronder volledigheid van een ingevulde vragenlijst en de aanwezigheid van foto’s van 
omgeving, gebouw, bouwdeel en schade. 
 
Noodzakelijke correcties op basis van de toetsing zijn doorgevoerd door een correctieteam en 
teruggekoppeld aan de inspecteur om herhaling te voorkomen. Na toetsing en correctie is het dossier 
klaargezet voor publicatie. Na een eindtoets op hoofdzaken, wordt het dossier vrijgegeven. Na vrijgave 
wordt automatisch op basis van de verzamelde informatie een inspectieverslag gegenereerd en aan de 
bewoner verzonden. 
 
 

3.2.2 Reactie bewoner 
 
Het inspectieverslag wordt digitaal aan de bewoner verstrekt, of op aanvraag in hardcopy. Vanaf dat 
moment wordt de bewoner in staat gesteld te reageren op het verslag. Als de bewoner geen opmerkingen 
op het verslag heeft dan krijgt het dossier de status ‘bewoner geen opmerkingen’.  
 
Opmerkingen van de bewoner worden door de bewonersbegeleider geregistreerd op een correctieformulier. 
Dit correctieformulier wordt aan Witteveen+Bos verstrekt. Witteveen+Bos behandelt elke opmerking 
inhoudelijk en reageert schriftelijk via het correctieformulier. De bewonersbegeleider koppelt de reactie van 
Witteveen+Bos vervolgens terug aan de bewoner. De reactie van Witteveen+Bos bestaat hoofdzakelijk uit 
drie verschillende antwoorden: 
1 de informatie in het dossier blijft ongewijzigd; 
2 de informatie in het dossier wordt digitaal gewijzigd; 
3 om de informatie in het dossier te wijzigen wordt een afspraak met de bewoner ingepland voor een 

aanvullende inspectie. 
 

 

3.2.3 Gereed voor beoordeling 
 
Zodra de opmerkingen van de bewoner op het inspectieverslag zijn verwerkt, zijn de schades gereed om te 
worden beoordeeld door het Panel van deskundigen. 
 
  

3.3 Resultaat 
 
In totaal zijn er 437 gebouwen geïnspecteerd. In tabel 3.2 zijn deze gebouwen weergegeven, onderverdeeld 
per gebouwtype. De inspectie resulteert in informatie over schadekenmerken, gebouwkenmerken en 
omgevingskenmerken, welke zijn vastgelegd in de centrale database. De verzamelde kenmerken zijn 
samengevat in tabel 3.3.  
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Tabel 3.2 Overzicht van het aantal gebouwen, onderverdeeld per type gebouw 
 

Gebouwtype Aantal gebouwen 

vrijstaande woning 167 

schuur 76 

twee onder één kap 92 

woonboerderij 33 

appartement 7 

anders 16 

hoekwoning 21 

tussenwoning 15 

boerderij 8 

loods 1 

onbekend 1 

 
 
Tabel 3.3 Opgehaalde informatie in inspectie 
 

Informatie Inspectie 

SCHADEKENMERKEN 

plaats van de schade X 

vorm van de schade X 

overige kenmerken van de schade X 

foto’s van de schade X 

GEBOUWKENMERKEN 

basisgegevens X 

bouwkundige wijzigingen X 

OMGEVINGSKENMERKEN 

verkeer X 

grondwaterstand X 

bouwactiviteiten X 

industriële activiteiten X 

bomen X 



 

17 | 134 Witteveen+Bos | ASN196-1-P/17-016.527 | Definitief 
 

3.4 Inspectievragenlijst 
 
Interviewvragen 

 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

1010 Wat is de naam van de 
gesprekspartner? 

[voor+achternaam]  

    

1020 De rol van de gesprekpartner eigenaar / vertegenwoordiger eigenaar /huurder / anders  

    

1030 Anders namelijk [invulveld] 1020 � alleen als anders 

    

1040 Hoeveel schades meldt u naar 
aanleiding van de aardbeving van 23 
december 2016? 

[aantal]  

    

1050 Wat is de eigendomsstatus van het 
adres? 

koop / huur / pacht / onbekend  

    

1060 Bent u de bewoner/gebruiker van het 
pand? 

ja / nee  

    

1070 Bewoner/gebruiker sinds? (jaartal) [aantal ] jaren 1060 � alleen als ja 

    

1080 De volgende activiteiten hebben de 
afgelopen 10 jaar binnen 100 m 
plaatsgevonden: 

nieuwbouw / aanbouw / aanleggen of herbestraten weg / spoorvernieuwing / 
bouwrijp maken / bemaling / heiwerkzaamheden / anders / onbekend / geen 

 

    

1090 Als anders, wat voor activiteit(en)? [invulveld] indien leeg veld � vraag niet in verslag 



 

18 | 134 Witteveen+Bos | ASN196-1-P/17-016.527 | Definitief 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

    

1100 De volgende activiteiten hebben de 
afgelopen 10 jaar binnen 20 m 
plaatsgevonden: 

bouw van kelder / (her)bestrating / aanleg vijver / aanleggen leidingwerk / 
ophoging / rooien van bomen hoger dan de dakgoot / sloop van gebouwen of 
bouwdelen / anders / onbekend / geen 

 

    

1110 Als anders, wat voor activiteit(en)? [invulveld] indien leeg veld � vraag niet in verslag 

    

1120 Voelt u wel eens trillingen op het 
schadeadres? 

ja / nee 1060 � alleen als ja 

    

1130 Wat zou een eventuele oorzaak hiervan 
kunnen zijn?  

luchtvaart / verkeer / bouwactiviteiten / industrie / vuurwerk / weer / aardbevingen 
/ anders / onbekend 

1120 � alleen als ja 

    

1140 Anders namelijk [invulveld] indien leeg veld � vraag niet in verslag 

    

1145 Als bewoner/gebruiker aangeeft een 
trilling door aardbeving te hebben 
gevoeld. Weet u in welke periode of op 
welke dag de aardbeving was die u als 
zwaarst heeft ervaren op het 
schadeadres? 

nee / datum / periode 1120 � alleen als ja 
indien leeg veld � vraag niet in verslag 

    

1150 Op welke dag was de aardbeving die u 
als zwaarst heeft ervaren op het 
schadeadres? 

op [dd-mm-jjjj] 1145 � alleen als datum 

    

1155 In welke periode was de aardbeving die 
u als zwaarst heeft ervaren op het 
schadeadres? Tussen datum 

 [dd-mm-jjjj] 1145 � alleen als periode 
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Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

    

1156 en datum [dd-mm-jjjj] 1145 � alleen als periode 

    

1160 Als bewoner/gebruiker aangeeft een 
trilling door aardbeving te hebben 
gevoeld. Met welke ervaring komt uw 
beleving het meest overeen op een 
schaal van 1 tot 5 op het schadeadres? 

1 (dichtslaan kastdeur) / 2 (dichtslaan kamerdeur) /3 (dichtslaande deur door 
harde wind) / 4 (vuurwerk explosie) / 5 (zware explosie) / weet niet 

1120 � alleen als ja 
indien leeg veld � vraag niet in verslag 

    

1170 Een of meer van de volgende 
incidenten zijn er geweest op het adres 
in de afgelopen 10 jaar: 

aanrijding tegen het gebouw / blikseminslag / explosie / overbelasting door 
sneeuw of regen / waterschade door overstroming / storm / anders / geen 

 

    

1180 Als anders, wat voor incident(en)? [invulveld] indien leeg veld � vraag niet in verslag 

    

1190 Heeft u in het verleden een schadezaak 
op het adres gehad?  

ja / nee  

    

1195 Was deze schadezaak met NAM? ja / nee, met een andere partij 1190 --> alleen als ja 

    

1200 Wanneer was deze schadezaak? [jaar] 1190 � alleen als ja 

    

1210 Heeft het pand een beschermde status? ja / nee  

    

1220 Aantekeningen interview [invulveld] indien leeg veld � vraag niet in verslag 
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Gebouw 

 
Gebouwvragen - Binnen 

 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

2010 Aanduiding gebouw: [invulveld]  

    

2020 Heeft u bouwtekeningen van het 
gebouw? 

ja / nee  

    

2030 Wat is de hoofdfunctie van het 
gebouw? 

woonfunctie / industriefunctie / sportfunctie / bijeenkomstfunctie / kantoorfunctie / 
winkelfunctie / logiesfunctie / overige gebruiksfunctie / bouwwerk geen gebouw 
zijnde / onduidelijk 

 

    

2040 Wat is het gebouwtype? appartement / tussenwoning / hoekwoning / twee onder één kap / vrijstaande 
woning / woonboerderij / boerderij in functie / schuur of garage / loods / anders / 
onbekend 

 

2050 Anders namelijk [invulveld] 2040 --> alleen als anders 

    

2060 Wat is het bouwjaar? [jaartal] /onbekend  

    

2070 Heeft het gebouw een kelder? ja / nee  

    

2080 Waar bevindt de kelder zich? onder het volledige gebouw /  
niet onder het volledige gebouw maar wel onder één van de buitengevels /  
niet onder het volledige gebouw en niet onder één van de buitengevels 

2070 --> alleen als ja 
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Verbouwing 

 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

2100 Erker bouwjaar? [jaartal] Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2110 Erker uitgevoerd door? aannemer / bewoner / ander 2100 --> alleen als jaartal ingevuld 

    

2120 Balkon bouwjaar? [jaartal] / onbekend Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2130 Balkon uitgevoerd door? aannemer / bewoner / ander 2120 --> alleen als jaartal ingevuld 

    

2140 Aanbouw 1 bouwjaar? [jaartal] / onbekend Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2150 Aanbouw 1 uitgevoerd door? aannemer / bewoner /ander 2140 --> alleen als jaartal ingevuld 

    

2160 Is de aanbouw anders gefundeerd dan 
de rest van het gebouw? 

ja / nee / onbekend 2140 --> alleen als jaartal ingevuld 

    

2170 Aanbouw 2 bouwjaar? [jaartal] / onbekend Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2180 Aanbouw 2 uitgevoerd door? aannemer / bewoner / ander 2170 --> alleen als jaartal ingevuld 

    

2190 Is de aanbouw anders gefundeerd dan 
de rest van het gebouw? 

ja / nee 2170 --> alleen als jaartal ingevuld 
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Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

    

2200 Metselwerk schoorsteen bouwjaar [jaartal] / onbekend Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2210 Metselwerk schoorsteen uitgevoerd 
door? 

aannemer / bewoner / ander 2200 --> alleen als jaartal ingevuld 

    

2220 Doorbraak jaartal [jaartal] / onbekend Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2230 Doorbraak uitgevoerd door? aannemer / bewoner / ander 2220 --> alleen als jaartal ingevuld 

    

2240 Extra verdieping bouwjaar? [jaartal] / onbekend Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2250 Extra verdieping uitgevoerd door? aannemer / bewoner / ander 2240 --> alleen als jaartal ingevuld 

    

2260 Kozijnen later geplaatst of vervangen 
jaartal? 

[jaartal] / onbekend Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2270 Kozijnen later geplaatst of vervangen 
door? 

aannemer / bewoner / ander 2260 --> alleen als jaartal ingevuld 

    

2280 Dakkapel jaartal? [jaartal] / onbekend Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2290 Dakkapel geplaatst door? aannemer / bewoner / ander 2280 --> alleen als jaartal ingevuld 
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Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

    

2300 Verbouwing jaartal [jaartal] / onbekend Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2310 Verbouwing uitgevoerd door? aannemer / bewoner / ander 2300 --> alleen als jaartal ingevuld 

    

2320 Anders namelijk [invulveld] Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

2330 Andere bouwkundige wijziging(en) 
jaartal?  

[jaartal] / onbekend 2320 --> alleen als antwoord ingevuld 

    

2340 Andere bouwkundige wijziging(en) 
uitgevoerd door? 

aannemer / bewoner / ander 2320 --> alleen als antwoord ingevuld 

 
 
Gebouwvragen - Buiten 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

2400 Loopt er een weg binnen 10 meter langs 
het gebouw? 

ja / nee  

    

2410 Wat is de maximumsnelheid op deze weg? 
 

meer dan 80 km/uur / 80 km/uur / 60 km/uur / 50 km/uur / 30 km/uur / 
minder dan 30 km/uur 

2400 --> alleen als ja 

    

2420 Wat voor wegdek heeft deze weg? asfalt / beton / bestrating / zand 2400 --> alleen als ja 
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Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

2430 Ligt er een verkeersdrempel binnen 20 
meter van het gebouw? 

ja / nee  

    

2440 Rijdt er zwaar verkeer, zoals vrachtwagens 
en tractoren, binnen 15 meter van het 
gebouw over het erf? 

ja / nee  

    

2450 Staan er bomen rond of nabij het gebouw? boom dichter dan 3 meter / grote boom dichter dan 10m / grote struik 
1m / nee 

Multiselect mogelijk. 

    

2460 Indien er bomen binnen 10 meter van het 
gebouw staan, wat is de afstand van de 
dichtst bijstaande boom tot het gebouw in 
meters? 

[meters] Niet verplicht in te vullen 
Niet in verslag als leeg 

2470 Is er ergens rondom het gebouw meer dan 
10 cm diep grond weggespoeld of 
weggezakt binnen 2 meter van de gevel? 

ja / nee  

    

2480 Zijn er lekkages zichtbaar bij 
hemelwaterafvoer/goot? 

ja / nee  

    

2490 Zijn er kelders/water-/mestputten of iets 
dergelijks op een afstand minder dan 20 
meter van het gebouw? 

ja / nee  
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Bouwlaag 

 
Verdiepingsvragen 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

3010 Welke verdieping? < -1 / -1 (kelder) / 0 (begane grond-binnen) / 0 (begane grond-buiten) / 0 
(begane grond-binnen+buiten) / 1 (eerste verdieping) / 2 (tweede verdieping 
/ 3 (derde verdieping) / 4 (vierde verdieping) / 5 (vijfde verdieping) / >5 

Geen aanpassing van de naam mogelijk 

 
 
Bouwdeel 

 
Bouwdeelvragen 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4010 Wat voor bouwdeeltype? fundering / vloer /dak / binnenwand / woningscheidende wand / 
binnenwand gevel / buitenwand gevel 

 

 
 
Vloer 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4110 Van welk materiaal is het bouwdeel? hout / staal / beton / steenachtig / anders of niet opneembaar  

    

4120 Welk constructiesysteem is 
toegepast? 

combinatievloer (broodjesvloer) / kanaalplaatvloer /  
breedplaatvloer / ribcasettevloer / massieve betonvloer / nehobo vloer / 
anders of niet opneembaar 

4110 --> alleen als beton 

    

4130 Welk constructiesysteem is 
toegepast? 

nehobo vloer / anders of niet opneembaar 4110 --> alleen als steenachtig 
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Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4140 Wat voor afwerking is toegepast aan 
de onderzijde? 

scheurgevoelige afwerking / niet-scheurgevoelige afwerking / geen 
afwerking 

 

    

4150 Wat voor afwerking is toegepast aan 
de bovenzijde? 

scheurgevoelige afwerking / niet-scheurgevoelige afwerking / geen 
afwerking 

 

    

4160 De volgende kenmerken zijn 
zichtbaar: 

houtrot / afbladderende verf / corroderende onderdelen / vocht / schimmel 
/ eerder uitgevoerde reparaties / geen 

indien geen � vraag niet in verslag 

 
 
Dak 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4210 Gaat het om een hellend dak? ja / nee  

    

4220 Van welk materiaal is de constructie? hout / staal / beton / staal+hout / anders of niet opneembaar  

    

4230 Welk constructiesysteem is 
toegepast? 

gordingen / spanten / sporen / spanten+gordingen / scharnierkap / 
vakwerkliggers / anders of niet opneembaar 

4210 --> alleen als ja 

    

4240 Welk constructiesysteem is 
toegepast? 

kanaalplaatvloer / breedplaatvloer / nehobo vloer / massieve betonvloer / 
anders of niet opneembaar 

4220 --> alleen als beton 

    

4250 Welke afwerking is aan de 
binnenzijde toegepast? 

scheurgevoelige afwerking / niet-scheurgevoelige afwerking / geen 
afwerking 

 

    

4260 Welke afwerking is aan de buitenzijde 
toegepast? 

dakpannen / staalplaten / golfplaten / dakleer of dakshingles / dakleer met 
grind / riet / anders of niet opneembaar 

 



 

27 | 134 Witteveen+Bos | ASN196-1-P/17-016.527 | Definitief 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

    

4270 De volgende kenmerken zijn 
zichtbaar: 

houtrot / afbladderende verf / corroderende onderdelen / mossen / vocht / 
eerder uitgevoerde reparaties / losliggende latten of pannen of afdekkappen 
/ lekkende goten / geen 

indien geen � vraag niet in verslag 

    

4280 Is er een schoorsteen? ja / nee  

 
 

Binnenwand 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4310 Wat voor type wand? kozijn / steenachtig / systeemwand / anders of niet opneembaar  

    

4320 Welk constructiesysteem is 
toegepast? 

hout / metalstud / anders of niet opneembaar 4310 --> alleen als systeemwand 

    

4330 Welk constructiesysteem is 
toegepast? 

beton / betonblokken / gipsblokken / cellenbetonblokken / kalkzandsteen / 
baksteen / glasblokken / anders of niet opneembaar 

4310 --> alleen als steenachtig 

    

4340 Welk latei principe is toegepast? rollaag / staal / beton / hout / wel opening maar geen latei zichtbaar / 
opening over volledige hoogte (geen latei zichtbaar) / geen opening in 
wand / anders of niet opneembaar 

 

    

4350 Is er een dilatatie zichtbaar? ja / nee   

    

4360 Wat is de afwerking aan zijde 1? scheurgevoelige afwerking / niet-scheurgevoelige afwerking / geen 
afwerking 
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Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4370 Wat is de afwerking aan zijde 2? scheurgevoelige afwerking / niet-scheurgevoelige afwerking / geen 
afwerking 

 

    

4380 De volgende kenmerken zijn 
zichtbaar: 

houtrot / afbladderende verf / corroderende onderdelen / vocht / schimmel 
/ eerder uitgevoerde reparaties / geen 

indien geen � vraag niet in verslag 

 
 
Woningscheidende wand 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4410 Wat voor type wand? steenachtig / systeemwand / anders of niet opneembaar  

    

4420 Welk constructiesysteem is 
toegepast? 

beton / betonblokken / gipsblokken / cellenbetonblokken / kalkzandsteen / 
baksteen / glasblokken / anders of niet opneembaar 

4410 --> alleen als steenachtig 

    

4430 Is er een dilatatie zichtbaar? ja / nee   

    

4440 Welke afwerking is toegepast? scheurgevoelige afwerking / niet-scheurgevoelige afwerking / geen 
afwerking 

 

    

4450 De volgende kenmerken zijn 
zichtbaar: 

houtrot / afbladderende verf / corroderende onderdelen / vocht / schimmel 
/ eerder uitgevoerde reparaties / geen 

indien geen � vraag niet in verslag 
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Binnenwand gevel 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4510 Van welk materiaal is de constructie? 
 

metaal / steenachtig / systeemwand / anders of niet opneembaar  

    

4520 Welk type systeemwand is toegepast? hout / metalstud / anders of niet opneembaar 4510 --> alleen als systeemwand 

    

4530 Welk steenachtig materiaal is 
toegepast? 

beton / betonblokken / gipsblokken / cellenbetonblokken / kalkzandsteen / 
baksteen / glasblokken / anders of niet opneembaar 

4510 --> alleen als steenachtig 

    

4540 Welk latei principe is toegepast? rollaag / staal / beton / hout / wel opening maar geen latei / opening over 
volledige hoogte / geen opening in wand / anders of niet opneembaar 

 

    

4550 Is er een dilatatie zichtbaar? ja / nee   

    

4560 Welke afwerking is toegepast aan 
zijde 1? 

scheurgevoelige afwerking / niet-scheurgevoelige afwerking / geen 
afwerking 

 

    

4570 De volgende kenmerken zijn 
zichtbaar: 

houtrot / afbladderende verf / corroderende onderdelen / vocht / schimmel 
/ eerder uitgevoerde reparaties / geen 

indien geen � vraag niet in verslag 
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Buitenwand gevel 

 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4610 Van welk materiaal is de gevel? 
 

hout / metaal / steenachtig / anders / niet opneembaar  

    

4620 Indien anders, welk materiaal? [invulveld] indien 4610 � anders 

    

4630 Welk steenachtig materiaal is 
toegepast? 

beton / betonblokken / kalkzandsteen / baksteen / glasblokken / anders of 
niet opneembaar 

4610 --> alleen als steenachtig 

    

4640 Hoe is de gevel opgebouwd? steens / halfsteens / niet opneembaar indien 4630 � baksteen 

    

4650 Is er een spouw aanwezig? ja / nee/ niet opneembaar  

    

4660 Is er spouwventilatie zichtbaar? ja / nee 4650 � indien ja 

    

4670 Is de spouw na-geisoleerd? ja / nee/ niet opneembaar 4660 � indien nee 

    

4680 Welk latei principe is toegepast? rollaag / staal / beton / hout / wel opening maar geen latei / opening over 
volledige hoogte / geen opening in wand / anders of niet opneembaar 

 

    

4690 Zijn er slabben toegepast bij de 
gevelopening? 

ja / nee / anders of niet opneembaar  

    

4700 Is er een dilatatie zichtbaar? ja / nee   
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Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4710 Welke afwerking is toegepast aan de 
buitenzijde? 

scheurgevoelige afwerking / niet-scheurgevoelige afwerking / geen 
afwerking 

 

    

4720 Is de afwerking aan de binnenzijde 
zichtbaar? 

ja / nee indien nee � vraag niet in verslag 

    

4730 Welke afwerking is toegepast aan de 
binnenzijde? 

scheurgevoelige afwerking / niet-scheurgevoelige afwerking / geen 
afwerking 

indien 4720 � ja 

    

4740 De volgende kenmerken zijn 
zichtbaar: 

golvende lintvoeg / houtrot / afbladderende verf / corroderende onderdelen 
/ vocht / schimmel / eerder uitgevoerde reparaties / geen 

indien geen � vraag niet in verslag 

 

 
Fundering 

 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

4810 Is er een fundering? ja / nee  

    

4820 Is de fundering zichtbaar? ja / nee / deels 4810 --> alleen als ja 

    

4830 Van welk materiaal is de constructie? 
 

hout / beton / steenachtig / anders of niet opneembaar 4810 --> alleen als ja 

    

4840 Welk constructiesysteem is 
toegepast? 

op zand c.q. op staal / palen / anders of niet opneembaar 4810 --> alleen als ja 

    

4850 Wat voor type fundering? getrapte fundering / stroken fundering / plaatfundering / fundering op 
stiepen / anders of niet opneembaar 

4840 --> alleen als op zand c.q. op staal 
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Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen 

    

4860 Wat voor type paalfundering houten palen / stalen palen / beton palen / anders of niet opneembaar 4840 --> alleen als op palen 

 
 
Schade 
 

Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen / opmerkingen 

5010 Wat voor type schade? scheur / vervorming of scheefstand / lekkage   

    

5020 Wat is de positie van de schade in het 
bouwdeel? 

in het vlak / aansluiting vloer-wand / aansluiting wand-wand / aansluiting 
wand-plafond/dak / aansluiting oorspronkelijk-aangebouwd / hoek sparing 
/ boven sparing / onder sparing / naast sparing 

 

    

5030 Als de schade zich in de buitengevel 
bevindt, op welke hoogte 
hoofdzakelijk? 

op bouwlaag 0 / op bouwlaag 0 en 1 / op bouwlaag 1 of hoger Niet verplichte vraag 
Indien geen antwoord --> vraag niet in verslag 

    

5040 Is de schade gemeld naar aanleiding 
van de aardbeving van 23 december 
2016? 

ja / nee  

    

5050 Op welke datum is de schade ontdekt? dd-mm-jjjj 5040 --> als ja 

    

5060 Wat was het effect van aardbevingen 
op de schade volgens schademelder? 

schade ontstaan / schade verergerd 5040 --> als ja 

    

5070 In welk jaar is het initiële deel van de 
schade ontdekt? 

jjjj indien 5060 � schade verergerd 
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Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen / opmerkingen 

    

5080 Wat is volgens de schademelder 
verergerd aan de schade? 

langere scheur / wijdere scheur / meer afgespatte delen / meer vertakkingen 
scheur / meer verplaatsing of scheefstand 

5060 --> alleen als schade verergerd 

    

5090 Veroorzaakt de vervorming één van de 
volgende problemen? 

gebroken ruit / klemmende ramen of deuren / los spatten van tegelwerk of 
voegen 

5010 --> alleen als vervorming/scheefstand 

    

5100 Hoek in graden van de vervorming ten 
opzichte van de x-as? 

[graden] 5010 --> alleen als vervorming/scheefstand 

    

5110 Hoek in graden van de vervorming ten 
opzichte van de y-as? 

[graden] 5010 --> alleen als vervorming/scheefstand 

    

5120 Hoek in graden van de vervorming ten 
opzichte van de z-as? 

[graden] 5010 --> alleen als vervorming/scheefstand 

    

5130 Hoe verloopt de scheur verticaal / horizontaal / diagonaal / crackele / vertakt / anders 5010 --> alleen als scheur 

    

5140 Hoe verloopt de scheur door het 
bouwdeel? 

getrapt / niet getrapt 5010 --> alleen als scheur 

    

5150 Wat is de maximale scheurwijdte (mm)? [millimeter] 5010 --> alleen als scheur 

    

5160 Hoe verloopt de scheurwijdte? redelijk constant / scheurwijdte neemt toe in 1 richting / variabel 5010 --> alleen als scheur 

    

5170 Hoe lang is de scheur (mm)? [millimeter] 5010 --> alleen als scheur 
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Vraagnummer Vraag Antwoord (mogelijkheden) Koppeling met andere vragen / opmerkingen 

    

5180 Hoe diep is de scheur? alleen zichtbaar in de afwerking / in de constructie (en in de afwerking) / 
door en door / niet opneembaar 

5010 --> alleen als scheur 

    

5190 De schade heeft de volgende zichtbare 
ouderdomskenmerken: 

eerder uitgevoerde reparatie zichtbaar / vervuiling of begroeiing in scheur / 
erosie scheurranden- aanwezigheid van verf in de scheur /  
volgens de bewoners een oude schade /  
brosvoegwerk / breukvlak steen zelfde kleur als steen / corroderende 
onderdelen / geen 

indien geen � vraag niet in verslag 

    

5200 De schade heeft de volgende 
kenmerken: 

scheur watervoerend / ter plaatse van aansluiting verschillende materialen / 
kleine afspattingen langs randen scheur / geen 

indien geen � vraag niet in verslag 

    

5210 Korte toelichting op schade (indien van 
toepassing) 

[tekst] bij leeg veld : niet in het verslag 
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4  

 

 

 

 

BUREAUSTUDIE 
 
 

4.1 Algemeen  
 
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor schades aan gebouwen. In hoofdstuk 2 zijn deze verschillende 
oorzaken beschreven. Per woning wordt nagegaan of deze mogelijke oorzaken de oorzaak kunnen zijn van 
de vastgestelde schade. Hiervoor wordt middels inspectie en bureauonderzoek informatie verzameld over de 
schade, het gebouw en de omgeving. Voorliggend hoofdstuk beschrijft het bureauonderzoek, dat is 
uitgevoerd door individuele leden uit het Panel op basis van de betreffende deskundigheid. 
 
 

4.2 Verkeer 
 

4.2.1 Doel 
 
In deze paragraaf worden trillingen geanalyseerd die mogelijk het gevolg zijn van activiteiten als wegverkeer 
en spoorverkeer. Hiervoor is gebruik gemaakt van de door de NAM beschikbaar gestelde TNO sensordata, 
afkomstig van 350 meetwoningen, waaraan in de loop dan de tijd is gemeten. De beschikbare meetdata 
bestaat uit een registratie van trillingen en beslaat een tijdsvenster die varieert per woning. 
 
Doel van deze analyse is om te bepalen of er relaties bestaan tussen de gemeten trillingen en trillingen als 
gevolg van verkeersactiviteiten.  

 
 
4.2.2 Methode 
 
Beschikbare meetdata en informatie 

Door de NAM is 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 bestaat uit een 
registratie van trillingen en beslaat een tijdsvenster welke die varieert per woning. De meetdata geeft inzicht 
in de bijdrage van trillingsbronnen aan. 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 trillingen (events) optreden 
met een trillingsniveau boven de drempelwaarde van 1 mm/s sinds de datum van installatie van de sensor. 
 
Van de circa 350 meetwoningen was ten tijde van de analyse van 307 woningen eventdata beschikbaar. De 
eventdata kan worden onderverdeeld in de volgende twee categorieën: 
- potential tremors: door de NAM/TNO is bepaald dat indien er sprake is van een 

triggerleveloverschrijding van drie of meer meters op hetzelfde tijdstip, er sprake is van een potential 
tremor; 

- unknown causes: indien er maar in één pand een event is geregistreerd, dan is de oorzaak in eerste 
instantie onbekend, een ‘unknown cause event’. Bewoners/eigenaren krijgen het verzoek een mogelijke 
oorzaak aan te duiden. Voor een deel van de unknown cause events is door bewoners/eigenaren 
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gereageerd waardoor een indicatie van de oorzaak beschikbaar is. De betrouwbaarheid van de indicaties 
blijkt de ene keer beter dan de andere. 

 
Dit onderzoek heeft zich toegespitst op de unknown cause events.  
 
Sensoren en plaatsing 

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. 
 
Aanpak analyse 

 
Eerste indruk meetdata 

Als eerste is gekeken welke maximale trillingsniveaus (de Vtopniveaus) zijn geregistreerd, zonder enige vorm 
van filtering. In onderstaande grafiek zijn de geregistreerde Vtopniveaus in een histogram weergegeven. 
Voor circa 30 % van de woningen is een Vtopniveau boven de 5 mm/s geregistreerd en voor circa 20 % van 
de woningen een Vtopniveau boven de 10 mm/s. Bij een aantal woningen zijn zeer hoge Vtopniveaus 
geregistreerd van boven de 160 mm/s. 
 
 
Afbeelding 4.1 Histogram van geregistreerde Vtopniveaus zonderfiltering 

 
 

 
De extreem hoge Vtopniveaus zijn naar verwachting het gevolg van storingen van de meter, het plaatsen van 
de meter of een stoot aan de meter. Deze trillingssignalen worden er uitgefilterd voordat de meetdata 
nauwkeurig geanalyseerd wordt. 
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Naast de extreem hoge waarden blijkt uit de meetdata ook dat voor een aantal woningen onevenredig veel 
events zijn geregistreerd. Onderstaande afbeelding geeft per woning het aantal geregistreerde events weer.  
 
 

Afbeelding 4.2 Aantal geregistreerde events per woning 

 
 
Er zijn drie adressen waarvoor meer dan 1.000 events zijn geregistreerd. Voor de woning met het meeste 
aantal events is een totaal van 5.533 events geregistreerd. Dat is meer dan 25 % van het totaal aan 
geregistreerde events over alle woningen. 
 
Indien wordt gekeken naar de tijdsduur waarin sensoren operationeel zijn (zie afbeelding 4.3), blijkt dat het 
grootste deel van de meters meer dan twee jaar meetdata hebben verzameld. Voor alle sensoren geldt dat 
er voldoende lang is gemeten om een goed beeld van bronnen anders dan aardbevingen te krijgen. 
 
 
Afbeelding 4.3 Overzicht van grootte van meetperiodes alle woningen* 

 
* Van enkele woningen kon de meetperiode niet worden bepaald. 
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Nadere signaalanalyse 

Om een beeld te kunnen krijgen van verschillende type trillingsbronnen en het bijbehorende optredende 
trillingsniveau zijn signalen onderzocht. Hiertoe is als eerste gekeken naar de woning met de meeste events. 
Deze woning ligt langs een spoorlijn waarop een grote hoeveelheid aan treinpassages is gemeten. 
Onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld van gemeten events passend bij een woning langs een 
spoorlijn. 
 
 
Afbeelding 4.4 Karakteristiek (trein)signaal voor woning met meer dan 5.000 geregistreerde events 

 

 
 
 
Voor de andere twee woningen met meer dan 1.000 events blijkt geen sprake te zijn van treinpassages. De 
signalen zien er anders uit. Wanneer globaal naar de verschillende type beschikbare signalen gekeken wordt 
dan zijn een aantal karakteristieke signalen te onderkennen. Afbeelding 4.5 geeft deze verschillende type 
signalen weer. 
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Afbeelding 4.5  Typische signalen: 1) treinpassages, 2) wegverkeer bij drempel, 3) zwaar wegverkeer zonder drempel, 4) stoot  

 tegen sensor, 5) boren/bouwwerkzaamheden aan huis intern, 6) ruissignaal 

 

 
  

  
 
 
Per woning kan onderscheid gemaakt worden in maximale trillingsniveaus als gevolg van een bepaalde bron 
door naar de signalen zelf te kijken. Hierbij is soms sprake van twijfelgevallen, waardoor de resultaten een 
mate van onzekerheid kennen.  
 
De specifieke aardbeving events (potential tremors) zijn in deze analyse niet meegenomen, maar laten zich 
kennen door een ander karakteristiek signaal. Afbeelding 4.6 geeft een dergelijk signaal weer.  
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Afbeelding 4.6 Typisch aardbevingssignaal (potential tremor) 

 

 
 
 
Vooraf geïdentificeerde mogelijke maatgevende situaties 

Om te bepalen welke trillingsbronnen, anders dan aardbevingen, de oorzaak kunnen zijn van schade aan 
woningen, zijn mogelijke maatgevende situaties geïdentificeerd. Bij deze inventarisatie zijn per 
meetwoningen de volgende kenmerken onderzocht: 
- de afstand tot aan het dichtstbijgelegen spoor; 
- de afstand tot aan de maatgevende weg (is er bijvoorbeeld een weg met een snelheidslimiet van 30 

km/h met een paar meter daarachter een 80 km/h weg, dan is de 80 km/h weg maatgevend); 
- in de wegcategorie (gebaseerd op snelheidslimieten) is onderscheid gemaakt in toelaatbare snelheid; 
- de afstand tot aan een drempel (binnen 50 m); 
- het type bestrating (asfalt, bestrating, of grind/zandweg); 
- de nabijheid van een buslijn. 

 
Deze lijst is gaandeweg het onderzoek enigszins aangepast. Het type bestrating en de aanwezigheid van een 
buslijn bleken niet onderscheidend en zijn daarom niet nader onderzocht. Daar waar sprake was van een 
buslijn, was meestal ook sprake van ander mogelijk zwaar verkeer op de weg. De aanwezigheid van een 
buslijn leek niet onderscheidend. Verschillende soorten bestrating leidden ook niet tot een onderscheidend 
criterium. Uiteindelijk is specifiek nader gekeken naar drempels, de heersende snelheidslimiet en de afstand 
tot aan het spoor.  
 
Deze kenmerken zijn bepaald op basis van BAG-gegevens, en spoor- en wegengegevens. Met behulp van 
Google Earth is nadere informatie over snelheidslimieten en busverkeer verkregen. Deze informatie is 
weergegeven in onderstaande cirkeldiagrammen. 
 
 
Afbeelding 4.7 Locatie specifieke gegevens sensorwoningen 
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Van drempels binnen 50 m is bij 21 woningen sprake en er liggen 25 woningen op een afstand van  
200 m of minder van het spoor.  
 
Wegverkeer 

Voor het wegverkeer worden er twee maatgevende situaties onderscheiden: de afstand tot aan een drempel 
en de snelheidslimiet van de maatgevende weg. Voor beide situaties zijn in onderstaande alinea’s de 
geregistreerde events beschouwd.  
 
Invloed drempels 

Er zijn 21 woningen met een drempel binnen 50 m afstand. Voor deze woningen is per woning gekeken naar 
de beschikbare events en de hoogste Vtopwaarde als gevolg van wegverkeer. Hierbij is de signaalclassificatie 
volgens afbeelding 4.5 aangehouden. Tabel 4.1 geeft de resultaten weer. 
 
 

Tabel 4.1 Nabijheid van drempels (minder dan 50 m) 

Top# woning 

dichtst bij spoor 

gelegen 

Afstand tot 

weg 

# Geregistreerde 

events

Max Vtop 

alle events  

Max Vtop van 

events met 

wegverkeer-

karakteristiek* 

Type 

bestrating 

1 8,3 3 52,18 - bestrating 

2 20,6 26 6,85 - asfalt 

3 5,1 16 67,97 - bestrating 

4 12,4 7 4,59 - asfalt 

5 11,4 3 1,54 1,54 asfalt 

6 9,0 16 124,01 1,0 bestrating 

7 9,0 3 3,96 - bestrating 

8 
4,4 7 3,82 

- asfalt + 
bestrating 

9 
7,0 3 2,68 

- asfalt + 
bestrating 

10 
9,7 2 4,91 

- bestrating-
asfalt 

11 13,1 12 1,75 - bestrating 

12 7,2 8 10,16 1,36 bestrating 

13 12,1 2 5,35 - bestrating 

14 10,0 18 32,35 - asfalt 

15 9,1 5 5,50 - asfalt  

16 7,0 4 0,00 2,9 bestrating 

17 23,4 1.734 73,70 2,33 bestrating 

18 19,5 7 2,60 1,7 asfalt 

19 5,1 5 6,83 - bestrating 

20 16,8 1 6,88 1,27** asfalt 

21 8,6 0 3,19 - bestrating 

*  Met - wordt aangegeven dat er geen event met een wegverkeerkarakteristiek is gevonden. De mogelijk gemeten  

 trillingsniveaus als gevolg van wegverkeer liggen dan onder de gehanteerde drempelwaarde welke op 1 mm/s is gesteld bij  

 de meeste adressen.  

** Van dit adres is op basis van de signaalkarakteristiek onduidelijk of het al dan niet om wegverkeer gaat. 
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Er wordt geen consistent beeld gevonden. Naar verwachting zou er op kleine afstand van een drempel 
sprake zijn van een verhoogd trillingsniveau ten opzichte van locaties die op een grotere afstand van een 
drempel liggen. Dit wordt niet direct teruggevonden in de resultaten. In onderstaande afbeelding zijn de 
maximale trillingsniveaus van de woningen afgezet tegen de afstand tot aan de drempel. 
 
 

Afbeelding 4.8 Geregistreerde Vtopniveaus bij woningen in nabijheid van drempels 

 
Omcirkelde hogere niveaus blijken situaties te zijn waarbij snelheidslimiet 30 km/h bedraagt. 

 
 
Uit de afbeelding blijkt er op basis van de beschikbare informatie geen generieke relatie te zijn tussen het 
maximale trillingsniveau en de afstand tot aan de drempel. Uit een nadere analyse van de vier hoogste 
trillingsniveaus (geel omcirkeld), blijkt dat er voor deze vier woningen sprake is van een 30 km/h weg. Zou er 
sprake zijn van een 50 km/h weg, dan bestaat de verwachting dat de niveaus hoger liggen. 
 
Snelheidslimiet 

Er zijn 34 woningen met een doorgaande weg waar een snelheidslimiet van 50 km/h of meer geldt. Voor 
deze woningen is per woning gekeken naar de beschikbare events en de hoogste Vtopwaarde als gevolg van 
wegverkeer. Tabel 4.2 geeft de resultaten weer. 
 
 
Tabel 4.2 Type weg doorgaande 50 km/h weg 
 

Top# woning dichtst 

bij spoor gelegen 

Afstand tot weg # Geregistreerde events Max Vtop alle 

events  

Max Vtop van 

events met 

wegverkeerkarakter

istiek 

1 4,1 8 12,50 1,22 

2 5,0 15 84,08 - 

3 5,6 6 4,71 1,09 

4 6,5 96 5,82 4,72 

5 7,6 8 799,58 - 

6 8,0 27 2,44 2,44 

7 8,0 80 73,08 3,77 
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Top# woning dichtst 

bij spoor gelegen 

Afstand tot weg # Geregistreerde events Max Vtop alle 

events  

Max Vtop van 

events met 

wegverkeerkarakter

istiek 

8 8,4 1 0,00 - 

9 9,3 10 0,00 1,81 

10 9,8 3 1,40 - 

11 10,0 162 21,53 2,04 

12 10,4 3 0,00 1,34 

13 10,5 1 3,00 - 

14 10,6 7 0,00 2,73 

15 11,4 6 4,19 -  

16 11,5 4 0,00 - 

17 11,8 142 2,87 1,98 

18 12,1 47 2,15 1,79 

19 12,3 1 0,00 - 

20 12,6 22 1,24 1,24 

21 13,1 1 19,38 - 

22 13,2 5 2,25 1,06 

23 13,3 2 4,28 - 

24 13,9 3 9,64 - 

25 14,2 1 0,00 - 

26 14,6 29 7,15 - 

27 14,7 33 6,02 -: 

28 15,0 10 5,56 - 

29 15,8 1 1,41 - 

30 20,1 4 0,00 - 

31 23,0 11 8,42 -  

32 23,0 9 3,57 - 

33 24,0 1 2,26 - 

34 24,3 17 1,64 -  

 
 
De woningen zijn gerangschikt op afstand tot de weg. Voor in totaal 13 adressen is een event als gevolg van 
wegverkeer gevonden. 
 
Bij een aantal woningen is op basis van de criteria wel sprake van een doorgaande weg met 50 km/h 
snelheidslimiet, maar is er in werkelijkheid sprake van langzamer verkeer omdat er bijvoorbeeld een scherpe 
bocht in de weg aanwezig is, of er sprake is van een kruising nabij de woning. Dergelijke situaties zijn er 
uitgefilterd. Tabel 4.3 geeft aan of er sprake is van een afwijkende situatie van de woningen waarvan - events 
zijn geregistreerd als gevolg van wegverkeer. 
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Tabel 4.3 Type weg doorgaande 50 km/h weg 
 

Top# woning 

dichtst bij spoor 

gelegen 

Afstand tot 

weg 

Max Vtop van 

events met 

wegverkeerkarakte

ristiek 

Is er een afwijkende situatie? 

2 5,0 - ja, werkelijke snelheid ligt lager (smalle weg, bocht) 
 

5 7,6 - ja, woonwijk 

8 8,4 - ja 

10 9,8 - ja, werkelijke snelheid ligt lager (smalle weg, bocht) 

13 10,5 - nee 

15 11,4 -  nee 

16 11,5 - ja, werkelijke snelheid ligt lager (smalle weg, bocht) 
 

17 12,3 - ja, vlak voor 30 km/h zone 

20 13,1 - ja, woonwijk 

22 13,3 - nee 

24 13,9 - nee 

25 14,2 - ja, werkelijke snelheid ligt lager (smalle weg, bocht) 
 

26 14,6 - nee 

27 14,7 - ja, doorgaande weg ligt verder 

28 15,0 - ja ligt een sloot tussen 

29 15,8 - ja woonwijk, werkelijke snelheid ligt lager 

30 20,1 - nee 

31 23,0 -  ja, vlakbij kruising, wekelijkse snelheid ligt lager 

33 23,0 - ja, ligt sloot/kanaaltje tussen 

34 24,0 - nee 

35 24,3 -  nee 

 
 
Wanneer de adressen met afwijkende situaties niet worden meegenomen, dan blijven er in totaal 21 (34-13) 
adressen over. Van deze 21 adressen is de afstand tot aan de weg uitgezet tegen de maximale 
geregistreerde Vtopwaarde als gevolg van wegverkeer. Onderstaande afbeelding geeft de verdeling weer. 
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Afbeelding 4.9   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* 

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

 
 
Uit afbeelding 4.9 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 Vtopniveaus 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 Vtopniveau 
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 events als gevolg van wegverkeer geregistreerd, oftewel de maximum Vtopniveaus liggen 
onder de 1.0 mm/s. 
 
Wordt getoetst aan de SBR deel A met als grenswaarde 3 mm/s 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. 
 
Treinverkeer 

Bij treinverkeer speelt met name de afstand tot aan het spoor en het type treinverkeer een rol in trillingen. 
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. 
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Tabel 4.4 Geregistreerde Vtopniveaus als gevolg van treinverkeer voor woningen tot een afstand van 200 m tot aan het spoor 

 

Top# woning 

dichtst bij spoor 

gelegen 

Afstand tot 

spoor 

# Geregistreerde 

events

Max Vtop alle 

events  

Max Vtop van 

events met 

treinpassagekara

kteristiek 

Mogelijke 

overige 

maatgevende 

bronnen 

1 12,45 27 52,78 1,59  

2 15,38 3 87,63 -  

3 22,84 13 1,84 1,09  

4 29,72 2 2,77 -  

5 32,86 6 11,02 -  

6 37,21 4 0,00 -  

7 44,01 6 5,00 -  

8 53,12 1 47,19 -  

9 61,77 5.533 6,46 2,83  

10 78,67 20 16,39 -  

11 82,80 6 4,19 -  

12 101,84 9 5,30 1,4  

13 108,46 2 3,25 -  

14 119,91 1 8,51 -  

15 125,18 0 0,00 -  

16 142,35 15 3,18 -  

17 144,98 0 1,00 -  

18 151,94 7 0,00 -  

19 157,47 33 29,22 -  

20 158,05 8 11,88 -  

21 165,14 3 2,32 -  

22 172,19 6 4,71 1,09  

23 197,32 4 0,00 -  

24 199,32 150 3,65 1,74  

25 200,25 3 52,18 -  

 
 
Uit bovenstaande tabel 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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4.2.3 Resultaat 
 
Uit het onderzoek volgt: 
- een onregelmatig patroon als het gaat om trillingsniveaus met afstanden tot het spoor; 
- 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. 

 

- er is sprake van een 50 km/h weg (50 km/h of meer, dus ook provinciaal autosnelweg, etc.) waarbij het 
doorgaande verkeer ook 50 km/h kan rijden (<10 m); 

- er is sprake van een 50 km/h weg (of meer, dus ook provinciaal, etc.) en een drempel gelegen in de 
betreffende weg nabij de woning (<20 m). 

 

4.3 Bodemdaling door diepe delfstofwinning 
 

4.3.1 Doel 
 
Het doel van het vergaren van de gegevens die in deze paragraaf staan beschreven is een maat te krijgen 
van de verwachtte bodemdaling voor elke locatie ten gevolge van diepe delfstofwinning. Een maat voor de 
verwachtte bodemdaling door gaswinning kan direct worden verkregen door middel van de 
bodemdalingskaarten die, respectievelijk, namens de NAM en Nedmag zijn opgesteld. De 
bodemdalingkaarten zijn verkregen door metingen van maaiveldzakking. Van bodemdaling door 
zoutwinning is in het projectgebied Zuidlaren geen sprake omdat er geen zoutwinactiviteiten plaatsvinden in 
de omgeving van het projectgebied. 
 
 

4.3.2 Methode 
 
Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op de bodembewegingen aan het maaiveld als gevolg van 
aardgaswinning en zoutwinning. De mijnbouwonderneming is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
metingen van bodembeweging als gevolg van delfstofwinning. Wat er gemeten wordt ligt vast in een 
jaarlijks in te dienen en goed te keuren meetplan conform het Mijnbouwbesluit. 
 
In het mijnbouwbesluit is niet vastgelegd met welke methode en met welke nauwkeurigheid de 
bodemdaling moet worden gemeten. Om een hoge nauwkeurigheid te bereiken wordt doorgaands gebruik 
gemaakt van een doorgaande waterpassing en wordt deze direct aangesloten op een of meerdere 
recentelijk gecontroleerde diep gefundeerde NAP-peilmerken. Deze punten worden niet beïnvloedt door 
seizoensfluctuaties of autonome zettingen. Een waterpassing die uit meer dan één slag bestaat heet een 
doorgaande waterpassing. Door de daling van alle meetpunten te interpoleren kan een contourkaart van de 
daling worden gemaakt waarbij de contouren in dit geval lijnen zijn met gelijke dalingen. Het geheel van 
contourlijnen is de bodemdalingskaart. Waar de contourlijnen het dichtst bij elkaar liggen is de relatieve 
hoekverdraaiing het grootst. Als er schade optreedt door bodemdaling zal dit op deze plekken het grootst 
zijn. 
 
Schade door bodemdaling ten gevolge van gaswinning 

Aardgaswinning heeft bodemdaling tot gevolg. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee 
effecten die verantwoordelijk (kunnen) zijn voor deze bodemdaling:  
- een directe (diepe) oorzaak, te weten drukverlaging in het gesteente waar het aardgas wordt gewonnen;  
- een indirecte (ondiepe) oorzaak, te weten wijzigingen in de waterhuishouding welke beschouwd wordt in 

paragraaf 4.5. 
 

  



 

48 | 134 Witteveen+Bos | ASN196-1/17-016.527 | Definitief 

Bodemdaling door drukverlaging in het gesteente waar aardgas wordt gewonnen 

Aardgas wordt in het Groningen veld gewonnen op circa 3 km diepte. Door drukverlaging in het gesteente 
waar het aardgas wordt gewonnen treedt compactie (samendrukking) op van het gesteente. Door het 
gewicht van de bovenliggende grondlagen zullen deze grondlagen zakken en ontstaat aan de oppervlakte 
een bodemdaling. Deze effecten spelen op regionale schaal boven het gehele gasreservoir. In welke mate 
bodemdaling optreedt, hangt onder andere af van de drukverlaging, de gesteente-eigenschappen en de 
diepte en omvang van het reservoir.  
  
Bodemdaling door gaswinning verloopt zeer geleidelijk, gespreid over een groot oppervlak en is niet voor 
het oog zichtbaar. De bodemdaling is wel meetbaar als een komvormige bodemdaling. De 
bodemdalingskom beslaat een groter oppervlak dan het reservoir waarbij de grootte van de optredende 
bodemdaling kleiner is dan de compactie van het reservoir.  
 
 
Afbeelding 4.10 Bodemdaling ten gevolge van gaswinning 

 

 
 
 
Komvormige bodemdaling treedt op over een relatief groot oppervlak, met een maximale helling van 1 mm 
over een lengte van 25 m [1]. Doordat de bodem in een groot gebied langzaam en geleidelijk daalt, is er 
geen sprake van verschilzakking op het maaiveld. Een gebouw ondergaat hierdoor een vrijwel rechtstandige 
zakking waardoor schade aan gebouwen hierdoor niet is te verwachten.  
  
Het gasreservoir in Groningen wordt gevormd door de Slochteren zandsteen. Het zandsteen heeft een 
gemiddelde dikte van 160 m en wordt doorsneden door talrijke grote en kleine breuken die allen een steile 
hellinghoek hebben. Indien bestaande of nieuwe breuken zich door zetten tot aan het maaiveld zouden ze 
daar ongelijkmatige zakkingen kunnen veroorzaken. De Commissie Bodemdaling heeft in 1987 de 
mogelijkheid tot het ontstaan van onregelmatige zakkingen ten gevolge van breukbeweging laten 
onderzoeken [2]. Op basis van uitgevoerd onderzoek mag uitgesloten worden geacht dat dit fenomeen zich 
manifesteert in het projectgebied. 
 
 

4.3.3 Resultaat 
 
Eén keer in de 5 jaar voert de NAM een zogenaamde ‘grote waterpassing’ uit in Noord-Nederland om de 
bodemdaling door gaswinning te monitoren. De laatste grote waterpassing was in 2013 [5], zie afbeelding 
4.11. Deze kaart laat zien dat het diepste deel van het bodemdalingsgebied ongeveer 32 cm is gedaald. 
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Op een andere bodemdalingskaart, te zien in afbeelding 4.11 is bijgesloten is het hoogteverschil 
weergegeven tussen de metingen uitgevoerd in 1964 en 2013. Het betreft een weergave van enkel de 
stabiele meetpunten. De metingen bevestigen dat de bodemdaling heel geleidelijk verloopt. 
 
 
Afbeelding 4.11 Bodemdalingskaart  

 
 
 
Uit deze vergelijking blijkt dat in 49 jaar de meetpunten nabij Zuidlaren een bodemdaling tonen van de 
laagste categorie, namelijk in de orde van 0 - 10 cm. Zoutwinning speelt ter plaatse van Zuidlaren niet of 
nauwelijks een rol. Nabij Veendam worden grotere waarden gevonden. Deze verhoogde waarden worden 
veroorzaakt door de zoutwinning ten westen van Veendam. Nabij Zuidlaren blijkt bodemdaling niet of 
nauwelijks te zijn opgetreden. 

 
 

4.4 Bodemdaling ondiepe ondergrond  
 

4.4.1 Doel 
 
Bodemdaling in de ondiepe ondergrond kan veroorzaakt worden door zettingen als gevolg van het 
aanbrengen van een bovenbelasting of door een daling van de grondwaterstand (zie volgende paragraaf). 
Om een maat te krijgen van de verwachtte bodemdaling ter plaatse van elke woning, wordt informatie 
verzameld over de ondiepe ondergrond en de zettingsgevoeligheid ervan. 
 
 

4.4.2 Methode 
 
De aanpak is gebaseerd op het gegeven dat het aanbrengen van een funderingsbelasting een zettingsreactie 
teweeg brengt in de ondergrond over de eerste meters beneden het funderingsniveau, uitgaande van een 
fundering op staal. Dit vergt een beschrijving van de bodem, de bodemeigenschappen en de 
funderingswijze en belasting. 
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De bodemopbouw is verkend op basis van het GeoTOP model versie 1.3 van TNO [1]. Binnen het 
grondmodel zijn een aantal basis bodemprofielen gedefinieerd. De definiëring van de bodemprofielen is tot 
stand gekomen door dwarsdoorsneden te nemen uit het GeoTOP model. Afbeelding 4.12 geeft de 
verschillende bodemprofielen in Groningen en Noord Drenthe weer. 
 
Uit de afbeelding blijkt dat ter plaatse van Zuidlaren bodemprofiel 3 aanwezig is. Dit bodemprofiel kent 
hoofdzakelijk zandlagen als grondlagenpakket. Bodemprofiel 3 is (afhankelijk van de lokale situatie) over het 
algemeen zettingsongevoelig. 
 
 
Afbeelding 4.12 Bodemprofielen in Groningen en Noord Drenthe 

 
 
 
Om een nader beeld te krijgen van de zettingsgevoeligheid in en om Zuidlaren ten op zichten van andere 
locaties (bodemprofielen) is van de verschillende type bodemprofielen de zettingsgevoeligheid nader onder-
zocht door de resultaten van een zettingsanalyse van de verschillende profielen te vergelijken. Het specifieke 
zettingsgedrag per bodemprofiel is ontleend aan de beschrijving van bodemprofielen in het GeoTOP model, 
waarbij ter interpretatie tevens gebruik is gemaakt van bijbehorende sonderingen en boringen. Op basis van 
deze informatie zijn de grondeigenschappen ontleend aan tabel 2.b uit NEN9997. Tevens is ter interpretatie 
gebruik gemaakt van labresultaten verkregen op monsters genomen te Zuidhorn ter herkenning van de 
mate van overconsolidatie van enkele specifieke grondlagen. 
 
Het zettingsgedrag per bodemprofiel is verkend met behulp van het software pakket van Deltares, te weten 
Dsettlement versie 16.1. In de programmatuur is gekozen voor het model van Koppejan/Terzaghi. 
 
In de parameterbepaling is beneden de grensspanning een tweemaal zo stijf gedrag aangehouden als boven 
de grensspanning. De grensspanning is rekenkundig bepaald middels een vooraf gestelde grensspanning 
POP dan wel een specifieke OCR. De waterstand ten behoeve van zettingsberekeningen is gesteld op 1 m 
minus maaiveld (zie volgende paragraaf voor nadere beschrijving grondwaterstand). 
 
De zettingen zijn bepaald voor een fundering op staal, waarbij het funderingsniveau op 0,8 m beneden het 
maaiveld is aangehouden overeenkomstig de vorstgrens. De funderingsbreedte is gesteld op 1 m en de 
belasting per lopende meter muurveld is aangehouden op 80 kN. Hiermee ontstaat een funderingsdruk van 
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80 kN/m², waarbij in de 2D snede in Dsettlement een tweede funderingsstrook met gelijke belasting en 
geometrie is aangehouden op een onderlinge afstand van 6 m.  
 
IJking zettingsanalyse 

Om een mogelijkheid tot ijking te verkrijgen van de zettingsgevoeligheid is getracht ondiep zettingsgedrag 
te herkennen uit de resultaten van de prognose van het zettingsgedrag tot 2050 van het projectteam NW4, 
1997. Uit de weergave, zie afbeelding 4.13, blijkt dat de reservoirdaling in het winningsgebied in de regel 
aanzienlijk groter is dan het te verwachten zettingsgedrag direct onder de fundering. Ook is de resolutie 
naar verwachting te laag om op pandniveau een betrouwbare uitspraak te doen.  
 
 
Afbeelding 4.13 RIZA Bodemdalingsprognose kaart toestand in 2050 (projectteam NW4, 1997) 

 

 
 
 
Een andere benadering is de vergelijking met de analyse van TNO Deltares [1], waarin voor heel Nederland 
het zettingsgedrag is beschreven uitgaande van een integrale maaiveldbelasting van 1 m droog zand (zie 
afbeelding 4.14). Uit de afbeelding blijkt dat ter plaatse van Zuidlaren er relatief weinig zetting optreedt 
wanneer vergeleken wordt met bijvoorbeeld het noordelijk deel van Groningen. Omdat 1 m droog zand 
belasting in de basis niet hetzelfde is als een lokale funderingslast aangrijpend op 0,8 m beneden het 
maaiveld is het zettingsgedrag vergeleken met een aangepaste berekening, eveneens uitgaande van een 
integrale maaiveldbelasting van 1 m droog zand op het maaiveld. 
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Afbeelding 4.14 Eindzetting na opbrengen 1 m droog zand 

 
 
 
Op basis van deze grafische informatie is een vergelijking gemaakt met de door Witteveen+Bos berekende 
zetting, welke in onderstaande tabel 4.5 samengevat is weergegeven. De bodemprofielen uit afbeelding 4.12 
zijn hierbij nader opgedeeld in deelprofielen. De kolommen 2 en 3 in tabel 4.5 betreffen totaal zetting, de 
laatste twee kolommen betreffen seculaire zetting.  
 
 
Tabel 4.5 Samenvatting berekende zettingen per (deel)profiel  
 

Profiel TNO&Deltares 

(mm/40 jaar) 

Witteveen+Bos totaal 

funderingslast (mm/30 jaar) 

Witteveen+Bos integrale 

belasting (mm/30 jaar) 

 Witteveen+Bos seculair 

funderingslast (mm/30 jaar)

1a 10-300 192 59 53

2a 100-500 149 54 66

2bi 100-500 175 54 51

2bii 100-1000 232 80 91

3ai 5-100 26 9 6

3aii 5-100 36 59 6

3bi 10-100 54 24 14

3bii 10-100 51 35 19

4a 5-10 5 2 2

4b 5-100 6 90 2

5a 10-100 56 26 15

5b 10-100 36 11 8
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Voor de omgeving in en om Zuidlaren geldt dat bodemprofiel 3 (i en ii) aanwezig is. Uit bovenstaande tabel 
blijkt dat dit type bodemprofiel van alle onderzochte profielen één van de minst zettingsgevoelige profielen 
is (profiel 4 is nog iets minder zettingsgevoelig).  
 
De onderverdeling van de mate van zetting zoals beschreven door TNO/Deltares maakt een relatief grof 
onderscheid met een grotere marge, doch ook subtielere overgangen in definitie. Met name de categorie 
10-100 mm zetting is niet nader gespecificeerd, waarmee veel beschouwde profielen in deze categorie zijn 
onder te brengen. Het is daarmee een basale ijking van totaalzettingen op maaiveld niveau.  
 
Opvallend is dat de vergelijking tussen de integrale belasting en de funderingsbelasting ten aanzien van 
totaal zetting (kolommen twee en drie) elkaar qua orde grootte niet tegenspreken en qua indeling goed 
volgen. Ten aanzien van kruip gedrag (seculaire zetting) ontstaan bij de profielen 3aii en 4b wel wat 
verschillen binnen de opgestelde analyse. Dit is te wijten aan zeer ondiep gelegen samendrukbare lagen, die 
bij de maaiveldbelasting sterk doorwerken.  
 
 

4.4.3 Resultaat 
 
Op basis van de zettingsanalyse wordt gesteld dat de lokale grondgesteldheid ter plaatse van Zuidlaren niet 
zettingsgevoelig is. Schade als gevolg van zetting is vanwege de bodemopbouw in Zuidlaren daarom niet 
aannemelijk. Voor ieder op staal gefundeerd pand geldt echter in beginsel dat geringe verschilzetting niet 
kan worden uitgesloten omdat er altijd sprake kan zijn van een lokaal enigszins afwijkende grondopbouw 
dan wel variatie in bouwwijze en kwaliteit. 
 
 

4.4.4 Referenties 
 
1 Deltares en TNO-bouw (2011_ Gebouwschade Loppersum. Website: www.commissiebodemdaling.nl/ 
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gecontroleerd: 17 januari 2017. 

2 Commissie bodemdaling door aardgaswinning (1987). Studieresultaten betreffende ongelijkmatige 
zakkingen in verband met aardgaswinning in de provincie Groningen. Website: 
www.commissiebodemdaling.nl/files/Ongelijkmatige%20zakking%20deelonderzoek%201.pdf. Laatste 
gecontroleerd: 17 januari 2017. 

3 NEDMAG en Provincie Groningen (2012). Literatuuronderzoek naar de effecten van zout- en gaswinning 
op bebouwing, in opdracht van Gemeente Menterwolde, Waterschap Hunze en Aa’s, Gemeente 
Veendam, Nedmag en Provincie Groningen, 30 augustus 2012. 

4 Deltares (2009). Bodemdaling door Nedmag Zoutwinning. Prognose bodemdaling bij maximum daling 
van 65 cm. 1200954-000-GEO-0002, Versie 2, 30 november 2009, concept Dinoloket (2017). Website: 
www.dinoloket.nl. Laatst gecontroleerd: 17 januari 2017. 
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4.5 Grondwaterstand 
 

4.5.1 Doel 
 
Het doel van deze paragraaf is het beschrijven van de wijze waarop informatie verzameld wordt over de 
lokale geohydrologie, specifiek de grond- en oppervlaktewaterstanden. 
 
 

4.5.2 Methode 
 

In de beoordeling van het risico op zettingsschade als gevolg van de verandering van de lokale 
(grond)waterstand is gekozen voor een pragmatische methode, omdat dit onderzoek een groot aantal 
woningen betreft die in een relatief korte tijd beoordeeld moeten worden. Daarnaast moet de methodiek 
herleidbaar zijn, zodat de methodiek herhaalbaar is voor andere woningen. Ten slotte zijn er keuzes gemaakt 
om de methode zo objectief mogelijk te houden, door zoveel dicht mogelijk bij metingen te blijven en geen 
gebruik te maken van bijvoorbeeld veldonderzoek of een tijdsafhankelijk grondwatermodel. 
 
Voor deze werkzaamheden volgen we de redeneerlijn in het Arcadis-rapport [ref. 1] namelijk een analyse van 
langjarige waarnemingen in peilbuizen (Dino-loket) en veranderingen in het hydrologische systeem 
(peilbesluiten).  
 

Toelichting begrippen grondwater 

In het onderdeel grondwaterstand komen verschillende begrippen aan de orde, waaronder GHG en GLG. 
Deze begrippen zijn in afbeelding 4.15 schematisch weergegeven en eronder nader toegelicht. 
 
 
Afbeelding 4.15 GHG en GLG 

 
 
 
De drooglegging is gedefinieerd als het verschil tussen de maaiveldhoogte en het oppervlaktewaterpeil. De 
ontwatering is gedefinieerd als het verschil tussen de maaiveldhoogte en de grondwaterstand.  
 
Door het neerslagoverschot in de winter ontstaat er een opbolling van de grondwaterstanden tussen de 
sloten en de drains. De ontwatering wordt dan kleiner. In die periode treedt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) op. In de zomer is meestal de verdamping hoger dan de neerslag, waardoor de 
grondwaterstanden uitzakken. In die periode treedt de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op.  
 
Het oppervlaktewater heeft een sterke invloed op de grondwaterstand. In het algemeen geldt dat een 
verhoging van het oppervlaktewaterpeil een verhoging van de grondwaterstand tot gevolg heeft, alleen in 
mindere mate (bijvoorbeeld 10 cm hoger oppervlaktepeil leidt tot een gemiddeld 5 cm hogere 
grondwaterstand). 
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Naast de GHG en de GLG bestaat er ook de GVG, de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. Deze drie 
begrippen samen worden ook wel als GXG aangeduid. 
 
De GHG wordt berekend door in een hydrologisch jaar (1 april tot en met 31 maart) de drie hoogste 
grondwaterstanden te pakken en hiervan het gemiddelde te nemen voor een periode van minimaal 8 jaar 
(waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden). Op eenzelfde methode wordt de GLG berekend voor de 
laagste grondwaterstanden. De GVG wordt berekend door voor minimaal 8 jaar het gemiddelde te nemen 
van de grondwaterstanden op 14 maart, 28 maart en 14 april gemiddeld. De GVG wordt in dit onderzoek 
niet gebruikt. 
 
Een andere methodiek is die met grondwatertrappen (Gt). Dit zijn typische combinaties van klassen van GHG 
en GLG. Grondwatertrappen worden in deze inventarisatie niet gebruikt. 
 
Freatische grondwaterstand 

In dit onderzoek is de freatische grondwaterstand van belang. Dit is de grondwaterstand waarin de 
waterstand alleen afhangt van de hoogte van de waterkolom. Er is dus geen sprake van overdruk omdat het 
grondwater aan de bovenkant wordt afgesloten door een ondoorlatende laag.  
 
Peilbuis 

Grondwaterstanden worden gemeten in peilbuizen. Een peilbuis is een buis met een filter waar het water 
doorheen kan. De diepte van het water in de peilbuis wordt over het algemeen gemeten ten opzichte van de 
bovenkant van de peilbuis. Met de hoogte van de peilbuis in meters ten opzichte van NAP kan vervolgens de 
absolute grondwaterstand bepaald worden. 
 
Oppervlaktewaterbeheer 

De waterschappen in Nederland beheren het regionale oppervlaktewater. In een peilbesluit worden de 
hoogtes van het oppervlaktewaterpeil van een begrensd gebied (het peilvak) vastgelegd. Minimaal eens per 
tien jaar wordt een peilbesluit herzien. Dan kan het peil hetzelfde blijven, of peilverhoging of peilverlaging 
plaatsvinden. Ook kunnen de grenzen van de peilvakken dan gewijzigd worden. 

 
Algemene aanpak 

Schade aan woningen kan ontstaan doordat er aan geohydrologie gerelateerde maaivelddaling heeft 
plaatsgevonden. Maaivelddaling kan ontstaan door: 
1 daling grondwaterstand en zetting; 
2 veenoxidatie; 
3 stijging grondwaterstand en zakking. 
 
Om deze risico’s te onderzoeken zijn verschillende analyses gebruikt. Deze zijn in onderstaande 
overzichtstabel weergegeven. In onderstaande subparagrafen is toegelicht hoe de benodigde informatie 
voor de analyses verkregen is. 
 
 
Tabel 4.6 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 
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Risico 1: Daling grondwaterstand en zetting 

Daling van de grondwaterstand kan zetting veroorzaken. Er zijn drie analyses uitgevoerd om de daling van 
de grondwaterstand in beeld te krijgen. Deze worden hieronder besproken. 
 
Methode 1A. Analyse daling GLG 

De volgende methodiek is gekozen: 
- verzamelen gemeten grondwaterstanden; 
- afleiden GLG per meetreeks voor verschillende meetperioden; 
- relatie leggen tussen meetreeksen en woningen. 
 
Verzamelen gemeten grondwaterstanden 

In het Dino-Loket [ref. 2] staan metingen van grondwaterstanden. Alle data in hetzelfde gebied als de 
betreffende woningen zijn gedownload, met een straal van 1 km rondom de buitenste woningen als grens. 
Van deze peilbuizen zijn de metingen van filter 1 gebruikt. Aangenomen wordt dat filter 1 maatgevend is 
voor de freatische grondwaterstand. Ten slotte zijn alleen peilbuizen gebruikt die meer dan 10 waarden 
hebben na 1 januari 2005. 
 
Afleiden GLG per meetreeks voor verschillende meetperioden  

Zetting door verlaging van de grondwaterstand kan plaatsvinden wanneer de grondwaterstand zakt naar 
een niveau lager dan het ooit is geweest. Er is dan wel een bepaalde periode benodigd voordat er 
daadwerkelijk maaivelddaling plaatsvindt; wanneer de grondwaterstand slechts één dag historisch laag staat 
en vervolgens weer op het oude niveau is, zal er in die ene dag geen meetbare daling plaatsvinden. Alleen 
het gebruik van de historisch laagste grondwaterstand is daarom geen optimale indicator voor 
maaivelddaling. Bovendien kunnen er meetfouten inzitten, die de historisch laagste grondwaterstand direct 
kunnen beïnvloeden. Door het gebruik van de GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) wordt de kans op 
invloed van meetfouten verkleind en wordt automatisch een langere periode van grondwaterstandsdaling 
meegenomen, waardoor een bepaalde daling van de GLG (ten opzichte van maaiveld) duidt op risico op 
zetting. 
 
De GLG is voor elke beschikbare peilbuis voor verschillende perioden uit gerekend: 
- 2006-2015; 
- 1996-2005; 
- 1986-1995; 
- 1976-1985; 
- 1966-1975. 
 
De GLG is berekend over minimaal 8 jaar. In dit onderzoek is gekozen voor een verdeling in perioden van  
10 jaar. Er hebben namelijk voor elk vijfde jaar sinds 1970 maaiveldhoogtemetingen plaatsgevonden in 
verband met de bodemdaling (1970, 1975, 1980, et cetera). Door de perioden voor de berekening van de 
GLG/GHG per 10 jaar te kiezen, kan er dus eenvoudig gebruik gemaakt worden van de beschikbare 
maaiveldhoogtemetingen, bijvoorbeeld voor een maaiveldcorrectie.  
 
Voor de berekening van de GLG is daarna gekozen voor een minimum van 12 metingen per jaar. Voor 
peilbuizen met minder metingen per jaar is geen GLG berekend.  
 
Relatie leggen tussen meetreeksen en woningen  

De gebruikte grondwaterreeksen zijn puntwaarnemingen. Er is een vertalingslag nodig om de peilbuizen aan 
de woningen met schade toe te kennen. Een mogelijkheid om deze slag te maken is door een vlakdekkend 
beeld te maken van de GLG door interpolatie. Echter, omdat grondwaterstanden van veel factoren 
afhankelijk zijn en interpolatie een extra bewerking op de data is, is dit onwenselijk. Bovendien wordt er ook 
gebruik gemaakt van een trendanalyse, welke niet geïnterpoleerd kan worden. Daarom is ervoor gekozen 
om aan elke woning drie peilbuizen toe te kennen. Er is gekozen om meerdere peilbuizen toe te kennen, 
omdat (mogelijk) niet voor alle peilbuizen een GLG berekend is (door te weinig metingen of ontbrekende 
metingen in de gewenste periode). 
 



 

57 | 134 Witteveen+Bos | ASN196-1/17-016.527 | Definitief 

Allereerst zijn de drie dichtstbijzijnde peilbuizen voor elke woning geselecteerd. Het bodemtype is daarna 
bepaald met de lithostratigrafische kaart van TNO (afbeelding 4.16).  
 
 
Afbeelding 4.16 Lithostratigrafische kaart (TNO) 

 
 
 
Vervolgens zijn de drie peilbuizen geprioriteerd op basis van het volgende beslisschema. 
 
 
Afbeelding 4.17 Flow chart selectie gegevens 
 

 
 
 
In de database wordt bij de peilbuizen de afstand tot de woningen vermeld, alsmede het bodemtype.  
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Methode 1B. Trendanalyse 

Naast analyse van de GLG is er een trendanalyse gedaan op alle meetreeksen uit het Dino-Loket. Deze 
analyse kan gebruikt worden als er te weinig data is om daling van de GLG te bepalen. 
 
Voor de trendanalyse zijn de volgende stappen gevolgd: 
1 alle peilbuisdata is ingelezen. De tijdreeksen zijn geïnterpoleerd naar een tijdreeks met een waarde op de 

14e en de 28e van alle maanden in de periode 1976-2016. Voor de interpolatie wordt de dichtstbijzijnde 
(in de tijd) waarde gebruikt. Het verschil mag daarbij niet groter zijn dan 7 dagen; 

2 alle reeksen die na deze stap leeg zijn, zijn verwijderd; 
3 het tijdvak 1976-2016 is opgedeeld in 4 periodes van 10 jaar. Voor elke peilbuis is voor elke periode een 

lineaire trendanalyse gedaan; 
4 voor de lineaire trendanalyse is gebruik gemaakt van de Seasonal Kendal test. Met deze test kunnen 

seizoensonafhankelijke lineaire trends worden bepaald. De toets is toegepast met een betrouwbaarheid 
van 95 %. Er is alleen een trendtest uitgevoerd als minimaal 30 % van de metingen beschikbaar is in een 
periode. 

 
Dit levert per peilbuis de volgende gegevens op: 
- hoeveel data er beschikbaar is (waarbij meer data een betrouwbaarder resultaat oplevert); 
- of er een significante trend is (ja/nee), of dat er te weinig data is (< 30 %) om een trend te bepalen; 
- wat deze trend is (positief of negatief, grootte uitgedrukt in cm/jaar). 
 
Wanneer bij een peilbuis een dalende trend is gevonden over 10 jaar, is de daling (in cm) weergegeven. Per 
woning zijn dezelfde drie peilbuizen gebruikt als beschreven in bovenstaande paragraaf. 
 
Methode 1C. Analyse verlaging oppervlaktewaterpeil 

Verlaging van het oppervlaktewaterpeil leidt tot verlaging van de grondwaterstand, terwijl verhoging van het 
peil tot een hogere grondwaterstand leidt. Daarom is naast analyse van de grondwaterstand, ook het 
oppervlaktepeil geanalyseerd. Deze analyse kan gebruikt worden wanneer er te weinig data voor de 
berekening van de GLG of de trendanalyse beschikbaar is.  
 
Voor analyse van het oppervlaktewaterpeil zijn peilgegevens opgevraagd van het betreffende waterschap, 
namelijk waterschap Hunze en Aa’s ( zie afbeelding 4.18). Beschikbaar zijn peilgegevens voor 2001 en 2016. 
Daarmee kan berekend worden of en hoeveel het oppervlaktewaterpeil is gedaald tussen 2001 en 2016. 
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Afbeelding 4.18 Waterschappen in het gehele buitengebied 
 

 
 

 
Omdat de waarden voor het oppervlaktewatervlak dekkend zijn (namelijk per peilgebied), kunnen deze 
waarden direct worden toegekend aan de betreffende woningen. 
 
Risico2: Veenoxidatie 

Veenoxidatie is mogelijk wanneer het veen droog komt te staan. Dit gebeurt als de grondwaterstand (GLG) 
lager ligt dan de veenlaag. Daarom is de GLG (m NAP) vergeleken met de bovenkant en de onderkant van de 
veenlaag (m NAP).  
 
Voor elke locatie van de peilbuizen is bepaald of er veen aanwezig is, en op welke diepte deze aanwezig is. 
Als er veen aanwezig is, dan is de diepte van de veenlaag vergeleken met de GLG. Dit is gedaan voor het 
Basisveen, Hollandveen en Griendtsveen. Hiervoor is gebruik gemaakt van het GeoTOP model [ref. 3]. Dit is 
een model met cellen van 100 x 100 m en met een dikte van een halve meter.  
 
Risico 3: Stijging grondwaterstand en zakking 

Grondwaterstandverhoging kan leiden tot een lagere korrelspanning en een lager draagvermogen. Bij 
funderingen op staal met een normale veiligheidsmarge treedt in het algemeen geen zakking op als gevolg 
van grondwaterstandverhoging. Alleen in bijzondere gevallen kan grondwaterstandverhoging voor zakking 
en schade zorgen [ref. 4, 5]. Dit kan alleen gebeuren in een ondergrond met een zandig profiel. 
 
Voor het risico op zakking in verband met verhoging van de grondwaterstand zijn er twee methodes 
toegepast. 
 
Methode 3A. Analyse stijging GHG 

In het kader van deze processen is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) geanalyseerd. De GHG is 
om dezelfde reden gebruikt als de GLG (zie risico 1). De GHG is op dezelfde manier als de GLG bepaald. Ook 
de koppeling van peilbuizen aan adressen is op dezelfde manier gegaan als beschreven bij risico 1. 
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Methode 3B. Trendanalyse 

Dezelfde trendanalyse is gebruikt als bij de toetsing van de GLG (zie methode 1B). Wanneer bij een peilbuis 
een stijgende trend is gevonden over 10 jaar, is de totale stijging (in cm) weergegeven. Per woning zijn 
dezelfde drie peilbuizen gebruikt als beschreven bij risico 1. 
 
 

4.5.3 Resultaat 
 
De resultaten zijn in onderstaande subparagrafen beschreven, uitgesplitst per risico.  
 

Risico 1: Daling grondwaterstand en zetting 

 
Methode 1A. Analyse daling GLG 

In afbeelding 4.19 is de verandering in GLG van 1996-2005 tot 2006-2015 weergegeven. Een negatieve 
verandering in de GLG duidt op verlaging van de GLG. De kaart oogt heterogeen: de GLG is zowel gestegen 
als gedaald, dit verschilt per locatie. Dit kan het gevolg zijn van lokale factoren (peilbuis vlak naast een sloot, 
een bemaling), of lokale peilverlagingen van het oppervlaktewater. 
 
 

Afbeelding 4.19 GLG in de periode 2006-2015 minus GLG 1996-2005. Een negatieve verandering in GLG duidt op verlaging van de  

                          GLG, dus drogere omstandigheden, terwijl een positieve verandering in GLG op nattere omstandigheden duidt 

 

 
 
Methode 1B. Trendanalyse 

De resultaten van de trendanalyse zijn op kaart gezet. De trends van de meest recente periode zijn 
weergegeven in afbeelding 4.20. De kaart vertoont overeenkomsten met de kaart van de GLG-analyse. Ten 
zuidwesten van de stad Groningen zijn er meerdere peilbuizen die een dalende trend laten zien. 
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Afbeelding 4.20 Trendanalyse 2006-2016: geen data (kruisje), stijgende trend (groen), dalende trend (rood), of geen trend (rondje) 

 

 
 
 
Methode 1C. Analyse verlaging oppervlaktewaterpeil 

De verlaging en verhoging van het oppervlaktewaterpeil van 2016 in vergelijking met 2001 voor Waterschap 
Hunze en Aa’s in het projectgebied is weergegeven in afbeelding 4.21.  
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Afbeelding 4.21 Oppervlaktewaterpeil 2016 minus oppervlaktewaterpeil 2001 voor waterschap Hunze en Aa’s. Rode tinten  

                          (negatieve getallen) staan voor dalingen van het oppervlaktewaterpeil (het peil in 2016 is lager dan dat in 2001).  

                          Blauwe tinten (positieve getallen) staan voor een stijging van het oppervlaktewaterpeil (het peil in 2016 is hoger  

                          dan dat in 2001) 

 

 
 

 
Risico 2: Veenoxidatie 

In afbeelding 4.22 is de verspreiding van de veenlagen weergegeven. 
 
 

Afbeelding 4.22 Verspreiding van veen en de locatie van de peilbuizen 
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Risico 3: Stijging grondwaterstand en zakking 

 
Methode 3A. Analyse stijging GHG 

In afbeelding 4.23 is de verandering in GHG van 1996-2005 tot 2006-2015 weergegeven. Een positieve 
verandering in de GHG duidt op verhoging van de GHG. De kaart oogt heterogeen: de GHG is zowel 
gestegen als gedaald, dit verschilt per locatie. Ook uit analyse van het oppervlaktewaterpeil (zoals eerder 
weergegeven in afbeelding 4.21) komt geen eenduidig beeld van stijgende peilen. 
 
 
Afbeelding 4.23 GHG in de periode 2006-2015 minus GHG 1996-2005. Een negatieve GHG duidt op verlaging van de GHG, dus  

                          drogere omstandigheden, terwijl een positieve GHG op nattere omstandigheden duidt 

 
 
Methode 3B. Trendanalyse 

De resultaten van de trendanalyse zijn hieronder op kaart gezet. 
 
Evaluatie onzekerheden en aannames in informatie en methodiek 

Voor de geohydrologische beoordeling zijn vier bronnen gebruikt: 
- grondwaterstandsmetingen uit het Dino-Loket; 
- peilgegevens voor 2001 en 2016 voor waterschap Hunze en Aa’s; 
- de lithostratigrafische kaart van TNO (om het bodemtype te bepalen). Deze kaart laat de lithostratigrafie 

zien aan het maaiveldoppervlak tot een diepte van circa 5 m onder het maaiveld; 
- de aanwezigheid van Basisveen, Hollandveen en Griendtsveen volgens het GeoTOP model.  
 
De data en methodiek is erop gericht om binnen een relatief korte tijd tot een praktische, objectieve en 
herleidbare beoordeling te komen. Dit heeft geleid tot enkele aannames en onzekerheden.  
 
Lokale afwijkingen van gebruikte data 

De grootste onzekerheid voor de beoordeling die ontstaat door deze aanpak zit in locatiespecifieke 
afwijkingen van de gebruikte data. Dit uit zich op de volgende manier: 
- grondwaterstand: De lokale grondwaterstand ter plekke van de woning kan afwijken van de 

grondwaterstand gemeten in peilbuizen, omdat de gebruikte peilbuizen op grote afstand van de 
woningen kunnen staan. Dit kan in de beoordeling twee kanten op werken: het risico kan zowel te hoog 
als te laag beoordeeld zijn. Met deze onzekerheid is omgegaan door van de drie dichtstbijzijnde 
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peilbuizen per woning allereerst de dichtstbijzijnde peilbuis te gebruiken die volgens de 
lithostratigrafische kaart in hetzelfde bodemtype staat als de woning, waardoor het waarschijnlijker is dat 
de gemeten grondwaterstand representatief is voor de grondwaterstand bij de woning. De 
grondwaterstand ter plekke van de woning kan nog steeds afwijken door bijvoorbeeld de nabijheid van 
een watergang of een bemaling; 

- bodemopbouw: De werkelijke bodemopbouw ter plekke van de woning kan afwijken van de 
bodemopbouw volgens de gebruikte gegevens. Normaliter zou bij een geohydrologische analyse 
gebruik gemaakt worden van lokale preciezere bodemgegevens (bijvoorbeeld boringen en sonderingen). 
De lithostratigrafische kaart van TNO het GeoTOP model met cellen van 100 x 100 m zijn relatief grove 
kaarten op basis van interpolaties. De bodemopbouw is echter erg heterogeen en kan op kleine afstand 
verschillen. Daarnaast is er vanuit gegaan dat ter plaatse van de woningen de oorspronkelijke 
bodemopbouw aanwezig is, terwijl deze ontgraven kan zijn of andere wijzigingen kunnen hebben 
plaatsgevonden ten behoeve van bijvoorbeeld de fundering. Dit kan in de beoordeling zowel tot te hoge 
risico’s leiden (wanneer er bijvoorbeeld veen aanwezig is volgens de kaart, maar in werkelijkheid zand), 
als tot te lage risico’s (wanneer dit andersom is).  

 
Bij gebruik van de oppervlaktewaterpeilen speelt het probleem van lokale afwijkende gegevens niet, omdat 
het oppervlaktewaterpeil per peilvak beheerd wordt en over het hele peilvak gelijk is. 
 
Kwaliteit gebruikte data 

De onzekerheid over de kwaliteit van de gebruikte data is relatief klein: 
- de oppervlaktewaterpeilen zijn direct aangeleverd door de waterschappen. Een (kleine) afwijking kan 

ontstaan doordat in werkelijkheid het praktijkpeil afwijkt van dit streefpeil; 
- de grondwaterstandmetingen worden gecontroleerd voordat deze op het Dino-Loket gepubliceerd 

worden. Bovendien is het effect van eventuele aanwezige meetfouten geminimaliseerd door de GLG als 
indicator te gebruiken (in plaats van laagst gemeten grondwaterstand) en de GLG over een lange 
periode (10 jaar) te berekenen. Bovendien zijn peilbuizen met te weinig gegevens niet gebruikt in de 
analyse; 

- wel wordt de grondwaterstand gemeten ten opzichte van de bovenkant van de peilbuis, terwijl de 
hoogte van de bovenkant peilbuis kan veranderen wanneer er bodem- en/of maaivelddaling plaatsvindt. 
Wanneer de bovenkant peilbuis niet regelmatig opnieuw wordt ingemeten, kan dit leiden tot 
meetfouten. Dit wordt in onderstaande alinea verder onderzocht. 

 
Analyse nauwkeurigheid maaiveldgegevens peilbuizen 

Bij ondiepe peilbuizen bestaat de kans dat de peilbuizen meezakken wanneer er bodemdaling plaatsvindt. In 
dit geval daalt de peilbuis dus ten opzichte van NAP, maar niet ten opzichte van maaiveldhoogte. Wanneer 
de bovenkant van de peilbuis niet regelmatig opnieuw wordt ingemeten, wordt hiervoor geen correctie 
gedaan, en levert dit foutieve metingen op. Wanneer de peilbuis niet mee daalt met het maaiveld, is de 
correctie niet nodig en zijn de metingen van de peilbuis juist. Er zijn dus drie mogelijkheden: 
- peilbuis zakt mee met bodemdaling, geen correctie maaiveldhoogte ten opzichte van NAP (foutieve 

meting, afbeelding 4.24, boven); 
- peilbuis zakt mee met bodemdaling, maar dit wordt gecorrigeerd op basis van maaiveldmetingen (deels 

goede meting, trend is juist, afbeelding 4.24, midden); 
- peilbuis zakt niet mee met bodemdaling en er is geen correctie nodig (goede meting, afbeelding 4.24, 

onder).  
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Afbeelding 4.24 Boven: peilbuis daalt mee met bodem (foutieve meting). Midden: peilbuis daalt mee met bodem, maar dit wordt  

                          af en toe gecorrigeerd op basis van maaiveldhoogtemeting. Beneden: peilbuis blijft op dezelfde hoogte ten  

                          opzichte van NAP (goede meting) 

 
 
 
Om na te gaan of de grondwaterstanden in de peilbuizen van het Dino-Loket zijn berekend met de juiste 
maaiveldhoogten, zijn de maaiveldhoogten in het Dino-Loket vergeleken met het algemeen hoogtebestand 
AHN2. Dit is een vlakdekkend raster van ESRI van 50 x 50 cm. Het AHN2 bevat gegevens die tussen 2007 en 
2012 zijn verzameld; het AHN3 is voor het projectgebied nog niet beschikbaar (omdat de vijfjaarlijkse 
maaiveldhoogtemetingen puntmetingen zijn, konden de maaiveldhoogtemetingen niet gebruikt worden 
voor deze analyse). De vergelijking is uitgevoerd voor het gehele buitengebied waar Zuidlaren onderdeel 
vanuit maakt [ref. 6]. 
 
Uit de vergelijking blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de maaiveldhoogte van het AHN2 en de 
maaiveldhoogte die in Dino-Loket wordt weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat de waarde in het 
AHN2 het gemiddelde voor de betreffende rastercel is. Het kan ook komen omdat er bodemdaling  
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heeft plaatsgevonden en de maaiveldwaarden in Dino-Loket hiervoor niet zijn gecorrigeerd. Echter, de 
verschillen zijn zowel positief als negatief en de verschillen geven geen eenduidig beeld over het 
projectgebied, maar een erg heterogeen beeld (afbeelding 4.25). Dit is geen duidelijke aanwijzing dat het 
maaiveld in Dino-Loket gecorrigeerd zou moeten worden voor bodemdaling. Daarom is (vooralsnog) 
aangenomen dat het maaiveldveldsniveau (ten opzichte van NAP) in Dino-Loket correct is voor alle 
peilbuizen. 
 
 
Afbeelding 4.25 Verschil tussen maaiveldhoogte AHN2 en maaiveldhoogte Dino-Loket (m) 
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4.6 Aardbevingen 
 

4.6.1 Introductie 
 
Aanleiding 

Op 23 december 2016 om 15:30 u. vond er een geïnduceerde aardbeving plaats met magnitude 2,4 ten 
zuidoosten van het dorp Zuidlaren. Deze aardbeving is door het KNMI gemeten en opgenomen in de 
aardbevingscatalogus [11], waar de locatie, diepte, datum, tijd en Magnitude staan geregistreerd. De locatie 
van het epicentrum is aangegeven in afbeelding 4.27. In afbeelding 4.26 zijn ook nog de overige 
geïnduceerde aardbevingen weergegeven die in het verleden door het KNMI zijn geregistreerd in de 
omgeving van Zuidlaren. De aardbeving van 23 december 2016 vond plaats in het Annerveen gasveld. Het 
Annerveen veld is in 1962 ontdekt en produceert aardgas sinds 1973 [25]. De gemiddelde diepte van de 
bovenkant van het (Rotliegend zandsteen) gasreservoir is ongeveer 3 km (zie afbeelding 4.28). Het 
Annerveen veld ligt net ten zuiden van het grotere Groningen gasveld. Er zijn veel overeenkomsten met het 
Groningen gasveld, dit wordt verder uitgelegd in paragraaf 4.6.9. 
 
Doel 

Om te analyseren of de opgetreden M. 2,4 aardbeving van Zuidlaren van 23 december 2016 aanwijsbaar tot 
schade heeft kunnen leiden in en rondom Zuidlaren wordt op een deterministische manier de 
aardbevingsbelasting berekend. Met de berekende aardbevingsbelasting kan enerzijds worden getoetst aan 
de SBR criteria (zie bijlage II en [1]) en anderzijds wordt op basis van een data-analyse bekeken of er een 
relatie is tussen de berekende aardbevingsbelasting en de gemelde schade (zie bijlage II). 
 
Dit deel van het rapport beschrijft de methode die is gehanteerd om voor elke woning waarvoor een 
schademelding is ontvangen de theoretische aardbevingsbelasting te berekenen voor de Zuidlaren beving 
van 23 december. Er wordt vervolgens een inschatting gemaakt of de opgetreden aardbevingsbelasting in 
schade heeft kunnen veroorzaken aan het pand. Dit wordt gedaan door te bepalen of de berekende 
aardbevingsbelasting boven het vigerende schadecriterium is uitgekomen. Daarnaast wordt besproken wat 
de beperkingen zijn van de gehanteerde methodiek en wat de onzekerheden zijn in de aannamen en de 
uitkomsten van de berekeningen.  
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Afbeelding 4.26 Locatie van de epicentra van geïnduceerde aardbevingen rondom Zuidlaren. De grootte van de cirkel geeft de 

  magnitude aan die als label ook bij de locatie is geplot. De KNMI stations 

  zijn ook aangegeven. De ZL- stations zijn instrumenten in boorgaten van 50 tot op 200 m diepte. Bron: KNMI 

  [11]. Het aangegeven gasveld (in groen) is het Annerveen veld en de boorgaten (gasputten) zijn ook 

  aangegeven. Bron: NLOG [25] 
 

 
 
 
Afbeelding 4.27 Locatie van de KNMI meetstations ten opzichte van het epicentrum van de Zuidlaren beving. De cirkels laten de 

  afstand tot het epicentrum zien in stappen van 5 en 10 km. 
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Afbeelding 4.28 Details van het Annerveen veld. Deze kaart geeft de bovenkant van het (Rotliegend) gasreservoir aan. De grijze 

  lijnen zijn de breuken (aangegeven in de legenda als Fault). Ook zijn de gasputten aangegeven. Niet alle putten 

  hebben recentelijk nog gas geproduceerd. Alle productiedata per put is te raadplegen via de NLOG site. Als 

  voorbeeld is te noemen de dichtstbijzijnde put (ZLN-1, ingang aan de Lageweg tussen Zuidlaren en Annen) waar 

  in november 2007 voor het laatst gas gewonnen is. Bron: NLOG [25]. De meest recente productie vond plaats in 

  het middelste en oostelijk deel van het veld. 
 

 
 
 
Afbeelding 4.29 Verspreiding van alle door het KNMI geregistreerde geïnduceerde aardbevingen vanaf magnitude 2 (van 1986 tot 

  en met 23 december 2016). Bron: KNMI [11] 
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Methode 

De methode voor het bepalen van de aardbevingsbelasting bestaat uit het gebruik van een Ground Motion 

Prediction Equation (GMPE) of Ground Motion Model (GMM). Met een GMPE of GMM kan op basis van alle 
geregistreerde aardbevingen vanaf Magnitude 2,0 voor elke locatie van de schademelding een berekening 
worden gemaakt van de theoretisch opgetreden aardbevingsbelasting. Een GMPE of GMM resulteert in een 
curve die de aardbevingsbelasting (op de verticale as) geeft als functie van afstand tot epicentrum (op de 
horizontale as). 
 
Deze aardbevingsbelasting wordt bepaald als piekgrondsnelheid. Piekgrondsnelheid is in het Engels peak 

ground velocity en wordt afgekort tot PGV. Deze PGV waarde kan worden getoetst aan de SBR richtlijn A [1] 
(zie bijlage II) voor schade ten gevolge van trillingen om te bepalen of er kans is geweest op schade. Voor 
gevarenanalyse of ontwerp en versteviging van gebouwen wordt aardbevingsbelasting meestal bepaald in 
de vorm van piekversnelling of spectrale versnelling (Sa). Piekversnelling is in het Engels peak ground 

acceleration en wordt afgekort tot PGA. 
 
De methodiek die is gehanteerd om tot een berekening, validatie en toetsing van de mogelijk opgetreden 
aardbevingsbelasting te komen wordt hieronder puntsgewijs omschreven. De methodiek wordt verder in dit 
rapport meer in detail beschreven.  
 
1 keuze voor GMPE en GMM: GMPE’s en GMM’s zijn empirische relaties en modellen voor het bepalen 

van aardbevingsbelasting. Deze zijn voor Groningen in opdracht van de NAM door het KNMI en Deltares 
in samenwerking met internationale seismologische experts opgesteld. Er zijn in het verleden 
verschillende van dit soort relaties en modellen gebruikt en ontwikkeld voor het Groningen 
aardbevingsgebied. Er zijn inmiddels verschillende versies opgesteld. In de huidige analyse wordt van de 
laatste versie (Versie 4) gebruik gemaakt en van een speciaal ontwikkelde Empirische GMPE. De keuze 
voor het hanteren van deze relaties wordt onderbouwd; 

2 definitie van de GMPE en GMM: de gekozen relaties en modellen bestaan uit een bepaalde vorm en 
kennen een aantal beperkingen, onzekerheden en variabelen die worden benoemd; 

3 invoergegevens: om tot een bepaling van de aardbevingsbelasting te komen, hebben de GMPE’s 
bepaalde invoergegevens nodig, zoals de sterkte van de aardbeving (Magnitude), de afstand tot de 
woning en de grondcondities; 

4 vergelijking van de resultaten: de GMPE’s en GMM’s zijn gebaseerd op aardbevingsmetingen van het 
KNMI. Inmiddels is er al een aantal jaren een dicht netwerk van aardbevingssensoren actief (hierna te 
noemen: het TNO netwerk) die geplaatst zijn in woningen in en rondom het Groninger 
aardbevingsgebied. De aardbevingsmetingen van het TNO netwerk en het KNMI netwerk zijn vergeleken 
met de berekende aardbevingsbelastingen op basis van de relaties en modellen; 

5 resultaten: de locaties van de woningen worden vergeleken met de locaties van de epicentra van de 
aardbevingen. Dit levert voor elke mogelijke combinatie van aardbeving en woning een afstand op. 
Samen met de andere invoergegevens kan hiermee op basis van de GMPE’s de aardbevingsbelasting 
worden bepaald; 

6 toetsing aan de SBR richtlijn deel A: de Stichting Bouw Research [1] heeft een richtlijn ontwikkeld voor 
het bepalen van schade ten gevolge van trillingen (deel A). De richtlijn wordt in de schadebeoordeling 
gehanteerd om te toetsen of de berekende aardbevingsbelasting de grenswaarden heeft overschreden, 
de ‘falsificatie’. De achtergronden en definities uit deze richtlijn en de manier waarop de toetsing wordt 
uitgevoerd op basis van de berekening van de aardbevingsbelasting worden beschreven in bijlage II. 

 
Definities 

Een GMPE of GMM is een relatie of model die geheel of deels is gebaseerd op tussen de op het maaiveld of 
in boorgaten gemeten aardbevingsbelasting (bijvoorbeeld PGV, PGA of Sa) en de afstand tot het 
epicentrum. De aardbevingsbelasting wordt uitgedrukt in:  
- PGA (Peak Ground Acceleration): de piekgrondversnelling. Deze eenheid is meestal in cm/s2, g (9,81 

m/s2), of mgal; 
- PGV (Peak Ground Velocity): de piekgrondsnelheid. Deze eenheid is meestal in mm/s, cm/s of m/s; 
- Sa (Spectral Acceleration): de spectrale versnelling als functie van periode of frequentie. Dezelfde 

eenheden als PGA. 
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De belangrijkste variabelen in deze relaties zijn magnitude en de afstand. De magnitude is een maat voor de 
energie die vrijkomt tijdens een aardbeving. Hoe groter de magnitude, hoe hoger de aardbevingsbelasting 
die wordt gemeten aan het maaiveld. De magnitude schaal heeft een logaritmisch verloop, dus het verschil 
tussen een magnitude 3,1 en 3,2 aardbeving is groter dan het verschil tussen een 2,9 en 3,0 magnitude 
aardbeving. De hoeveelheid energie die vrijkomt bij een M. 3,0 aardbeving is ongeveer 30 keer zo groot als 
bij een M. 2,0 aardbeving. 
  
De magnitude schaal die door het KNMI wordt gehanteerd is de ML schaal, de zogenaamde Local Magnitude. 
Dit is gelijk aan de welbekende Richter Magnitude schaal. Alle aardbevingen in Groningen worden in ML 
geregistreerd en in de aardbevingscatalogus als zodanig opgeslagen. In sommige gevallen wordt echter 
gebruik gemaakt van andere magnitude schalen, zoals de Moment Magnitude (MW). Verder in dit rapport, 
wordt, als er wordt gesproken over magnitude of als M wordt gegeven, de Local Magnitude (ML) bedoeld. 
 
De aardbevingsbelasting neemt af met de afstand tot het epicentrum, dit wordt ook wel attenuatie 
genoemd. De afstand wordt in sommige gevallen berekend tot aan het hypocentrum van deze aardbeving. 
Het hypocentrum is de locatie in de ondergrond waar de aardbeving ontstaat. Het epicentrum is de 
geprojecteerde locatie aan het maaiveld recht boven het hypocentrum. Men kan de attenuatie van de 
aardbevingsbelasting ook wel vergelijken met een lamp die vanuit de bron van de beving naar het 
aardoppervlak schijnt. Hoe dichter bij het epicentrum hoe feller het licht is. Naarmate men verder van het 
epicentrum afgaat, hoe zwakker het licht (oftewel de aardbevingsbelasting of -energie) wordt omdat deze 
over een groter oppervlak wordt verspreid. 
 
Andere termen die terugkomen in dit deel van het rapport zijn: 
- VTOP: de hoogste waarde van de piekgrondsnelheid in een van de drie meetrichtingen: x, y (horizontaal) 

en z (verticaal). De SBR-A toetst op deze VTOP waarde. Deze is vergelijkbaar met de Maximum Rotated 
en Larger definities (zie hieronder); 

- PGV Geometric mean of geomean: grootste waarde van het geometrisch gemiddelde van de horizontale 
meetrichtingen. De door het GMM of de GMPE bepaalde PGA of PGV is vaak gebaseerd op het 
geometrisch gemiddelde van de metingen; 

- PGV Maximum Rotated: de maximale geroteerde component van de beweging (in piekgrondsnelheid); 
dit is de grootste vector in elke mogelijke richting van de horizontale meetcomponenten; 

- PGV Larger: de grootste piekgrondsnelheid in één van de horizontale richtingen;  
- VS;30: de gemiddelde schuifgolfsnelheid in de bovenste 30 m van de ondergrond (in m/s). 
 
 

4.6.2 GMM’s en GMPE’s ontwikkeld voor Groningen 
 
GMPE’s worden normaal gesproken afgeleid voor natuurlijke tektonische aardbevingen met magnitudes 
groter dan 4,5 en zijn bepaald voor relatief grote en tektonische gelijkwaardige gebieden, bijvoorbeeld 
Europa en het Midden Oosten en het westen van de VS. GMPE’s worden hoofdzakelijk ontwikkeld voor het 
bepalen van probabilistische seismische hazard analyses die resulteren in hazard kaarten en als input dienen 
voor nationale en internationale aardbevingsnormen en risico analyses. Deze hazard kaarten geven een 
verwachting van de nog op te treden aardbevingsbelasting voor verschillende aardbevingsscenario’s. 
 
Voor het Groningen aardbevingsgebied zijn de afgelopen jaren specifieke GMPE’s en GMM’s ontwikkeld 
door het KNMI, Deltares, TNO en de NAM, in samenwerking met internationale experts, met als doel om 
(probabilistische) hazard kaarten op te stellen. Deze hazard kaarten dienen ook als basis voor de NPR 
ontwerprichtlijn voor Groningen [19] [20]. Deze kaarten wordt ook vaak de PGA contourkaarten genoemd 
omdat deze het aardbevingsgevaar als lijnen van gelijke PGA (piekgrondversnelling) bij dezelfde kans van 
optreden op een aardbeving weergeeft. Er zijn in de afgelopen tijd inmiddels verschillende versies van deze 
hazard kaart door het KNMI gepubliceerd. De laatste versie (Versie 4) is in juni 2017 gepubliceerd [22]. 
 
De GMM’s en GMPE’s kunnen ook gebruikt worden om op een deterministische manier de 
piekgrondversnellingen of piekgrondsnelheden te berekenen. Hierbij wordt de empirische relatie gebruikt 
om op basis van één specifieke aardbeving de te verwachten aardbevingsbelasting op maaiveld te 
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berekenen als functie van de afstand tot het epicentrum. Deze deterministische manier van rekenen wordt in 
deze studie gehanteerd. 
 
Er is een continue ontwikkeling gaande in het vaststellen van deze GMM’s en GMPE’s. Omdat er elk jaar 
steeds meer meetgegevens bijkomen en er steeds meer voortschrijdend inzicht is in de fysische 
mechanismen en oorzaken van de aardbevingen, worden deze modellen steeds aangepast.  
 
 

4.6.3 Versie 0 GMPE 
 
De eerste GMPE’s die voor het aardbevingsgebied in Groningen zijn ontwikkeld zijn door het KNMI 
gepubliceerd in 2013 als onderdeel van het winningsplan van de NAM [1]. Hierin worden 2 GMPE modellen 
besproken: het lokale D04 model [3]en het Europese ASB model [4]. Het Europese ASB model is gebaseerd 
op metingen uit Zuid Europa en Turkije met Magnitudes groter dan 4,5. Het toepassen van deze GMPE’s 
voor kleinere magnitudes (zoals die in Groningen) leidt over het algemeen tot een overschatting van de 
grondbeweging en de hazard. 
 
Daarom is het ASB model aangepast naar het ASB modified model [1]. Dit model is aangepast aan gemeten 
PGA’s en PGV’s voor 8 geïnduceerde aardbevingen uit Groningen, waaronder de Magnitude 3,6 Huizinge 
beving van 2012. Het ASB modified model bevat ook nog een correctiefactor voor een deel van de zoutlaag 
(anhydrietlaag) met een hoge schuifgolfsnelheid die aanwezig is in de ondergrond en die een defocussing 
effect heeft op de aardbevingen (zie ook paragraaf 4.6.4). 
 
De invloed van de grondgesteldheid in de ondiepe ondergrond wordt meegenomen in de vorm van de VS;30 
waarde. De VS;30 is de gemiddelde schuifgolfsnelheid (in m/s) in de bovenste 30 m van de ondergrond (zie 
ook paragraaf 4.6.16). De minimale waarde van de VS;30 waarvoor het ASB modified model nog geldig is, is 
150 m/s [4]. 
 
Het ASB modified model wordt door het KNMI ook wel de Versie 0 GMPE genoemd en diende als basis voor 
de seismische hazard kaart voor Groningen waarnaar in de eerste versie van de aardbeving ontwerprichtlijn 
NPR 9998 [19] werd verwezen. De onzekerheden van de Versie 0 GMPE zijn relatief hoog. In deze versie werd 
bijvoorbeeld voor heel Groningen een Vs;30 =200 m/s aangenomen. Aanvullende ontwikkeling van de GMPE’s 
voor Groningen waren daarom toegespitst om deze onzekerheden te reduceren. 
 
 

4.6.4 Versie 1 GMPE 
 
Door het verder bestuderen van de KNMI metingen in Groningen kwam men tot de conclusie dat de 
geïnduceerde aardbevingen in Groningen zich anders manifesteren dan de meer voorkomende tektonische 
aardbevingen in het buitenland [6] [7]. Daarmee waren de internationale GMPE’s, waarop de Versie 0 GMPE 
voor een belangrijk deel is gebaseerd, minder goed bruikbaar. 
 
Wat de data uit Groningen namelijk laat zien is dat de amplitudes van de metingen zeer snel afnemen over 
kleine afstanden. Dit heeft mogelijk te maken met de aanwezigheid van een anhydrietlaag met een hoge 
schuifgolfsnelheid vlak boven het Slochteren gas reservoir [6] [7]. Deze laag leidt tot sterke reflecties en 
refracties van de aardbevingsgolven. Dichtbij het epicentrum komt het aardbevingssignaal vrijwel verticaal 
aan met een relatief grote amplitude. Hier wordt de golf weinig afgebogen (gerefracteerd) en gereflecteerd 
vanwege de vrijwel loodrechte aankomst van het signaal. Het signaal dichtbij het epicentrum is relatief kort 
en geeft daarmee een korte, maar heftige puls aan het maaiveld. Zodra het aardbevingssignaal echter onder 
een hoek bij deze laag aankomt treden er mogelijk herhaalde reflecties en refracties op wat leidt tot een 
relatief lage amplitude golf, maar met wel met een langere duur dan vlakbij het epicentrum. Dit is consistent 
met de metingen aan het maaiveld. Dit wordt ook wel het defocussing effect genoemd 
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In 2015 volgde daarom een eerste update van de GMPE, de Versie 1 [6] [7]. Versie 1 is rechtstreeks 
ontwikkeld op basis van aardbevingen uit Groningen. De extrapolatie naar grotere magnitudes is gedaan op 
basis van stochastische simulaties [5]. In Versie 1 zijn meer aardbevingsmetingen meegenomen, mede 
dankzij de uitbreiding van het meetnetwerk van het KNMI in 2014. Daarmee is de onzekerheid van de 
predicties verkleind. 
 
In aanvulling op relaties voor PGA zijn relaties voor Sa (spectrale versnelling) gegeven voor verschillende 
periodes, te weten: 0,2, 0,5, 1,0 en 2,0 seconden. In Versie 1 zijn er echter geen relaties gegeven voor PGV. 
De lokale afwijkingen in grondgesteldheid wordt niet expliciet meegenomen in de analyse. Er wordt 
uitgegaan van de responsie voor grond met een gemiddelde VS;30 van 200 m/s. 
 
De stochastische simulaties hebben geresulteerd in verschillende GMPE’s voor verschillende 
winningscenario’s. Deze verschillende winningscenario’s kunnen vervolgens worden meegenomen in de 
hazard analyse, zodat een betere voorspelling kan worden gedaan van de hazard. De grote uitdaging in het 
voorspellen van het toekomstig seismisch gevaar in Groningen is dat de seismische activiteit sterk afhangt 
van de hoeveelheid en mate waarin gas gewonnen is en nog gewonnen gaat worden. Dit wijkt sterk af van 
het voorspellen van de seismische hazard voor normale tektonische aardbevingen, waar de seismische 
activiteit meestal stabieler is.  
 
 

4.6.5 Versie 2 GMPE/GMM 
 
Vrijwel tegelijkertijd met het Versie 1 model, zijn de resultaten van het Versie 2 model gepubliceerd [9]. Het 
Versie 2 model van de GMPE is, als onderdeel van de algehele hazard en risico analyse voor het Groningen 
aardbevingsgebied, meegenomen in het Winningsplan 2016 [9]. Het Versie 2 model van de GMPE diende als 
basis voor de tweede versie van de NPR 9998 en werd eind 2015 gepubliceerd [20] [5]. 
 
De belangrijkste aanvulling van Versie 2 ten opzichte van Versie 1 is dat de lokale grondcondities en het 
niet-lineaire grondgedrag worden meegenomen. De grondcondities zijn voor het hele aardbevingsgebied in 
kaart gebracht, geanalyseerd en de resultaten kunnen worden gebruikt om de lokale grondresponsie te 
integreren in de analyse. Het niet-lineaire grondgedrag is hierbij ook meegenomen. Dit effect speelt vooral 
bij grotere aardbevingen een rol en leidt in de regel tot een lagere grondresponsie bij slappere grondlagen, 
zoals ondiepe kleilagen. In sommige gevallen leidt de lokale grondresponsie tot amplificatie (opslingering) 
en dus tot hogere waarden. Tenslotte kunnen er met de GMPE relaties van Versie 2 spectrale versnellingen 
(Sa) voor meer perioden worden berekend dan in Versie 1. Dit betekent dat de vorm van de response 
spectra beter kan worden bepaald. Dit is weer van belang voor aardbevingsontwerp en -versterking van 
bestaande bouw. Versie 2 bevat geen relaties voor PGV (piekgrondsnelheid).  
 
Versie 2 bestaat uit twee componenten:  
1 een GMPE die de versnellingen aan de basis van de Boven Noordzee formatie (NU_B) modelleert - de 

referentie gesteente horizon (op ongeveer 300 m diepte); 
2 een GMM die op basis van een zonering de niet-lineaire grondamplificatie definieert ten opzichte van de 

referentie gesteente horizon. 
 
Overigens zijn de grondcondities in de vorm van een database met referentieparameters alleen gegeven 
voor het binnengebied (het Groninger gasveld met een 5 km bufferzone). Naar verwachting zijn de 
resultaten voor Versie 2 voor een soortgelijk winningscenario en voor generieke grondcondities qua 
ordegrootte vergelijkbaar met de resultaten op basis van Versie 1. Sterk afwijkende grondcondities bij 
grotere aardbevingsbelastingen kunnen wel zorgen voor grotere verschillen tussen Versie 1 en Versie 2 
doordat het niet-lineaire gedrag van de grond (amplificatie of juist demping) hier een grotere rol speelt.  
 
De complete hazard (de berekende PGA’s) voor het gebied die op basis van de Versie 1 en Versie 2 zijn 
berekend zijn lager dan de berekende hazard op basis van Versie 0. Dit betekent overigens niet dat voor 
individuele gevallen, berekend op een deterministische manier, de PGA waarden voor Versie 1 en Versie 2 
altijd lager zijn dan Versie 0. 
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4.6.6 Versie 3 en Versie 4 GMPE/GMM 
 
Inmiddels zijn de Versie 3 en Versie 4 van de GMPE ontwikkeld. Versie 4 is in juni 2017 gepubliceerd [22] 
[30]. Deze wordt aangeduid als Versie 4 GMM. Versie 3 is een werkversie en wordt niet gepubliceerd omdat 
deze qua ontwikkeling al is ingehaald door Versie 4. Versie 4 omvat, in tegenstelling tot Versie 1 en Versie 2 
wel relaties voor PGV.  
 
Het belangrijkste verschil met het Versie 2 model is dat de referentie gesteente horizon in Versie 4 aan de 
basis van de Beneden Noordzee formatie is gedefinieerd (NS_B), op het grensvlak met de bovenkant van de 
Krijtkalk. Dit niveau ligt aanmerkelijk lager (ongeveer op 750 m diepte) dan de basis van de Boven Noordzee 
groep (NU_B, ongeveer op 300 m diepte) die de referentie gesteente horizon is van Versie 2. De reden 
hiervoor is dat door nadere analyse van snelheidslogs in verschillende boorgaten er op dit niveau een 
belangrijke verhoging van de schuifgolfsnelheid (Vs) werd gemeten. Dit wijst op een grotere akoestische 
impedantie dan op het grensvlak NU_B. Ook is er een significant diepteverloop van dit grensvlak 
waarneembaar. De niet-lineaire grond responsie analyse is in belangrijke mate afhankelijk van de definitie 
van deze basis.  
 
Dit betekent ook dat het Ground Motion Model (GMM) is aangepast en dat dit diepere grond model 
opnieuw met niet-lineare analyse is doorberekend om de modelparameters te verkrijgen. 
 
Ook voor Versie 4 geldt dat het ondergrondmodel (net als Versie 2) is afgebakend tot het Groninger gasveld 
met een 5 km buffer eromheen. Omdat het projectgebied voor een deel buiten dit gebied ligt, moet er een 
extrapolatie worden gemaakt vanuit het gebied binnen de contour naar het gebied buiten de contour. Dit 
wordt beschreven in paragraaf 4.6.16. De GMPE modelparameters en de parameters van het 
ondergrondmodel (het GMM), die nodig zijn om het model te implementeren, zijn gegeven in de vorm van 
Excel tabellen [22]. 
 
 

4.6.7 Empirische GMPE (November 2016) 
 
Parallel aan de ontwikkeling van het Versie 4 GMM is in opdracht van NAM door Imperial College een 
separaat GMPE model ontwikkeld [28]. Dit model wordt ook wel het Empirische GMPE model genoemd. 
Deze benaming is echter niet volledig dekkend en onderscheidend van de overige modellen, omdat deze 
(Versie 0 tot en met Versie 4) ook volledig of gedeeltelijk op empirie zijn gebaseerd. Het primaire doel van 
het ontwikkelen van dit model was om aardbevingsbelastingen te kunnen berekenen voor het bepalen van 
schade en toetsing aan het SBR-A richtlijn. 
 
Het Empirische GMPE model geeft relaties voor verschillende definities van PGV als functie van de afstand 
tot het epicentrum. Het geeft zuiver empirisch bepaalde relaties voor aardbevingen in hetzelfde magnitude 
bereik als de al opgetreden bevingen in Groningen, dus voornamelijk tussen M 2,0 en 3,0. De relaties zijn 
direct bepaald op basis van PGV metingen vanuit het KNMI meetnetwerk. 
 
Dit Empirische GMPE model wijkt echter op een aantal punten af van de eerder ontwikkelde GMPE/GMM 
modellen. Het doel van de eerder ontwikkelde modellen zoals Versie 4 GMM is voornamelijk om de 
aardbevingsbelasting te bepalen voor grotere aardbevingen (vanaf M 4,0 tot 5,0) op basis van extrapolatie 
van de metingen onder M 3,6. Om dit te kunnen doen zit er een belangrijke modelmatige component in 
versie 4 GMM, naast de zuiver empirische component. Het Versie 2 en Versie 4 GMM zijn gebruikt in het 
opstellen van de risico kaarten en analyses die uiteindelijke weer als uitgangspunt dienden voor de NPR en 
het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied [19] [20] [30]. 
 
Daarnaast wijkt een aantal belangrijke uitgangspunten af en zijn ook de modeluitkomsten anders. De 
belangrijkste afwijking is dat de berekende waarden van de PGV tot op ongeveer 5 km afstand van het 
epicentrum significant hoger zijn dan de uitkomsten van het Versie 4 GMM, vooral voor kleinere magnitude 
aardbevingen (zie ook paragraaf 4.6.13). Dit is verrassend, omdat beide modellen (dus zowel het Empirisch 
GMPE model als Versie 4 GMM) dezelfde KNMI meetdata set als basis hebben. 
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In het Empirisch GMPE model zit geen afhankelijkheid van de bodemopbouw en wordt uitgegaan van een 
generieke bodemopbouw die typisch is voor het gehele Groninger gasveld. De ondergrond was in eerste 
instantie meegenomen in de vorm van de Vs;30 waarde, de gemiddelde schuifgolfsnelheid in de bovenste 30 
m. Echter, de correlaties beschreven in [28] lieten zien dat de Vs;30 waarde geen invloed had. Dit is 
verassend, omdat in de ontwikkeling van het Versie 4 GMM is aangetoond dat de ondergrond juist wel een 
belangrijke factor is, niet alleen bij grotere magnitudes, maar (in mindere mate) ook bij kleinere magnitudes. 
 
Voor de schade analyse heeft het hanteren van het Empirisch GMPE model daarmee vooral effect op 
analyses dichtbij het epicentrum op basis van kleinere magnitude aardbevingen. Zowel de Versie 0 GMPE en 
het Versie 4 GMM waarmee ook PGV kan worden berekend zijn vaker maatgevender op grotere afstand van 
het epicentrum en voor grotere magnitude bevingen. De karakteristieken en uitgangspunten van het 
Empirisch GMPE model worden in detail beschreven in paragraaf 4.6.11.  
 
 

4.6.8 Keuze voor het gebruik van de modellen  
 
In deze studie is gekozen voor het hanteren van zowel Versie 4 GMM [22] als het Empirisch GMPE model 
[28] voor het bepalen van de aardbevingsbelasting in de vorm van PGV. 
 
Het Versie 4 GMM is op dit moment het vigerende model dat ook gebruikt wordt als onderliggend model 
voor het bepalen van de hazard kaarten van het KNMI. Het Versie 4 model is bepaald in opdracht van de 
NAM en door een breed nationaal en internationaal wetenschappelijk consortium bestaande uit KNMI en 
Deltares en een aantal onafhankelijke wetenschappelijk experts. Het Versie 4 GMM vloeit bovendien voort 
uit alle tot nu toe verzamelde kennis en vervangt daarmee alle daarvoor opgestelde modellen. Het primaire 
doel van Versie 4 GMM is het berekenen van PGA en Sa, omdat deze eenheden ten grondslag liggen aan de 
hazard analyse. De relaties voor PGV zijn specifiek toegevoegd voor het bepalen schade en andere 
toepassingen. 
 
Het Empirisch GMPE model is parallel aan Versie 4 GMM ontwikkeld, in opdracht van de NAM met specifiek 
als doel om PGV waarden te berekenen die direct te gebruiken zijn voor toetsing aan de SBR-A richtlijn [28]. 
Het ligt daarom voor de hand om ook dit model te gebruiken. In de vorige paragraaf zijn de grootste 
verschillen tussen Versie 4 GMM en de Empirisch GMPE model besproken. Aan het Versie 4 GMM heeft een 
breder consortia aan wetenschappers gewerkt, waaronder Deltares en het KNMI. Het zijn overigens dezelfde 
onafhankelijke wetenschappers (o.m. Julian Bommer) die zowel aan het Versie 4 GMM hebben meegewerkt, 
alsook het Empirisch GMPE model hebben ontwikkeld. 
 
Om voorgaande redenen is het niet mogelijk een duidelijke keuze te maken voor één specifiek model. 
Vooral gezien het feit dat het Empirisch GMPE model waarden oplevert die vlakbij het epicentrum groter zijn 
dan de waarden berekend met het Versie 4 GMM, is het in het belang van het onderzoek om beide 
modellen te hanteren. 
 
 

4.6.9 Toepassing op Annerveen aardgasveld 
 
Het Annerveen gasveld grenst aan het noordelijk gelegen Groninger gasveld. Het Annerveen veld lijkt 
geologisch sterk op het Groninger gasveld. Het reservoirgesteente is hetzelfde (Rotliegend zandsteen); de 
gemiddelde diepte van het reservoirgesteente is hetzelfde (3.000 m, zie ook afbeelding 4.30) en daarmee 
ook die diepte waarop de aardbevingen worden gegenereerd. Voor de voortplanting en verspreiding van de 
aardbevingsgolven in het Groningen veld speelt de stijve (hoge-snelheid) anhydrietlaag een grote rol. Deze 
anhydrietlaag is het onderste deel van de Zechstein Groep1 en is ook boven het Rotliegend zandsteen in 
Annerveen aanwezig (zie afbeelding 4.31). 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  De Zechstein groep bestaat uit evaporieten, schalies en kalksteen. De evaporieten bestaan voor het grootste deel uit dikke 

zoutlagen. Deze zoutlagen worden onder meer in Veendam door middel van oplosmijnbouw gewonnen. 
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Om deze reden kan zowel het Empirisch GMPE model als het Versie 4 GMM worden toegepast op 
aardbevingen die in het Annerveen veld zijn gegenereerd, ondanks het feit dat deze modellen zijn 
gebaseerd op metingen gedaan in en op aardbevingen binnen het Groninger aardgasveld. 
 
Het noordelijk deel van het Zuidlaren projectgebied valt zelfs nog binnen de Versie 4 GMM zonering. Voor 
het zuidelijk deel van het projectgebied zijn door Deltares locatie-specifieke zones bepaald die de bovenste 
750 m. (de bodemopbouw boven de NS_B horizon) karakteriseren. Hiermee kan op basis van Versie 4 GMM 
voor elke woning de locatie-specifieke aardbevingsbelasting worden berekend die afhankelijk is van de 
zonering en dus de bodemopbouw. In het Empirisch GMPE model zit geen afhankelijkheid in van de 
bodemopbouw en wordt uitgegaan van een generieke bodemopbouw voor het gehele Groninger gasveld. In 
Zuidlaren hebben we te maken met een bodemopbouw die relatief stijf is ten opzichte van de generieke 
bodemopbouw in Groningen. Dit betekent dat de PGV curve op basis van het Empirisch GMPE model in 
Zuidlaren, door de stijvere bodemopbouw, in werkelijkheid mogelijk lager ligt dan de generieke curve (voor 
een generieke bodemopbouw) laat zien.  
 
 
Afbeelding 4.30 Noord-Zuid doorsnede door het Annerveen gasveld. In groen is het reservoir gesteente aangegeven, op  

  vergelijkbare diepte als het Groningen gasveld [25]  
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Afbeelding 4.31 Log van de Zuidlaren-1 boring, op ongeveer 500 m afstand van de M 2,4 beving van Zuidlaren. In blauw is de  

  anhydrietlaag aangegeven, in lichtrood het reservoir gesteente (Rotliegend- of Slochteren Formatie). Deze zelfde  

  sequentie treffen we aan in het Groningen gasveld [25] 

 
 

 
 
 

4.6.10 Onzekerheden 
 
De onzekerheid in het gebruik van de modellen voor het berekenen van de aardbevingsbelasting kan 
grotendeels worden toegeschreven aan de zogenaamde aleatorische onzekerheid. Dit is de spreiding die 
veroorzaakt wordt door het willekeurige en complexe karakter van de fysische processen die 
aardbevingsgolven veroorzaken en voortplanten. Deze aleatorische onzekerheid kan statistisch worden 
gekarakteriseerd met behulp van een standaarddeviatie Sigma (σ). Deze σ is een maat voor een normaal 
verdeelde spreiding rondom een mediane (verwachtingswaarde). 
 
Daarnaast bestaat er nog een epistemische onzekerheid. Dit is een onzekerheid die voornamelijk zijn 
oorsprong vindt in de toepassing van verschillende modellen en extrapolatie naar een magnitude- of 
afstandsbereik waarvoor geen of weinig meetdata of gegevens voorhanden zijn. Deze epistemische 
onzekerheid is lastiger te kwantificeren. Deze onzekerheid kan normaal gesproken alleen worden opgelost 
door het verkrijgen van meer kennis en data. 
 
De standaarddeviatie Sigma (σ) rondom de mediane waarde is samengesteld uit twee componenten:  
- Tau (τ): Between-event variabiliteit (of: inter-event variabiliteit); 
- Phi (φ): Within-event variabiliteit (of: intra-event variabiliteit). 
 
De between-event variabiliteit wordt waargenomen tussen aardbevingen met dezelfde magnitude en kan 
grotendeels worden toegerekend aan de verschillen in breukbeweging die de bron vormt van de 
aardbevingsgolf. Feitelijk betekent dit dat niet elke aardbeving met dezelfde magnitude even ‘sterk’ is en er 
dus verschillen kunnen zijn tussen aardbevingen met dezelfde magnitude. De mate waarin een specifieke 
aardbeving afwijkt van de modelcurve kan worden bepaald met een event term (zie paragraaf 4.6.18). 
 
De within-event variabiliteit is de spatiële (ruimtelijke) variabiliteit die wordt waargenomen tussen locaties op 
gelijke afstand van het epicentrum. Deze within-event variabiliteit kan worden toegerekend aan de manier 
waarop de aardbevingsgolf wordt voortgeplant en is afhankelijk van variaties in de diepe geologische 
structuren en de geotechnische eigenschappen van de ondiepe ondergrond. De verschillen tussen deze 
variabiliteiten zijn geïllustreerd in afbeelding 4.32. 
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Afbeelding 4.32 Illustratie van het verschil tussen de between-event (inter-event) variabiliteit en de within-event (intra-event)  

  variabiliteit. [26] 
 

 
 
 
Het wordt aangenomen dat beide variabiliteit componenten niet aan elkaar zijn gecorreleerd. De 
standaarddeviatie Sigma kan daarmee aldus worden berekend [29]: 
 

� = 	��� + �� 
Vergelijking 1. Bepaling van de standaarddeviatie (σ) op basis van de between-event (τ) en within-event (φ) componenten. 

 
Deze variabiliteiten worden gegeven in de beschrijving van de definities van verschillende modellen in 
paragraaf 4.6.11 en paragraaf 4.6.12. 
 
Daarnaast is er in het geval van deze studie nog een aanvullende onzekerheid in het gebruik van de 
modellen. Dit is een epistemische onzekerheid. Er zijn in dit geval twee modellen beschikbaar (Versie 4 GMM 
en het Empirisch model) die beide relevant en toepasbaar zijn. 
 
Versie 4 GMM bevat zelf nog een modelmatige epistemische onzekerheid door extrapolatie naar hogere 
magnitude bevingen die nog niet zijn opgetreden. Dit is echter voor deze studie niet relevant omdat deze is 
gebaseerd op reeds opgetreden bevingen. 
 
Een ander epistemische onzekerheid is het magnitude- en afstand toepassingsbereik van beide modellen. De 
modellen zijn opgesteld op basis van een dataset vanaf magnitude 2,5 tot en met 3,6. In deze studie bepalen 
we de aardbevingsbelasting voor magnitude 2,4 (de Zuidlaren beving van 23 december 2016), en kijken we 
ook naar de mogelijke impact van oudere bevingen vanaf M 2,0 in de wijdere omgeving. De extrapolatie 
naar kleinere bevingen tot M 2,0 geeft naar verwachting een overschatting van de berekende 
aardbevingsbelasting door de lineaire schaling. Bij een afstand van meer dan 25 tot 30 kilometer worden de 
modelonzekerheden groter, omdat er in de regel minder meetgegevens beschikbaar zijn. 
 
De aardbevingsbelastingen in de vorm van PGV zijn echter voor grotere afstanden (meer dan 25 tot 30 km) 
zo klein dat deze niet meer relevant zijn. In dit project waren de schademeldingen in de regel vrij dichtbij het 
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epicentrum van de M 2,4 beving van Zuidlaren. Ook wijkt de magnitude niet sterk af van de dataset waarop 
de modellen zijn opgesteld. De toepassing van beide modellen voor de Zuidlaren beving is daarom 
geoorloofd. 
 
Als controletoets wordt een vergelijking gemaakt met de metingen die met het KNMI netwerk en in 
woonhuizen via het TNO sensor netwerk zijn gemaakt (zie paragraaf 4.6.17). KNMI metingen worden meestal 
uitgevoerd in boorgaten en afgeschermde locaties, ver van bewoning en verkeer. Deze metingen zijn 
daarom minder gevoelig voor verstoringen of afwijkingen. De kans is daarmee groter dat er betrouwbaarder 
metingen op grotere afstanden zijn gedaan. Alleen KNMI metingen zijn daarom tot nu toe gebruikt als basis 
voor het opstellen van de het Versie 4 GMM en het Empirisch GMPE model.  
 
 

4.6.11 Definitie van het gehanteerde Empirische GMPE model 
 
De Empirical Ground Motion Prediction Equation (hierna te noemen: ‘Empirisch model’) is onafhankelijk van 
Versie 4 GMM ontwikkeld en gerapporteerd in November 2016 [28]. Het Empirisch model is specifiek in 
opdracht van de NAM ontwikkeld om te worden gebruikt binnen een nieuw schade protocol [28]. De 
ontwikkelde methodologie had daarom als primair doel om nauwkeurig de aardbevingsbelasting te bepalen 
voor aardbevingen in dezelfde ordegrootte als de historisch opgetreden geïnduceerde aardbevingen, dus 
hoofdzakelijk tussen M 2,0 en M 3,0. De aardbevingsbelasting is bepaald in de vorm van piekgrondsnelheid 
(PGV). Deze eenheid is namelijk relevant voor de bepaling van kans op (gebouw)schade volgens de SBR-A 
richtlijn [1]. 
 
Volgens [28] zijn deze empirische relaties betrouwbaar voor het bepalen van PGV in het Groningen veld voor 
aardbevingen met M 2,5 tot M 3,6. Dit is namelijk het magnitude bereik van de KNMI metingen die zijn 
gebruikt om de empirische relaties op te stellen. Het model kan verder worden geëxtrapoleerd, mogelijk tot 
M 2,0 aan de ondergrens of tot M 4,0 als bovengrens, maar zeker niet verder. De reden is dat het model een 
zuiver lineaire verschaling gebruikt, welke niet meer geschikt is voor een groter magnitude bereik. 
 
De empirische PGV relaties zijn gekalibreerd op metingen in het Groningen veld. Er zijn hierbij drie definities 
van de horizontale componenten van de beweging gedefinieerd: 
- PGV Geomean: Het geometrisch gemiddelde van de (twee) horizontale componenten; 
- PGV Larger: De grootste van de twee horizontale componenten; 
- PGV Maximum Rotated: De maximale component in elke willekeurige richting. 
 
Het KNMI netwerk registreert de aardbevingstrillingen met gekalibreerde instrumenten die in drie richtingen 
meten: Noord-Zuid, Oost-West en Verticaal (zie ook paragraaf 4.6.17).  
 
Meestal wordt het geometrisch gemiddelde van de horizontale PGV of PGA componenten gebruikt bij de 
bepaling van GMPE’s en dit geldt ook voor de GMM’s die voor het Groningen veld zijn bepaald. Het 
geometrisch gemiddelde van de piekgrondsnelheden in horizontale richting (PGVNS en PGVEW) kan volgens 
Vergelijking 2 worden berekend.  
 
Voor toetsing aan de SBR-A richtlijn wordt er echter uitgegaan van de hoogst mogelijke waarde in elke 
mogelijke richting, de VTOP-waarde. De SBR-A richtlijn gaat namelijk uit van een trillingsmeting in een 
gebouw. Trillingsmeters (net als aardbevingssensoren) meten beweging in de tijd in drie hoofdrichtingen: 
twee in het horizontale vlak (x en y of Noord-Zuid en Oost-West) en een in de verticale richting (z). De 
grootst mogelijk meting in elke van de drie hoofdrichtingen in de tijd moet dan worden gehanteerd voor de 
toetsing. De gemodelleerde waarde van PGV die uitgaat van het geometrisch gemiddelde van de horizontale 
beweging geeft dan in de meeste gevallen een onderschatting van de VTOP waarde. 
 
De GMPE of GMM geven alleen relaties in het horizontale vlak, terwijl de SBR-A geen onderscheid maakt 
tussen metingen in het horizontale vlak of verticale vlak. Dit betekent dat in principe een verticale 
trillingsmeting ook kan leiden tot een maatgevende VTOP waarde. Aardbevingen die gemeten worden aan 
maaiveld geven over het algemeen de grootste uitslag in het horizontale vlak. Ook is de horizontale 
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beweging meestal de belangrijkste reden dat er schade ontstaat tijdens aardbevingen, omdat gebouwen een 
horizontale belasting veel minder goed kunnen weerstaan dan een verticale belasting. Vandaar dat in de 
gehanteerde GMPE of GMM alleen de horizontale component van de beweging wordt beschreven.  
 
Het is echter niet uit te sluiten dat ook er ook typische gebouwen of objecten zijn die juist gevoelig zijn voor 
verticale bewegingen. Daarom wordt er op dit op moment gewerkt aan een model die de ratio’s tussen de 
verticale en horizontale ontwerp spectra definiëren [22]. Dit is vooral van belang voor de structurele 
modellering in het kader van verbeteren van de veiligheid en het bouwkundig versterken in het Groninger 
aardbevingsgebied.  
 
In het specifieke geval van Groningen zijn de gemeten aardbevingen sterk gepolariseerd, wat betekent dat er 
een duidelijk voorkeursrichting is voor de beweging [28]. Vooral op korte afstand van het epicentrum en 
voor kleinere magnitude aardbevingen laten de KNMI metingen zien dat de VTOP waarde van de horizontale 
beweging soms wel een factor 2 kan verschillen van het geometrisch gemiddelde [28]. Dit wordt verder 
beschreven in paragraaf 4.6.12.  
 
Er zijn twee manieren om een equivalente VTOP waarde te bepalen op basis van de gemeten aardbevingen. 
De eerste manier is volgens de strikte definitie van SBR, namelijk de grootst gemeten beweging (PGVLarger) in 
het horizontale vlak, dus in de NS of EW-richting. Deze definitie is gegeven in Vergelijking 3. 
 
In de meeste gevallen is de richting van de grootste component echter niet opgelijnd met een van de twee 
hoofdrichtingen van de meting. Door het berekenen van de amplitude van de grootste vector die de beide 
horizontale meetreeksen (aardbevingssignaal) van de aardbeving oplevert kan deze grootste mogelijke 
component echter alsnog worden bepaald. Deze definitie, de maximaal geroteerde component (PGVRotMax), 
is gegeven in Vergelijking 4. 
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Vergelijking 2. Bepaling van het geometrisch gemiddelde van de maximale horizontale componenten. 
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Vergelijking 3. Bepaling van de grootste component van één van de maximale horizontale componenten. 
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Vergelijking 4. Bepaling van maximale geroteerde component, in feite de amplitude van de grootst mogelijke vector van de hele  

 meetreeks (aardbevingssignaal). 

 
Van al deze componenten levert de PGVRotMax de hoogste waarde op. Het verschil tussen PGVRotMax en 
PGVLarger is relatief klein. Het verschil tussen PGVLarger en PGVGM is groter en is vlakbij het epicentrum het 
grootst [28]. 
 
Functional form 

De basisvergelijking voor het bepalen van de empirische relatie met de aardbevingsmetingen wordt ook wel 
de ‘functional form’ genoemd. De functional form die is gehanteerd is als volgt gedefinieerd: 
 
ln(	
�) = )* +	)�+ + ,(-) + 	.	� 
Vergelijking 5. Functional form of basisvergelijking voor het bepalen van de empirische relatie tussen de KNMI PGV meetwaarden  

 en afstand tot epicentrum 

 
Waarin: 
- PGV is piekgrondsnelheid in cm/s; 
- M is Magnitude (Local Magnitude of ML) zoals vermeld in de aardbevingscatalogus van het KNMI; 
- R is de afstandsterm (zie hieronder, Vergelijking 6; 
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- g(R) is de geometrische verspreidingsterm. Deze is gebaseerd op numerieke golfvoortplantingsmodellen; 
- σ is de standaardafwijking, ε is het aantal keer de standaardafwijking (1, 2, etc). σ is opgebouwd uit τ en 

φ volgens Vergelijking 1. 
 
 

- =	/-�01� +	�exp	(0.4233	+ − 0.6083)�� 

Vergelijking 6. De magnitude-afhankelijke afstand saturatie term 

 
Waarin: 
- Repi is afstand tot epicentrum (km); 
- M is Magnitude (Local Magnitude of ML) zoals vermeld in de aardbevingscatalogus van het KNMI. 
 
De geometrische verspreidingsterm g(R) is zelf weer onderverdeeld in drie afstandsafhankelijke 
componenten: 
 
,(-) = )= ln(-)				- ≤ 6,32	?�	 
 

,(-) = )= ln(6,32) + )=�	@A B -
6,32C 			6,32 < - ≤ 11,62	?�		 

 

,(-) = )= ln(6,32) + )=�	@A B11,626,32 C +		)=F	@A B -
11,62C 			- > 11,62	?�	 

Vergelijking 7. De drie afstandsafhankelijke geometrische verspreidingstermen 

 
In eerste instantie was de Vs;30 waarde (de gemiddelde schuifgolfsnelheid in de bovenste 30 m. van de 
ondergrond) meegenomen als extra variabele in aanvulling op magnitude en afstand. Volgens [28] toonde 
de regressie analyse echter aan dat er een verwaarloosbare invloed was van de Vs;30 waarde. Om deze 
reden, en om de relatie te versimpelen en praktisch beter hanteerbaar te maken is door de NAM besloten 
om deze Vs;30 waarde te verwijderen als voorspellende factor [28].  
 
Het dient echter te worden opgemerkt dat in het Versie 4 GMM de ondergrond wel degelijk een invloed 
heeft op de berekening van de PGV waarde. De invloed van de ondergrond is hier echter niet 
gekarakteriseerd door een simpele Vs;30 waarde, maar is analytisch per zone bepaald met behulp van 
numerieke grond responsie analyse (zie paragraaf 4.6.12).  
 
Door middel van een regressie analyse met een maximale waarschijnlijkheidsschatting zijn vervolgens de 
coëfficiënten bepaald die de functional form vastleggen. Deze regressie analyse is gedaan op meetwaarden 
van het KNMI B- en G-netwerk van 22 aardbevingen tussen 2006 en 2015 met magnitudes tussen 2,5 en 3,6. 
Metingen tot op een afstand van maximaal 25 tot 30 km zijn gebruikt. De regressie is gedaan op alle drie 
PGV definities (zie Vergelijking 2 tot en met Vergelijking 4). De gevonden coëfficiënten zijn gegeven in 
tabel 4.7. Hiermee kunnen de verschillende GMPE curves worden opgesteld (zie afbeelding 4.33). De 
standaardafwijkingen die bij de gevonden regressies horen, zijn weergegeven in tabel 4.8. Er wordt hierbij 
een onderverdeling gemaakt tussen de within-event residuals (φ) en de between-event residuals (τ). Het 
verschil hiertussen is uitgelegd in paragraaf 4.6.10. 
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Tabel 4.7 Coëfficiënten van Vergelijking 5 en Vergelijking 7 die de GMPE voor de verschillende PGV definities vastleggen [28] 
 

Coëfficiënt PGVGM PGVLarger PGVMaxRot

c1 -5,3737 -4,8592 -4,7572

c2 2,2158 2,2368 2,2472

c4 -1,8422 -2,0261 -2,0650

c4a -1,1808 -1,1532 -1,1441

c4b -2,0937 -2,2237 -2,2048

 
 
Tabel 4.8 Standaardafwijkingen van de verschillende PGV GMPE’s [28] 
 

Coëfficiënt PGVGM PGVLarger PGVMaxRot 

τ (between-event) 0,4837 0,4978 0,4887 

φ (within-event) 0,4660 0,5015 0,5081 

σ (totale standaarddeviatie) 0,6717 0,7066 0,7050 

 
 
Uiteindelijk resulteert het invullen van de verschillende parameters in een vergelijking die alleen nog afhangt 
van de variabelen magnitude en afstand tot epicentrum. Voor een M 2,4 beving kunnen vervolgens de 
mediane (verwachtings-) waarde van de verschillende definities van PGV beschreven worden door drie 
verschillende curves. Deze zijn gegeven in afbeelding 4.33. De curves zijn geplot op een lineaire schaal tot op 
een afstand van maximaal 10 km. Er is een belangrijk verschil te zien tussen het geometrisch gemiddelde van 
de horizontale componenten enerzijds en de grootste (Larger) en maximaal geroteerde vector (Maximum 

Rotated) definities anderzijds. 
 
De verwachtingswaarde (mediaan) van PGV Maximum Rotated kan ook worden getoond samen met het 
betrouwbaarheidsinterval. Een keer de standaardafwijking (σ) geeft het 84 % betrouwbaarheidsinterval weer. 
Deze curves zijn gegeven in afbeelding 4.34. De standaardafwijking (σ) is hier opgebouwd uit de twee 
componenten: τ (between-event) en φ (within-event) varianties, volgens Vergelijking 1. De σ is in dit geval 
0,705 (zie tabel 4.7) 
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Afbeelding 4.33 Empirische GMPE curves voor magnitude 2,4 voor de drie verschillende definities van PGV  

 
 
Afbeelding 4.34 Empirische GMPE curves voor magnitude 2,4 voor PGV Maximum Rotated, inclusief het 84 %  

  betrouwbaarheidsinterval met σ as standaardafwijking 
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4.6.12 Definitie van het gehanteerde Versie 4 Ground-Motion Model 
 
Het Versie 4 Ground-Motion Model wordt ook wel het Groningen Ground-Motion Model (GGMM) genoemd. 
Het Versie 4 GMM is, in vergelijking met het Empirische GMPE model (beschreven in paragraaf 4.6.11), 
complexer, omdat er een sterke modelmatige component in zit, vooral bedoeld voor extrapolatie naar 
grotere magnitude bevingen die nog niet zijn opgetreden en voor verschillende winningsscenario’s. 
 
Het Versie 4 GMM bestaat uit twee hoofdonderdelen: 
1 een GMPE die de mediane grondbeweging op de NS_B referentie gesteente horizon geeft, dit is de 

onderkant van de Beneden Noordzee Formatie. Deze GMPE is volledig gebaseerd op aardbevingen uit 
Groningen en is een functie van magnitude en afstand tot het hypocentrum (Rupture distance); 

2 een model die de locatiespecifieke amplificatiefactoren (AF) tot op het maaiveld levert door middel van 
een zonering van het binnengebied (het Groningen veld, inclusief een 5 km buffer). De 
amplificatiefactoren zijn bepaald door responsieanalyse (die rekening houdt met niet-lineair 
grondgedrag) en bevatten tevens een magnitude- en afstandsafhankelijkheid.  

 
Beschrijving van de GMPE voor de mediane bodembeweging  

De GMPE is alleen een functie van Magnitude (M) en afstand (R). Magnitude is in dit geval de Lokale 
Magnitude (ML) die ook in de aardbevingscatalogus van de KNMI staat. De afstand (in kilometer) is de 
afstand tot de locatie van het hypocentrum. R is een functie van de afstand tot het epicentrum en de diepte 
van de aardbeving. De gemiddelde diepte van de aardbevingen in Groningen is 3 km. 
 
De GMPE bestaat ook weer uit twee componenten, een bron component (gsource) en een pad component1 
(gpath). De bron component is alleen afhankelijk van Magnitude en de pad component is afhankelijk van 
zowel Magnitude als afstand (R), zie Vergelijking 8. 
 
lnH	
���_JK = ,L�M�N�(+) + ,0� O 	(-,+) 
Vergelijking 8. GMPE voor berekenen van PGV waarden op de referentie horizon (onderkant NS_B) 

 
De vergelijkingen voor bron- en padcomponenten zijn hieronder gegeven. Er zijn vier verschillende versies 
voor deze vergelijkingen. De verschillende takken van de GMPE componenten zijn gebaseerd op de 
onzekerheid in de drukval. De drukval is een belangrijke aandrijvende factor voor de geïnduceerde 
aardbeving activiteit. Voor de probabilistische benadering wordt er daarom uitgegaan van een aantal 
mogelijkheden. Dit zijn de mogelijke modellen met verschillende drukval: 
- Low model (code L); 
- Central-lower (code Ca); 
- Central-upper (code Cb); 
- Upper (code U). 
 
Het Upper model geeft de grootste aardbevingsbelasting. Omdat we van een worst-case scenario uitgaan en 
deterministisch rekenen, zijn de parameters van het Upper model gebruikt. Dit model geeft ook het drukval 
scenario dat in het verleden (tijdens de periode van meer intensieve gaswinning) de aardbevingen heeft 
geïnduceerd. 
 
De broncomponent wordt gegeven in Vergelijking 9. Deze vergelijking geldt alleen voor magnitudes kleiner 
dan 4,7. Aangezien de tot nu toe hoogste gemeten magnitude 3,6 is (de Huizinge beving), kan in dit geval 
worden volstaan met deze vergelijking. De padcomponent is weer onderverdeeld in drie segmenten, 
afhankelijk van de afstand tot de bron. Deze zijn gegeven in Vergelijking 10. 
 
,L�M�N� = �P +	�*(+ − 4,7) +��(+ − 4,7)�					+ ≤ 4,7 
Vergelijking 9. Broncomponent als functie van Magnitude (M).. 

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Het pad component beschrijft de bodemoverdracht onder het NS_B niveau, in de diepe ondergrond, die hier uit gesteente 

bestaat. 
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Waarin (Upper model, PGV): 
- m0 = 1,987 
- m1 = 1,694 
- m2 = -0,117 
 

,0� O = (RP	 +	R*+) ln B-3C ; 		- < 7 

 

,0� O = (RP	 +	R*+) ln B73C +	(R� +	RT+) ln B-7C ; 		7 ≤ - ≥ 12 

 

,0� O = (RP	 +	R*+) ln B73C +	(R� +	RT+) ln B127 C +	(R= +	RV+) @A B -
12C	 ; 		- ≥ 12 

Vergelijking 10. Padcomponent, opgedeeld in 3 segmenten, afhankelijk van de afstand tot de bron (R) 

 
Waarin (Upper model, PGV): 
- r0 = -2,866; 
- r1 = 0,378; 
- r2 = -1,648; 
- r3 = 0,158; 
- r4 = -3,307; 
- r5 = 0,320. 
 
Bepaling van de niet-lineaire grond amplificatie factoren 

Voor het bepalen van de grond amplificatie factoren (AF) wordt gebruik gemaakt van de onderstaande 
algemene Vergelijking 11. De locatieafhankelijke parameters die de uiteindelijk waarde van de AF bepalen 
worden verkregen uit de referentielijst van parameters die is onderverdeeld in zones. In het binnengebied 
zijn dit 160 zones (zie afbeelding 4.43). Deze zones zijn naar het deel van het projectgebied geëxtrapoleerd 
die buiten de zonering vallen (zie paragraaf 4.6.16). 
 

ln WXY = 	Z*∗ +	Z� ln B	
���_J + ZTZT C 

Vergelijking 11. Bepaling van de locatiespecifieke grond amplificatie factor (AF). De j staat voor de zone waar dit voor geldt. 

 
Waarin: 
- PGVNS_B wordt bepaald met Vergelijking 8; 
- f1

* wordt bepaald met Vergelijking 12; 
- f1, f2 en f3 zijn locatieafhankelijk. 
 
Z*∗ = ln\] _̂ +	�*(-∗ − 5) +	aP(+∗ − 4,8)b 
Vergelijking 12. Vergelijking voor de exponent van het lineaire deel van de amplificatiefactor.  

 
Waarin: 
- M* = minimum van M en 3,8; 
- R* = minimum van R en 5; 
- a1 = 0,03681; 
- b0 = 0,9064. 
 
Beschrijving van de GGMM voor de mediane bodembeweging aan het maaiveld 

Om de uiteindelijke mediane PGV aan maaiveld te bepalen dienen de afzonderlijke hoofdonderdelen die 
hiervoor zijn gedefinieerd te worden gecombineerd. Het gaat om de GMPE die de mediane grondbeweging 
op de referentie horizon geeft (Vergelijking 8) en het model dat de locatie specifieke amplificatiefactoren 
geeft. 
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Daarnaast dienen ook nog de variabiliteit componenten bepaald te worden. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen: 
- geometrisch gemiddelde (geometric mean) component - te gebruiken voor hazard (gevaren) zonering; 
- willekeurige (arbitrary) component - te gebruiken voor risico analyse. 
 
Om de uiteindelijke mediane PGV aan maaiveld te bepalen dienen de afzonderlijke hoofdonderdelen die 
hiervoor zijn gedefinieerd te worden gecombineerd. Het gaat om de GMPE die de mediane grondbeweging 
op de referentie horizon geeft (Vergelijking 8) en het model dat de locatiespecifieke amplificatiefactoren 
geeft (Vergelijking 11). 
 
Het enige verschil tussen de geometric mean component en de arbitrary component is de extra variabiliteit 
σC2C	. De willekeurige (arbitrary) vergelijking is hieronder gegeven (zie Vergelijking 13). De mediane waarde 
van de geometrisch gemiddelde component en de willekeurige component is daarmee hetzelfde. De 
willekeurige component is daarmee nog steeds een onderschatting van de Larger en Maximum Rotated 
componenten. Het Versie 4 GMM geeft echter geen aparte definitie voor deze componenten, terwijl het 
Empirisch Model deze wel geeft. Om te komen tot een Maximum Rotated component dient logischerwijs 
daarom nog een omrekening gedaan te worden. Deze omrekening is afgeleid van de definities uit het 
Empirisch model. Dit wordt verderop in deze paragraaf beschreven. 
 
ln(	
�) = lnH	
���_JK +	 lnHWXYK + 	.	H� +	��� +	�e�e + ����YK		 
Vergelijking 13. Vergelijking voor het berekenen van de mediane PGV aan maaiveld, inclusief de variabiliteit voor het bepalen van  

  de standaardafwijkingen 

 
Waarin: 
- ε = aantal keren maal de standaardafwijking (1, 2, etc.) 
- τ = 0,27 (Upper) variabiliteit tussen de verschillende aardbevingsoptredens (between-event of inter-

event variability) 
- φSS = 0,51 (Upper) variabiliteit binnen een aardbevingsoptreden (within-event of intra-event variability) 
- σC2C = 0,297 Dit is de component-tot-component variabiliteit . Deze waarde is hoog en heeft te maken 

met de grote mate van polarisatie van de Groninger signalen. 
- φS2Sj = Dit is de locatieafhankelijke (site-to-site) variabiliteit van de amplificatiefactor (AF). Deze wordt 

hieronder gegeven. De j staat voor de zone waar dit voor geldt. 
 
���� =	����,*			; 		
���_J,� <		
�k�l  

 

���� =	����,*			 + H����,� − ����,*			K mlnH	
���_J,�K − ln(	
�k�l)
lnH	
�O1�OK − ln(	
�k�l) n	; 		
�k�l < 	
���_J,� <		
�O1�O 

 
���� =	����,�			; 		
���_J,� <		
�O1�O 

Vergelijking 14. De locatieafhankelijke (site-to-site) variabiliteit van de amplificatiefactor (AF) als getrapte functie. Zie 

 ook afbeelding 4.35 voor een schematische weergave. 

 
Waarin: 
- φS2S,1	 = Een gegeven waarde per zone; 
- φS2S,2	 = Een gegeven waarde per zone; 
- PGVlow	 = 0,1; 
- PGVhigh	 = 1,0; 
- PGVNS_B,g = de berekende PGV op referentie niveau op de locatie, volgens Vergelijking 8. 
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Afbeelding 4.35 Schematische weergave van de site-to-site variabiliteit model, zoals beschreven in Vergelijking 14 
 

 
 
 
Correctie voor het geometrisch gemiddelde  

Zoals uitgelegd in paragraaf 4.6.7 wordt een polarisatie van de aardbevingssignalen gemeten in het 
Groningen veld. Polarisatie betekent dat de aardbevingssignalen een duidelijke voorkeursrichting laten zien 
voor een bepaalde horizontale beweging [28]. Dit betekent dat er een relatief groot verschil kan zijn tussen 
het geometrisch gemiddelde van de horizontale componenten (PGV GM) enerzijds en de grootste (PGV 
Larger) en maximaal geroteerde (PGV Max Rot) componenten anderzijds. Bij de berekening van het 
geometrisch gemiddelde wordt een bepaald voorkeursrichting namelijk sterk uitgemiddeld. 
 
De polarisatie is groter op kleinere afstand tot het epicentrum. Doordat de aardbevingen in Groningen 
relatief ondiep zijn, blijft de polarisatie in vergelijking tot normale tektonische bevingen langer behouden 
[28]. De polarisatie kan bovendien ook nog versterkt zijn door de aanwezigheid van de zoutlaag. Het 
anisotropische karakter van de zoutlaag kan de polarisatie van de schuifgolven versterken [31]. Dit fenomeen 
is bekend in geofysische exploratie, maar kan mogelijk ook een impact hebben op aardbevingsgolven. 
 
De verhouding tussen de hoogste waarde in het horizontale vlak en het geometrisch gemiddelde voor 
tektonische bevingen is op basis van literatuur bekend [15] en kan een factor 1,25 zijn voor PGV en 1,2 voor 
PGA. Hier wordt geen rekening gehouden met een afstandsafhankelijkheid. Op korte afstand van het 
epicentrum en voor kleinere magnitude aardbevingen laten de KNMI metingen namelijk zien dat de grootste 
component van de horizontale beweging soms wel een factor 2 kan verschillen van het geometrisch 
gemiddelde [28] (afbeelding 4.36). Het berekende geometrisch gemiddelde van de beweging geeft daarom 
een onderschatte waarde voor toetsing aan de SBR-A richtlijn, omdat deze uitgaat van de grootst gemeten 
component. 
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Afbeelding 4.36 Verhouding tussen de gemeten geometrisch gemiddelde (PGV GM) en de PGV Max Rot component. Het is te zien  

  dat de polarisatie van de gemeten waarden het grootste is vlakbij het epicentrum [28] 
 

 
 
 
Het Empirisch model levert afzonderlijke relaties voor zowel PGV Larger en PGV Max Rot (zie paragraaf 
4.6.11). Het is niet duidelijk welke van deze definities moeten worden gebruikt voor de toetsing aan SBR-A. 
In de strikte definitie volgens SBR lijkt PGV Larger de juiste definitie, omdat deze de grootste component 
gebruikt, analoog aan wat SBR hanteert. De PGV Max Rot gaat uit van de grootst mogelijke vector, ongeacht 
de richting. Uitgaande van een conservatieve aanpak wordt de berekening volgens de definitie van PGV Max 
Rot daarom gehanteerd voor de toetsing aan de SBR-deel A. 
 
Het Versie 4 GMM geeft geen aparte definitie voor deze Larger en Max Rot component, zoals het Empirisch 
Model deze wel geeft. Strikt gesproken zou de gedefinieerde Arbitrary Component in vergelijking tot the 
Geometric Mean component de hoogste waarde moeten leveren. Echter, het enige verschil tussen de 
geometric mean component en de arbitrary component is de extra variabiliteit σC2C	.	De willekeurige (arbitrary) 
component is daarmee nog steeds een onderschatting van de Larger en Maximum Rotated componenten. 
 
Om op basis van de met Versie 4 GMM berekende PGV Geometric Mean de PGV Maximum Rotated en PGV 
Larger definitie te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de gevonden verhoudingen tussen de empirisch 
bepaalde definities met het Empirisch model, als functie van afstand tot het epicentrum. Deze verhouding 
magnitude-afhankelijk. In afbeelding 4.37 wordt deze verhouding gegeven op basis van een M 2,4 beving. 
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Afbeelding 4.37 Curve die de verhouding tussen het geometrisch gemiddelde van de PGV (PGVGeoMean) en de maximaal geroteerde  

   component van de PGV (PGVMaxRot) en de hoogste van de twee horizontale PGV componenten (PGVLarger)  

   weergeeft. Deze curve is afgeleid op basis van de relaties uit [28] voor een M 2,4 beving 

 
 
PGV curves voor V4 GMM 

Uiteindelijk resulteert het invullen van de verschillende parameters in een vergelijking die afhangt van de 
variabelen magnitude, afstand tot epicentrum en AF zone. De AF zone is locatie-afhankelijk en kan worden 
bepaald met behulp van de kaart die gegeven is in Afbeelding 4.42 [22]. Voor locaties die buiten het gebied 
vallen waarvoor de zonering geldt, is de AF zone afgeleid volgens de methodiek die is uitgelegd in paragraaf 
4.6.16. Ter illustratie is voor de constructie van de curve gekozen voor AF zone 3023, die in het projectgebied 
rondom Zuidlaren de grootste amplificatie geeft. Uiteraard dient voor de analyse de locatie-specifieke zone 
te worden gekozen. Het kan dus voorkomen dat er op een andere locatie in een andere zone, de curve lager 
ligt. 
 
Voor een M 2,4 beving kunnen vervolgens de mediane (verwachtings-) waarde van de verschillende 
definities van PGV beschreven worden door drie verschillende curves. Deze zijn gegeven in afbeelding 4.38. 
De curves zijn geplot op een normale lineaire schaal tot op een afstand van maximaal 10 km. Er is een 
belangrijk verschil te zien tussen het geometrisch gemiddelde van de horizontale componenten enerzijds en 
de grootste (Largest) en maximaal geroteerde vector (Maximum Rotated) definities anderzijds. De Largest en 
Maximum Rotated definities zijn afgeleid van de PGV geometric met de ratios zoals deze hierboven zijn 
bepaald (zie afbeelding 4.38) op basis van de relaties uit het Empirisch model [28]. 
 
De verwachtingswaarde (mediaan) van PGV Maximum Rotated kan ook worden getoond samen met het 
betrouwbaarheidsinterval. Één keer de standaardafwijking (σ) geeft het 84 % betrouwbaarheidsinterval weer. 
Deze curves zijn gegeven in afbeelding 4.39. De standaardafwijking (σ) is hier opgebouwd uit vier 
verschillende componenten τ, φSS, σC2C en φS2Sj. Deze laatste component φS2Sj is locatie-specifiek en hangt af 
van de zone. Voor zone 3023 is standaardafwijking σ gelijk aan 0,68. De curves zijn gegeven in 
afbeelding 4.39. 
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Afbeelding 4.38 Versie 4 GMM curves voor magnitude 2,4.voor de drie verschillende definities van PGV. De AF zone waarvoor  

   deze curves geldig zijn is zone 3023, welke in het Zuidlaren gebied relatief de grootste grond amplificatie geeft  
 

 
 
 
Afbeelding 4.39  Versie 4 GMM curve voor magnitude 2,4.voor PGV Maximum Rotated, inclusief het 84 % 

  betrouwbaarheidsinterval met σ = 0,68 als standaardafwijking voor zone 3023, welke in het Zuidlaren gebied 

  relatief de grootste grond amplificatie geeft 
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4.6.13 Vergelijking curves Empirische GMPE en Versie 4 GMM voor de M 2,4 beving van 
Zuidlaren 

 
De curves van de Empirische GMPE die in afbeelding 4.34 zijn getoond en de curves van het Versie 4 GMM 
die in afbeelding 4.39 zijn getoond zijn samengevoegd in één grafiek in afbeelding 4.40. Het is duidelijk te 
zien dat het Empirische GMPE significant hogere PGV waarden geeft, vooral op korte afstand (minder dan  
5 km) van het epicentrum. De waarde is de PGV Maximum Rotated definitie, vergelijkbaar met de VTOP 
waarde die in de SBR-A richtlijn gehanteerd wordt. Daarom is in het geval van de beving van Zuidlaren van 
23 december 2016 in het projectgebied rondom Zuidlaren en Annen voor de toetsing de curve van de 
Empirische GMPE maatgevend. 
 
Zoals in paragraaf 4.6.7 al is beschreven, is het onduidelijk waardoor deze grote afwijking komt. Beide 
modellen zijn gebaseerd op een vergelijkbare dataset. De modellen dienen een ander doel en zijn ook op 
een andere manier opgesteld. De invloed van de grondgesteldheid in het Versie 4 GMM speelt hierbij ook 
een rol. De ondiepe ondergrond in Zuidlaren bestaat uit (stijve) zandgronden die in de regel een relatief lage 
amplificatie geven. In gebieden met dikke (slappe) kleilagen is de amplificatie in de regel hoger en zal de 
Versie 4 GMM curve daarom ook hoger liggen. Het grote verschil dichtbij het epicentrum zal echter 
grotendeels blijven en het verschil tussen de modellen is daarmee niet volledig te verklaren. 
 
 
Afbeelding 4.40  Vergelijking van de PGV curves van Versie 4 GMM (in blauw) en de curves van de Empirische GMPE (in rood) voor  

  M. 2,4. Het betreft de PGV Maximum Rotated definitie, vergelijkbaar met de Vtop waarde die in SBR-A  

  gehanteerd wordt 

 
 
 
  



 

92 | 134 Witteveen+Bos | ASN196-1/17-016.527 | Definitief 

Afbeelding 4.41 Kaart van de gemiddelde Vs,30 waarde [22], opgesteld volgens de methode beschreven in [17] 
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Afbeelding 4.42 Versie 4 zonering van het Groningen veld voor het verkrijgen van de amplificatie factoren [22]  
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4.6.14 Invoergegevens 
 

Voor de berekening van de aardbevingsbelasting voor elke locatie van de woning waar een schademelding 
is gedaan zijn de volgende gegevens nodig: 
- magnitude (ML) van de aardbeving: deze informatie wordt gehaald uit de aardbevingscatalogus van het 

KNMI. Alleen aardbevingen met magnitudes (ML) groter dan 2,0 worden gebruikt in de analyse, omdat 
de GMPE relaties zijn gebaseerd op metingen van aardbevingen met waarden groter dan 2,0. Voor de 
beving van Zuidlaren van 23 december 2016 is dit Magnitude (ML) 2,4; 

- de locatie van het epicentrum van de aardbeving is tevens vermeld in de catalogus in de vorm van 
hoogte- en breedtegraden (latitude, longitude). Deze zijn geprojecteerd naar RD coördinaten (in meters), 
wat de afstandsbepaling tot de woning vergemakkelijkt; 

- lokale grondgesteldheid in de vorm van lokale amplificatiefactoren (AF). Deze zijn gespecificeerd per 
zone en bepaald op basis van niet-lineair grondgedrag. Om dit niet-lineaire grondgedrag te 
karakteriseren is gebruik gemaakt van equivalent-lineaire grond responsie analyse [22]. 

 
 

4.6.15 KNMI aardbevingscatalogus 
 
Alle aardbevingen in Nederland worden door het KNMI bijgehouden in een aardbevingscatalogus [11]. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de aardbevingscatalogus voor natuurlijke (tektonische) 
aardbevingen en de aardbevingscatalogus voor geïnduceerde aardbevingen. De natuurlijke aardbevingen 
komen in Nederland voornamelijk voor in Zuid-Limburg en Noord-Brabant. De geïnduceerde aardbevingen 
komen in Nederland voornamelijk voor in het Groninger gaswinningsgebied. De grootste registreerde 
geïnduceerde aardbeving vond plaats in Groningen. Dit was de Huizinge aardbeving van 16 augustus 2012 
met lokale magnitude (ML) 3,6. Er zijn ook geïnduceerde aardbevingen (met relatief grote magnitudes) 
voorgekomen in Drenthe (Roswinkel, 19 februari 1997, M. 3,4) en Noord-Holland (Alkmaar, 9 september 
2001, M 3,5), zie ook tabel 4.9. De eerste geregistreerde geïnduceerde aardbeving was nabij Assen, op  
26 december 1986, M 2,8. Naast de magnitude worden de locatie, diepte, datum en tijdstip van de 
aardbeving opgeslagen in de catalogus. De volledige geïnduceerde aardbevingscatalogus kan worden 
gedownload via de KNMI website [11]. Een lijst van de grootste gemeten geïnduceerde bevingen is gegeven 
in tabel 4.9. Het KNMI meetnetwerk is beschreven in paragraaf 4.6.17. 
 
 
Tabel 4.9  Geïnduceerde aardbevingen met Magnitude groter of gelijk aan 3,0 uit de aardbevingscatalogus van het KNMI[11]. Wat  

                opvalt is dat van deze grotere aardbevingen er een relatief groot aantal buiten Groningen zijn opgetreden (bijvoorbeeld  

                Roswinkel en Alkmaar) 

JJJJMMDD Tijd Locatie Lat Lon Diepte (km) ML

20120816 203033,28 Huizinge 53,345 6,672 3,0 3,6

20010909 065812,52 Alkmaar 52,651 4,713 2,0 3,5

20060808 050400,05 Westeremden 53,350 6,697 3,0 3,5

19970219 215350,81 Roswinkel 52,832 7,038 2,0 3,4
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JJJJMMDD Tijd Locatie Lat Lon Diepte (km) ML

19980714 121202,23 Roswinkel 52,833 7,053 2,0 3,3

19940921 011258,13 Alkmaar 52,658 4,708 2,5 3,2

20001025 181034,79 Roswinkel 52,832 7,052 2,3 3,2

20010910 043015,43 Alkmaar 52,653 4,712 2,0 3,2

20081030 055429,08 Westeremden 53,337 6,720 3,0 3,2

20110627 154809,71 Garrelsweer 53,303 6,787 3,0 3,2

20130207 231908,97 Zandeweer 53,389 6,667 3,0 3,2

20111009 043342,84 Noordzee 53,281 3,885 3,0 3,1

20150930 180537,20 Hellum 53,234 6,834 3,0 3,1

19940806 180219,20 Alkmaar 52,654 4,711 2,5 3,0

20031024 015241,16 Hoeksmeer 53,295 6,792 3,0 3,0

20031110 002238,03 Stedum 53,325 6,690 3,0 3,0

20090508 052311,95 Zeerijp 53,354 6,762 3,0 3,0

20130702 230355,50 Garrelsweer 53,294 6,785 3,0 3,0

20140213 021314,32 Leermens 53,357 6,782 3,0 3,0

 

 

4.6.16 Invloed van de grondgesteldheid  
 
Invloed van de VS;30 waarde 

De schuifgolfsnelheid in de ondergrond is een functie van de dynamische stijfheid (G-modulus) en de 
dichtheid (ρ) van de afzonderlijke grondlagen. De dynamische stijfheid (G) is een belangrijke parameter die 
het seismisch gedrag van de ondergrond bepaald. Omdat de dichtheid (ρ) in de ondergrond niet veel 
varieert wordt de gemiddelde schuifgolfsnelheid (in m/s) in de bovenste 30 m van de ondergrond (VS;30) 
gebruikt als eigenschap om de het dynamisch gedrag van de grond te karakteriseren. De VS;30 kan worden 
bepaald met behulp van sonderingen (zie ook bijlage III). De VS;30 is voor een gedeelte van het projectgebied 
bepaald op basis van de beschikbare VS;30 kaart (zie afbeelding 4.41). Deze VS;30 kaart is specifiek voor het 
aardbevingsgebied (‘binnen de contour’) ontwikkeld door Deltares voor het NAM winningsplan 2016 [17] en 
is onder andere gebaseerd op het GeoTOP model [16] en het Vs model dat speciaal voor het Groninger 
aardbevingsgebied is ontwikkeld [23]. Het zuidelijk deel van het projectgebied (ten zuiden van Zuidlaren) 
wordt echter niet afgedekt door de bestaande VS;30 kaart. De gegevens in dit deel zijn van door middel van 
de correlatie met het bestaande GeoTOP ondergrondmodel [23] geëxtrapoleerd. 
 
Invloed van het niet-lineaire gedrag van de ondergrond. 

De VS;30 zegt iets over het seismische gedrag van de ondergrond, maar vanwege het dikkere pakket aan 
ongeconsolideerde sedimenten hebben diepere grondlagen dan 30 m ook invloed op de 
aardbevingsbelasting aan het maaiveld. Tevens speelt het niet-lineaire gedrag van de ondergrond een rol in 
de bepaling van de uiteindelijke aardbevingsbelasting op maaiveld. Dit kan met numerieke grondmodellen 
worden gesimuleerd. Dit is voor verschillende karakteristieke bodemprofielen gedaan voor Versie 2 [9] en dit 
is uitgebreid en verbeterd in Versie 4 GMM [22]. Dit gedrag is uiteindelijk in vorm van amplificatie factoren 
vastgelegd welke weer als input dient voor het berekenen van de aardbevingsbelasting op basis van Versie 4 
GMM. De amplificatiefactoren zijn per zone gedefinieerd. Het zuidelijk deel van het projectgebied (ten 
zuiden van Zuidlaren) wordt echter niet afgedekt door de bestaande zonering. De amplificatiefactoren in dit 
deel van het projectgebied zijn op basis van de correlatie met het bestaande GeoTOP ondergrondmodel [16] 
geëxtrapoleerd. 
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Extrapolatie van de VS;30 en Amplificatie Factoren naar het gebied in en rondom Zuidlaren 

Voor Versie 4 GMM zijn een VS;30 kaart, een zoneringskaart voor de amplificatiefuncties (AF) en tabellen met 
parameterwaarden vastgesteld. Een deel van het projectgebied (ten zuiden van Zuidlaren) valt buiten de 
zone die is gedekt door Versie 4 GMM. Voor de adressen die buiten Versie 4 GMM vallen is de VTOP op een 
aangepaste manier vastgesteld dan voor de adressen binnen Versie 4 GMM . Voor het gebied buiten de 
Versie 4 GMM zijn op basis van GeoTOP en de berekende VS;30 een vergelijkbare zone van binnen de Versie 4 
GMM gezocht en is de AF van die vergelijkbare zone toegepast. Dit is een extrapolatie van het 
toepassingsgebied van Versie 4 GMM . Er zijn dus geen nieuwe AF berekeningen uitgevoerd voor het gebied 
dat buiten Versie 4 GMM valt. Ook moet worden opgemerkt dat de extrapolatie geen rekening houdt met 
overeenkomsten of verschillen in de ondergrond dieper dan 30 m.  
 
In de afleiding van de vergelijkbare zone is eerst de geografische dekking van VS;30 kaart uitgebreid. Dit is 
gedaan op basis van GeoTOP (TNO Geologische Dienst Nederland) en het VS model voor Groningen [23], 
waarbij uitgegaan is van het gemiddelde VS model. De VS;30 is derhalve niet stochastisch bepaald en 
gezoneerd zoals bij Versie 4 GMM gedaan is. Vervolgens zijn er VS;30 gebieden gedefinieerd met dezelfde 
contouren als de bins in de VS;30 kaart van Versie 4 GMM (afbeelding 4.41. Daarna is de opeenvolging van 
formaties ter plaatse van de adressen bepaald met behulp van GeoTOP. Dit is een grove indeling op 
profieltype. Er is geen volledig geologisch model afgeleid zoals gebeurd is in [23]. In het geologische model 
van Groningen volgens [23], is gebruik gemaakt van aanvullende bronnen zoals bijvoorbeeld CPT’s 
(sonderingen) en is er rekening gehouden met diktes van veen- of kleilagen. De grenzen van de zones zijn 
aangepast op een regionaal aggregatieniveau.  
 
De aardbevingsbelastingen binnen en buiten het gebied van Versie 4 GMM zijn op verschillende manieren 
bepaald. Binnen het Versie 4 GMM gebied zijn opslingerfactoren (AF) berekend met een uitgebreide analyse. 
Buiten het Versie 4 GMM gebied zijn de AF waarden afgeleid uit een vergelijking van de berekende 
gemiddelde VS;30 en een ruwe inschatting van profieltypes met de in Versie 4 GMM gedefinieerde gebieden 
en bijbehorende AF. Bij een onvolledige match is voor de grootste amplificatie (overeenkomend met de 
laagste demping) van een vergelijkbaar gebied in Versie 4 GMM gekozen. In het gebied dat buiten Versie 4 
GMM valt zouden bij een volledige gebiedsanalyse en berekening van AF volgens de methode van Versie 4 
GMM afwijkende waarden voor AF gevonden kunnen worden. 
 
Na vaststelling van de vergelijkbare AF is dezelfde werkwijze gevolgd als voor de adressen binnen de Versie 
4 GMM . Aangezien het een extrapolatie van Versie 4 GMM betreft, is de afgeleide VTOP voor het gebied 
buiten GMM V4 een benadering. Na vaststelling van de vergelijkbare AF is dezelfde werkwijze gevolgd als 
voor de adressen binnen de Versie 4 GMM. 
 
 

4.6.17 Vergelijking van de berekende aardbevingbelasting met meetwaarden 
 

In deze paragraaf en in paragraaf 4.6.18 worden de berekende PGV en VTOP waarden vergeleken met de 
metingen die zijn uitgevoerd in woningen voorzien van sensoren van het TNO netwerk en het monitoring 
netwerk van het KNMI.  
 
Het TNO sensor netwerk 

Sinds 2014 zijn er in woonhuizen van particulieren en andere gebouwen zoals gemeentehuizen, in en 
rondom het Groninger aardbevingsgebied, trillingsensoren (accelerometers) geïnstalleerd van het merk 
GeoSig. De sensoren zijn geïnstalleerd en worden beheerd door TNO. Dit monitoring systeem bestaat uit 
een combinatie van trillingsensor (AC-73 Force Balance Accelerometer) en data management systeem 
(GMSplus Measuring System) (zie afbeelding 4.45). Inmiddels zijn er ongeveer 380 van dit soort systemen 
geïnstalleerd waarvan de meeste tenminste 2 jaar meetgegevens gegenereerd hebben. In een woning wordt 
één sensor geplaatst. Deze wordt meestal in een stijf punt op een laag niveau op of onder de begane grond 
(vaak in de kruipruimte) aan een muur, fundering of balk gemonteerd. Via een online verbinding wordt de 
data doorgestuurd en opgeslagen in een centrale database. De sensor meet trillingen in 3 richtingen: x, y en 
z. De x- en y-richting liggen in het horizontale vlak en de z-richting is de verticale richting. De sensor 
(accelerometer) meet versnelling in de tijd en het systeem converteert deze meting ook gelijk naar snelheid. 
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De bewoner heeft via een online portal toegang tot zijn/haar eigen meetgegevens. In afbeelding 4.49 is een 
overzicht gegeven van de locaties van de TNO sensoren in en rondom het Groninger aardbevingsgebied. 
 
 
Afbeelding 4.45 Trillingsmonitoring system (TNO)– data opnemer (links) en sensor (AC-73 Force Balance Accelerometer) (rechts) 
 

 
 
 
Het KNMI meetnetwerk 

Voor het onderzoek naar de aardbevingen in Noord-Nederland heeft het KNMI eind 1988 rond Assen een 
netwerk van seismometers ingericht. Dit netwerk heeft het KNMI in 1995 verder uitgebreid om de 
aardbevingen in deze regio verder in kaart te brengen. In 2014 heeft de laatste grote uitbreiding van 
netwerk plaatsgevonden. Afbeelding 4.47 geeft een overzicht van het KNMI meetnetwerk in Groningen. Er 
zijn in het gebied op dit moment op meer dan 100 locaties één of meerdere sensoren operationeel. Er geldt 
over het algemeen dat hoe meer seismometers er in het gebied zijn en hoe dichter het netwerk is, hoe 
nauwkeuriger de bepaling van de aardbeving is. Er blijft echter altijd een bepaalde onzekerheid bestaan in 
de locatiebepaling (van het epicentrum), de diepte bepaling (van het hypocentrum) en de Magnitude 
bepaling.  
 
De locatiebepaling wordt met triangulatie gedaan. Als de aardbeving door minstens 3 sensoren is gemeten 
kan een nauwkeurige plaatsbepaling worden gedaan. Over het algemeen geldt dat de nauwkeurigheid in de 
locatiebepaling na eind 2014 ongeveer 100 m of beter is. De metingen van vòòr eind 2014 hebben een 
nauwkeurigheid van ongeveer 500 m of beter. De grotere nauwkeurigheid na eind 2014 komt omdat er sinds 
die tijd een dichter meetnetwerk operationeel is, vooral door de uitbreiding met de G-stations. 
 
De dieptebepaling is meestal minder nauwkeuriger dan de horizontale locatie bepaling. De aardbevingen 
worden gegenereerd in het gasveld. Het Groninger gasveld ligt op een gemiddelde diepte van 3 km. Daarom 
worden vrijwel alle aardbevingen op deze diepte vastgesteld. De Magnitude bepaling kan een 
onnauwkeurigheid hebben van 0,1 tot 0,3 [21]. De meest maatgevende aardbeving in het Groningen veld 
was de Huizinge beving van 16 augustus 2012 met Magnitude 3,6. Deze had volgens [21] een 
nauwkeurigheid van M +/- 0,1. 
 
Deze onzekerheid wordt echter al deels meegenomen in de GMPE, omdat deze mede is gebaseerd op 
metingen van aardbevingen in Groningen waar deze onzekerheid impliciet in zit. Deze onzekerheid wordt 
uitgedrukt in de standaardafwijking (zie paragraaf 4.6.10). 
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Meetgegevens TNO netwerk 

De meetgegevens van het TNO netwerk bestaan uit zgn. gebeurtenissen (events) en ‘heartbeat’ data. De 
events zijn continue trillingsmetingen (signalen met hoge sample-dichtheid) die zijn opgeslagen indien 
verschillende sensoren die vlakbij elkaar staan op vrijwel hetzelfde tijdstip uitslaan boven de 1 mm/s 1. Events 
kunnen aardbevingen zijn, maar kunnen ook andere oorzaken hebben2. Naast de events wordt er elke 
minuut de hoogste waarde van snelheid en versnelling in x- y- en z-richting opgeslagen. Dit is de 
zogenaamde ‘heartbeat data’. Voor een relatief kleine aardbeving of een sensor die relatief ver van het 
epicentrum af staat, waardoor de meter niet uitslaat boven de 1 mm/s is in sommige gevallen alleen de 
heartbeat data van de aardbeving beschikbaar en niet de volledig gemeten gebeurtenis (het signaal). In 
afbeelding 4.50 is door [24] een overzicht gegeven van de gemeten VTOP waarden voor vijf aardbevingen 
over een periode van 1 jaar (vanaf de M 2,8 Garmerwolde beving van 30 september 2014 tot de M 3,1 
Hellum beving van 30 september 2015). De M 2,4 Zuidlaren beving van 23 december 2016 is overigens niet 
door het TNO sensor gedetecteerd als gebeurtenis. Er is in dit geval alleen heartbeat data beschikbaar. 
 
Meetgegevens KNMI netwerk 

Vrijwel alle meetgegevens van het KNMI netwerk zijn publiek toegankelijk en te downloaden via het Seismic 

& Acoustic Data Portal [12]. Ook via het Netherlands Rapid Raw Strong Motion Portal [13] zijn de 
karakteristieken van de meest significante (> M 2,0) aardbevingen sinds 2013 te bekijken. Via dit portal kan 
een aardbeving geselecteerd worden, waarna een nieuw scherm wordt getoond die alle seismische 
meetstations geeft die deze specifieke aardbeving hebben gemeten en tevens een PGA regressie curve waar 
de meetdata wordt getoond met de verwachtingswaarden volgens GMPE Versie 1 en Versie 2 (zie afbeelding 
4.46. Vervolgens kunnen de gegevens (data streams) van de meetstations worden gedownload via een link 
naar het Seismic & Acoustic Data Portal. Via het Seismic & Acoustic Data Portal kan ook interactief een 
selectie worden gemaakt van een combinatie van gewenst gebied, tijdsspanne en magnitude. Naargelang de 
selectie worden de zogenaamde data streams (de meetgegevens) klaargezet voor download. De 
meetgegevens worden in het zogenaamde SEED formaat gedeeld (Full SEED en Mini-SEED). SEED is een 
afkorting voor Standard for the Exchange of Earthquake Data [14]. SEED is een standaard (binair) data 
uitwisselingsformaat die door seismologen over de hele wereld wordt gebruikt. Via vrij beschikbare 
broncodes, Python- en Matlab scripts kan de data vervolgens worden ingelezen en verwerkt. Hier wordt 
verder niet ingegaan op de specifieke stappen in deze data verwerking. Uiteindelijk was het doel om voor 
drie qua Magnitude vergelijkbare aardbevingen (Zuidlaren, Froombosch en Annen - zie tabel 4.10) de 
meetgegevens te verwerken om van daaruit de PGV waarden te bepalen.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Deze drempelwaarde is overigens arbitrair gekozen om de hoeveelheid events niet te groot te laten worden. Deze 

drempelwaarde heeft geen relatie met de minimum magnitude van 2,0 waarvoor de GMM’s geldig zijn. 
2  In het verleden hebben bijvoorbeeld explosies door carbidschieten rond de jaarwisseling of een straaljager die door de 

geluidsbarrière gaat geleid tot gemeten events. 
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Afbeelding 4.46 Voorbeeld van de model- en meetgegevens (in PGA) zoals die door het KNMI via het Netherlands Rapid Raw  

  Strong Motion Portal [13] worden getoond. Dit voorbeeld is voor de M 2,4 Froombosch aardbeving (25 februari 

  2016). Te zien is dat hier de GMPE modellen V1 en V2 worden gebruikt. HG is de gemeten waarde. Overigens is 

  er voor de M. 2,4 Zuidlaren beving van 23 december 2016 door het KNMI geen soortgelijke analyse gemaakt. Te 

  zien is dat de meetwaarden hoger liggen dan de modelwaarden 
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Afbeelding 4.47 Overzicht van het KNMI meetnetwerk in Groningen en omgeving. De stations die beginnen met een B zijn  

  accelerometers op maaiveld. De stations die beginnen met een G zijn sensoren in een boorgat (tot 200 m. diep). 

  De bovenste sensor van de G-stations zit ook op maaiveld. De stations die met een andere letter beginnen zijn  

  meestal boorgaten tot 200 m. diep. Sommige van deze hebben ook een sensor op maaiveld, de meeste zitten  

  echter dieper (vanaf 50 m) 
 

 
 
 
Afbeelding 4.48 Overzicht van het KNMI meetnetwerk rondom Zuidlaren. In dit overzicht zijn aardbevingen met M. 2,0 of hoger te  

    zien 
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Afbeelding 4.49 Overzicht van het TNO meetnetwerk. Geïnstalleerde sensoren tot november 2015 (rood=woning, rood/geel =  

  geen woning, groen/geel = gemeentehuis) [24] 
 

 
 
 
Afbeelding 4.50 Overzicht van de maximaal gemeten horizontale component van de trillingssnelheden in de gebouwen of 

  funderingsniveau (in mm/s) in relatie tot de epicentra van vijf aardbevingen [24] 
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Tabel 4.10 Overzicht van de 3 aardbevingen met Magnitude 2,4 waarvan de KNMI en TNO meetgegevens in deze studie zijn  

 gebruikt. De door het TNO sensor netwerk geregistreerde aardbevingen zijn aangegeven met Event-ID. Als het  

 Event-ID 0 is, is deze beving niet door het TNO netwerk gemeten. De enige beschikbare metingen van een  

 geïnduceerde aardbeving die qua Magnitude vergelijkbaar is met de Zuidlaren beving is de beving van  

 Froombosch van 25 februari 2016 

Datum/Tijd M Diepte 

(km) 

Naam (Naam 

gasveld) 

LAT LON X (RD) Y (RD) TNO

Event-ID

2016-02-25 
T22:26:30 

2,4 3 Froombosch 
(Groningen) 

53.184 6.781 248172.1 578382.2 
22875

2016-12-23 
T14:29:50 

2,4 3 Zuidlaren 
(Annerveen) 

53.083 6.712 243766.6 567056.6 
0* 

2013-11-09 
T01:19:04 

2,4 3 Annen 
(Annerveen) 

53.052 6.755 246713 563661 
0

* Voor het Zuidlaren event zijn geen volledige TNO signalen beschikbaar, omdat de metingen niet boven de drempelwaarde van 1 

mm/s waren. Er is echter wel ‘heartbeat’ data beschikbaar, dit is de hoogste (PGV) waarde gedurende elke minuut. Dit wordt wel 

altijd geregistreerd. 

 
 
Metingen voor de beving van Zuidlaren van 23 december 2016 

Geen van de sensoren die deel uitmaken van het TNO sensor netwerk heeft deze aardbeving als gebeurtenis 
geregistreerd. Het dichtstbijzijnde gebouw met een TNO sensor staat in Kropswolde op ongeveer 6 km van 
het epicentrum van de aardbeving. De beving van Zuidlaren van 23 december 2016 ontbreekt overigens ook 
als apart beschreven gebeurtenis in het Netherlands Rapid Strong Motion portal [13]. 
 
Door consultatie van het KNMI netwerk (zie paragraaf 4.6.17) via het Seismic & Acoustic Data Portal van het 
KNMI [12] blijkt dat er 311 sensoren de aardbeving van Zuidlaren hebben geregistreerd als signaal. Hiervan 
zijn er velen die op dezelfde locatie zitten in een boorgat op verschillende dieptes. In dit geval zijn alleen de 
metingen aan maaiveld bruikbaar. Ook zijn er sommige signalen die onbruikbaar zijn door verstoringen of 
andere meetfouten. Uiteindelijk zijn er 23 metingen overgebleven die een betrouwbare meetwaarde geven 
van de beweging op maaiveld, waarvan de verste meting een afstand heeft van 35 km van het epicentrum. 
De lijst met 23 metingen tot op een afstand van 35 km zijn gegeven in tabel 4.12. De signalen van de vier 
dichtstbijzijnde stations zijn gegeven in afbeelding 4.52 tot afbeelding 4.56. De locaties van de sensoren 
staan weergegeven op de kaarten in afbeelding 4.27 en afbeelding 4.47. 
 
Op afbeelding 4.48 is te zien dat er twee stations (ZL2 en ZLV) het dichtstbij het epicentrum liggen, op een 
afstand van slechts 2,7 km. Deze stations zijn boorgaten, waarvan de sensoren pas vanaf 50 m diepte zijn 
geïnstalleerd [12]. De metingen van deze stations zijn niet direct bruikbaar, zonder aanvullende 
(signaal)bewerking. De metingen leveren lage waarden op, omdat ze op grotere diepte zijn gemeten. Om 
deze reden zijn deze metingen niet meegenomen. De signalen van deze stations zijn ter illustratie wel 
gegeven in afbeelding 4.51 en afbeelding 4.52. 
 
Hier is te zien dat de verticale component een hogere waarde geeft dan de horizontale componenten. De 
sensoren ZL21 en ZLV1 liggen dicht bij het epicentrum. De hoge piekwaarde in verticale richting komt 
waarschijnlijk door de drukgolf die bijna gelijk met de schuifgolf aankomt bij het station. De drukgolf heeft 
vlakbij het epicentrum vaak een grote verticale component. De drukgolf dempt snel uit met afstand tot het 
epicentrum, terwijl de schuifgolf minder snel uitdempt. De drukgolf heeft een hogere snelheid en komt 
daarom altijd als eerste aan bij het station. Dit is goed te zien in het gemeten signaal bij de sensor G550 (zie 
Afbeelding 4.54). Hier is te zien dat de drukgolf eerder aankomt dan de schuifgolf. De amplitude van de 
drukgolf is hier al minder groot dan de schuifgolf door de grotere mate van uitdemping. 
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Tabel 4.12 Overzicht van de meetwaarden van de KNMI sensoren op maaiveld tot op een afstand van 30 km van het 

 epicentrum van de M 2,4 beving van Zuidlaren van 23 december 2016. De PGV GM en PGV Large zijn direct 

 afgeleid van de PGV NS en PGV EW component volgens Vergelijking 2 en Vergelijking 3, respectievelijk. De PGV 

 MaxRot component is bepaald over het gehele signaal volgens Vergelijking 4 
 

KNMI 

sensor 

Afstand 

[km] 

PGV NS 

[mm/s] 

PGV EW 

[mm/s] 

PGV Z 

[mm/s] 

PGV GM 

[mm/s] 

PGV Large 

[mm/s] 

PGV MaxRot 

[mm/s] 

ZL211 2,663 0,1163 0,1095 0,2062 0,0557 0,1163 0,1196

ZLV11 2,663 0,1091 0,0995 0,1253 0,0735 0,1091 0,1198

G490 10,480 0,0486 0,0592 0,0305 0,0452 0,0592 0,0685

G550 11,210 0,0786 0,0706 0,0381 0,0701 0,0786 0,1004

G450 13,433 0,0774 0,0480 0,0168 0,0385 0,0774 0,0798

BHAR 16,272 0,0958 0,0415 0,0287 0,0370 0,0958 0,0969

G560 16,365 0,0609 0,0480 0,0209 0,0515 0,0609 0,0769

N010 16,470 0,0326 0,0310 0,0331 0,0119 0,0326 0,0314

G330 18,778 0,0808 0,0463 0,0181 0,0326 0,0808 0,0831

G470 19,869 0,0472 0,0814 0,0214 0,0612 0,0814 0,0935

G520 20,600 0,0287 0,0414 0,0142 0,0150 0,0414 0,0458

N030 20,833 0,0144 0,0206 0,0480 0,0085 0,0206 0,0209

G290 22,643 0,0543 0,0503 0,0168 0,0152 0,0543 0,0545

G270 22,976 0,0453 0,0248 0,0184 0,0284 0,0453 0,0478

G420 24,099 0,0596 0,0588 0,0192 0,0580 0,0596 0,0837

G220 25,413 0,0324 0,0298 0,0454 0,0176 0,0324 0,0338

G640 26,657 0,0304 0,0323 0,0164 0,0203 0,0323 0,0379

BWIR 27,122 0,0434 0,0322 0,0561 0,0335 0,0434 0,0505

G670 27,536 0,0261 0,0227 0,0093 0,0020 0,0261 0,0261

G180 27,564 0,0238 0,0235 0,0318 0,0126 0,0238 0,0247

BOWW 29,435 0,0577 0,0511 0,0640 0,0436 0,0577 0,0665

G430 29,626 0,0193 0,0372 0,0207 0,0121 0,0372 0,0374

G200 30,632 0,0269 0,0159 0,0232 0,0112 0,0269 0,0282

G600 34,080 0,0214 0,0154 0,0127 0,0102 0,0214 0,0236

G620 34,928 0,0312 0,0167 0,0071 0,0199 0,0312 0,0337

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  De dichtstbijzijnde KNMI meetstations ZL2 en ZLV zijn boorgaten, waarvan de eerste meetsensor (respectievelijk ZL21 en ZLV1) 

op 50 m diepte zit. Omdat alleen metingen aan maaiveld bruikbaar zijn, kunnen deze meetgegevens niet gebruikt worden voor 

het vergelijken met de GMPE waarden en bij de bepaling van de event terms (zie paragraaf 4.6.19). De signalen (tijdreeks) van 

de sensoren ZL21 en ZLV1 zijn wel gebruikt ter illustratie (zie afbeeldingen 4.51 en 4.52). 
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Afbeelding 4.51  Meting van het aardbevingssignaal in snelheid (m/s) door sensor ZLV1 op 2,662 km afstand van het epicentrum.  

   HHZ is de verticale component en HHN en HHE zijn de horizontale componenten van de beweging. De  

  horizontale schaal is de tijd. De grote piek in de verticale meting is de drukgolf die hier vrijwel tegelijkertijd 

  aankomt met de schuifgolf, vanwege de korte afstand tot het epicentrum. 
 

 
 
 
Afbeelding 4.52  Meting van het aardbevingssignaal in snelheid (m/s) door sensor ZL21 op 2,662 km afstand van het epicentrum..  

  HHZ is de verticale component en HHN en HHE zijn de horizontale componenten van de beweging. De  

  horizontale schaal is de tijd. De grote piek in de verticale meting is de drukgolf die hier vrijwel tegelijkertijd 

  aankomt met de schuifgolf, vanwege de korte afstand tot het epicentrum. 
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Afbeelding 4.53 Meting van het aardbevingssignaal in snelheid (m/s) door sensor G490, op 10,862 km afstand van het 

  epicentrum. HGZ is de verticale component en HG1 en HG2 zijn de horizontale componenten van de beweging. 

  De horizontale schaal is de tijd 
 

 
 
 
Afbeelding 4.54 Meting van het aardbevingsignaal in snelheid (m/s) door sensor G550, op 11,209 km afstand van het epicentrum.  

  HGZ is de verticale component en HG1 en HG2 zijn de horizontale componenten van de beweging. De  

  horizontale schaal is de tijd 
 

 
 

Drukgolf (P-wave) 
Schuif/Transversaal-golf (S-wave) 
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Afbeelding 4.55 Meting van het aardbevingsignaal in snelheid (m/s) door station G450, op 13,412 km afstand van het epicentrum.  

  HGZ is de verticale component en HG1 en HG2 zijn de horizontale componenten van de beweging. De  

  horizontale schaal is de tijd 
 

 
 
 
Afbeelding 4.56 Meting van het aardbevingsignaal in snelheid (m/s) door station BHAR, op 16,361 km afstand van het 

  epicentrum. HGZ is de verticale component en HG1 en HG2 zijn de horizontale componenten van de beweging. 

  De horizontale schaal is de tijd 
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4.6.18 Bepaling en toepassing van de event term 
 
Op basis van de KNMI-metingen van een specifieke beving kan een zogenaamde event term berekend 
worden. Een event term laat zien in hoeverre een bepaalde beving afwijkt van de verwachte gemiddelde 
waarde die met behulp van de Empirische GMPE wordt berekend. Niet elke aardbeving met dezelfde 
Magnitude is hetzelfde. De frequentie-karakteristieken verschillen per beving. Bovendien kan de hoeveelheid 
energie die wordt uitgestraald van beving tot beving verschillen. Simpel gezegd, het is mogelijk om een 
relatief zwakke of relatief sterke M 2.4 beving te hebben. De onzekerheid hierin zit in principe al gevangen in 
de between-event variabiliteit term die in paragraaf 4.6.10 is beschreven. Echter, als er metingen zijn van een 
bepaalde beving, kan getoetst worden in hoeverre de aardbevings-specifieke event term overeenkomt met 
de between-event term. 
 
Als de event term bekend is, kan hiermee de onzekerheid in verwachtingswaarde en in de spreiding hiervan 
voor een specifieke aardbeving verkleind worden door de between-event variabiliteit te vervangen door de 
event term. Dit betekent dat de gehele mediane GMPE curve, naar boven (als een relatief sterke beving is 
geweest met een positieve event term) of naar beneden (als het een relatief zwakke beving is geweest met 
een negatieve event term) kan worden gecorrigeerd om deze beter te laten overeenkomen met de 
meetdata. Dit kan rekenkundig worden toegepast door de event term op te tellen bij de functional form 
zoals die in vergelijking 5 is gedefinieerd (zie vergelijking 16).  
 
Voor het specifieke geval van de M 2,4 beving van Zuidlaren is dit aan te bevelen, omdat de gehanteerde en 
maatgevende Empirische GMPE is bepaald voor metingen op basis van M 2,5 tot en met 3,6. Omdat 
metingen van M 2,4 bevingen niet zijn gebruikt in de Empirische GMPE is het de verwachting dat de relatie 
de PGV waarde overschat vanwege de lineaire verschaling naar magnitudes buiten het meetbereik. 
 
Door het inzetten van KNMI meetdata wordt de onzekerheid in de bepaling van de PGV waarde dus 
verkleind. Als er geen KNMI meetdata voorhanden zijn is er wel onzekerheid waar de mediane curve moet 
komen te liggen en zal de between-event variabiliteit (τ) daarom meegenomen moeten worden in de 
bepaling van de spreiding.  
 
Het berekenen van de event term gaat als volgt: 
1 de afstand van de gemeten (KNMI) PGV data tot het epicentrum wordt bepaald; 
2 de modelwaarden worden vervolgens berekend op basis van de afstand; 
3 de residuele voor elke data punt (j) wordt: Resj = ln(Meetwaarde)j - ln(Modelwaarde)j; 
4 de event term kan worden bepaald met de Vergelijking 15 volgens [29]. 
 
 

o = 	 �� ∑ -]qYrYs*
A�� +	��  

Vergelijking 15. Berekening van de event term η volgens [29] 

 
Waarbij: 
- η = event term; 
- τ = between-event (inter-event) variabiliteit; 
- φ = within-event (intra-event) variabiliteit; 
- n = aantal datapunten; 
- Resj = de residuele van elk datapunt (zie punt 3. hierboven). 
 
De event termen zijn bepaald voor de M 2,4 beving van Zuidlaren van 23 december 2016. Aanvullend, en ter 
vergelijking is ook de event term bepaald van de M 2,4 beving van Froombosch van 25 februari 2106 uit het 
Groningen veld en de M 2,4 beving van Annen op 01 november 2013, ook uit het Annerveen veld (zie tabel 
4.12). 
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Tabel 4.12  Overzicht van de berekende event terms op basis van een beperkte afstand (tot 25 km) van epicentrum (boven) en  

 op basis van het totaal aantal metingen zonder beperking van afstand (onder) 
 

Beving Event term [-] Aantal metingen (afstand < 25 km) 

M 2,4 Zuidlaren (23.12.2016) - 0,2738 13 

M 2,4 Annen (01.11.2013) n.v.t.. 1 

M 2,4 Froombosch (25.02.2016) - 0,3134 45 

 

Beving Event term [-] Totaal aantal metingen 

M 2,4 Zuidlaren (23.12.2016) - 0,0659 23 

M 2,4 Annen (01.11.2013) 0,3167 11 

M 2,4 Froombosch (25.02.2016) - 0,3134 45 

 
 
De berekende (negatieve) event terms laten zien dat voor de Zuidlaren en Froombosch bevingen de 
gemiddelde modelwaarden hoger liggen dan de meetwaarden. De Annen beving laat het omgekeerde beeld 
zien. Dit kan betekenen dat voor de Zuidlaren en Froombosch beving het model een overschatting geeft, 
wat was te verwachten, omdat het een lineaire extrapolatie betreft naar een lagere magnitude waarvoor het 
model niet expliciet gecorreleerd is. De Annen beving kan een relatief krachtige M 2,4 beving zijn geweest, 
hoewel de relatief beperkte dataset op grotere afstand een ietwat vertekend beeld kan geven.  
 
De meetdata van Zuidlaren is geconcentreerd op relatief grote afstand van het epicentrum, vanaf ongeveer 
10 tot 35 km (zie afbeelding 4.57). Dit geldt in nog grotere mate voor de Annen beving, waarbij er pas 
metingen zijn vanaf 29 tot 33 km van het epicentrum (zie afbeelding 4.58). De metingen van de M 2,4 beving 
van Froombosch zijn beter verdeeld (1 tot 23 km) en er zijn ook meer metingen omdat deze plaatsvond in 
het Groningen veld, waar het KNMI meetnetwerk dichter is (zie afbeelding 4.59). 
 
De event term voor Zuidlaren kan worden bepaald op basis van metingen tot een afstand van 25 km van het 
epicentrum (zie tabel 4.12). De reden hiervoor is dat voor de bepaling van de Empirische GMPE [28] alleen 
data tot een afstand van 25-30 km is gebruikt en dat voor deze afstand de data goed is verdeeld [28]. Ook 
kan hiermee een vergelijking worden gemaakt met de berekende event term van de M 2,4 Froombosch 
beving, omdat deze metingen heeft tot een maximum van ongeveer 23 km van het epicentrum. 
 
Echter, bij het gebruiken van meer data tot op grotere afstand van het epicentrum is te zien voor de beving 
van Zuidlaren dat de event term minder negatief wordt (zie tabel 4.13). Met andere woorden, de 
meetwaarden vertonen minder grote afwijkingen van de modelwaarden. Dit kan komen door een grotere 
invloed van ruis op de metingen. Op afstanden groter dan 25 km voor deze relatief lage magnitude kan de 
achtergrondruis bepalender worden dan de gemeten aardbeving beweging. De PGV-metingen zijn hier 
namelijk zeer veel kleiner dan 0,1 mm/s, wat al in de orde-grootte ligt van de achtergrondruis. Dit is echter 
niet met zekerheid te bepalen. In lijn met een conservatieve aanpak wordt daarom de minst negatieve event 
term als leidend beschouwd en alle meetdata van de Zuidlaren beving meegenomen. Dit is dus de waarde - 
0,0659 die gebaseerd is op alle (23) metingen en daarmee dus ook het meest objectief is (zie tabel 4.13). 
 
Omdat deze waarde zo klein is, is er besloten om de mediane (verwachtingswaarde) intact te laten en deze 
dus niet te corrigeren met de event term. Dit is opnieuw in lijn met een conservatieve aanpak. Omdat de 
event term bekend, hoeft er geen rekening gehouden te worden met de between-event (inter-event) 
variabiliteit (τ). De standaardafwijking (σ) is daarmee gelijk aan de kleinere within-event (intra-event) 
variabiliteit (φ) (zie tabel 4.8). 
 
  



 

109 | 134 Witteveen+Bos | ASN196-1/17-016.527 | Definitief 

Rekenkundig verandert daarmee de bepaling van de functional form zoals die in vergelijking 5 is 
gedefinieerd als volgt (zie vergelijking 16): 
 
ln(	
�) = )* +	)�+ + ,(-) + 	o + 	.	� 
Vergelijking 16.Functional form of basisvergelijking voor het bepalen van de PGV met correctie o.b.v. event term 

 
Waarbij: 
- η = event term; 
- φ = within-event (intra-event) variabiliteit; 
- de overige termen zijn verklaard in vergelijking 5. 
 
 
Tabel 4.13 Overzicht van de berekende event terms voor de Zuidlaren beving voor verschillende datasets die de afhankelijk 

 laten zien van verschillende afstanden tot het epicentrum. Met behulp van vergelijking 15 is de event term 

 berekend. Σ Resj kan worden berekend door het sommeren van de waarden die in tabel 4.14 zijn gegeven 

 (Residual) 
 

Afstand tot epicentrum Aantal metingen (n) Σ Resj Event term (η) 

 

< 25 km 13 - 3.8560 - 0.2738 

< 30 km 20 - 2.5204 - 0.1196 

< 35 km 23 - 1.5866 - 0.0659 

 
 
Tabel 4.14  Gegevens die gebruik zijn voor de beving van Zuidlaren van 23 december 2016 voor de bepaling van de event term op  

                   basis van de KNMI meetdata en de berekende PGV op basis van de Empirische GMPE [28] 
 

KNMI station/ 

KNMI sensor 

Afstand 

[km] 

KNMI PGV MaxRot 

[mm/s] (gemeten) 

GMPE PGV MaxRot 

[mm/s] (berekend, 

volgens [28]) 

Residual PGV MaxRot 

ln (KNMI PGV) - ln (GMPE PGV) 

volgens [29] 

G490 10,480 0,0685 0,2325 - 1,2220 

G550 11,210 0,1004 0,2156 - 0,7640 

G450 13,433 0,0798 0,1497 - 0,6294 

BHAR 16,272 0,0969 0,0986 - 0,0169 

G560 16,365 0,0769 0,0973 - 0,2356 

N010 16,470 0,0314 0,096 - 1,1174 

G330 18,778 0,0831 0,072 0,1429 

G470 19,869 0,0935 0,0636 0,3846 

G520 20,600 0,0458 0,0588 - 0,2498 

N030 20,833 0,0209 0,0574 - 1,0097 

G290 22,643 0,0545 0,0478 0,1315 

G270 22,976 0,0478 0,0463 0,0324 

G420 24,099 0,0837 0,0417 0,6974 

G220 25,413 0,0338 0,0371 - 0,0928 

G640 26,657 0,0379 0,0334 0,1267 

BWIR 27,122 0,0505 0,0321 0,4518 

G670 27,536 0,0261 0,0311 - 0,1749 
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KNMI station/ 

KNMI sensor 

Afstand 

[km] 

KNMI PGV MaxRot 

[mm/s] (gemeten) 

GMPE PGV MaxRot 

[mm/s] (berekend, 

volgens [28]) 

Residual PGV MaxRot 

ln (KNMI PGV) - ln (GMPE PGV) 

volgens [29] 

G180 27,564 0,0247 0,031 - 0,2278 

BOWW 29,435 0,0665 0,0268 0,9069 

G430 29,626 0,0374 0,0265 0,3457 

G200 30,632 0,0282 0,0246 0,1367 

G600 34,080 0,0236 0,0195 0,1934 

G620 34,928 0,0337 0,0184 0,6037 

 
 
Afbeelding 4.57  Illustratie van de event term van de metingen in relatie tot de Empirische GMPE curve voor M 2,4 Zuidlaren  

  beving. De groene lijnen laten de gecorrigeerde curves zien. De event term (- 0,0659) die hier is  

  gebruikt is op basis van alle (23) metingen tot op een afstand van 35 km van het epicentrum 
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Afbeelding 4.58  Illustratie van de event term van de metingen in relatie tot de Empirische GMPE curve voor M 2,4 Annen beving.  

   De groene lijnen laten de gecorrigeerde curves zien. De event term (0,3167) die hier is gebruikt is op basis van alle  

   (11) metingen tot op een afstand van 39 km van het epicentrum 
 

 
 
Afbeelding 4.59 Illustratie van de event term van de metingen in relatie tot de Empirische GMPE curve voor M 2,4 Froombosch  

  beving. De groene lijnen laten de gecorrigeerde curves zien. . De event term (-0,3134) die hier is gebruikt is op  

  basis van alle (45) meetgegevens tot op een afstand van 23 km van het epicentrum 
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In afbeelding 4.60 en afbeelding 4.61 zijn tevens de TNO metingen geplot naast de Empirische model curves 
en de KNMI data. Zowel de verticale PGV schaal en de horizontale afstand schaal zijn hier logaritmisch. Het is 
gebruikelijk om GMPE curves op een logaritmische manier af te beelden omdat de relaties een logaritmisch 
karakter hebben. Een (dubbele) logaritmische schaal is soms lastig te interpreteren. In afbeelding 4.62 en 
afbeelding 4.63 is daarom dezelfde data geplot, maar op een lineaire schaal tot op een beperktere afstand 
(10 km) van het epicentrum. De grafieken zijn in dit geval niet geplot voor de M 2,4 Annen beving, omdat 
daar geen TNO data voor beschikbaar was en de KNMI data in het afstandsbereik tot 10 km ook niet 
beschikbaar. 
 
Zowel de TNO data en de KNMI data zijn bepaald volgens de PGV definitie van Maximum Rotated, zodat 
deze ook te vergelijken zijn met de PGV Maximum Rotated curves volgens het Empirische model definitie. 
De KNMI PGV MaxRot component is bepaald over het gehele signaal volgens Vergelijking 4. De TNO PGV 
MaxRot component is bepaald op basis van de berekende vector van de PGV X en Y componenten, dus niet 
strikt volgens de definitie over het gehele signaal volgens Vergelijking 4. Voor de heartbeat data, dus de 
metingen onder de 1 mm/s is dat ook niet mogelijk omdat de signalen hiervan ontbreken. Naar verwachting 
levert dit tot een overschatting (bovengrens) van de afgeleide PGV MaxRot waarde. De TNO heartbeat data 
zullen hiermee dus gemiddeld iets hoger uitkomen dan de KNMI data. 
 
Het is te zien in afbeelding 4.60 en afbeelding 4.61, dat vooral op grotere afstand de TNO data sterk (naar 
boven) begint af te wijken van de modelwaarden en de KNMI datapunten. Dit kan niet alleen verklaard 
worden door de afwijkende afleiding die hierboven is beschreven. Een hiervoor kan wel zijn dat de 
gemiddelde achtergrondruis of stoortrillingen die aanwezig zijn in de TNO metingen (zie paragraaf 4.9) op 
een gegeven afstand van het epicentrum belangrijker (groter) begint te worden dan de gemeten 
aardbevingstrilling. 
 
Dichter naar het epicentrum toe (zie afbeelding 4.62 en 4.63) lijken de TNO data aardig goed overeen te 
komen met de modelcurves en grotendeels te vallen binnen de 84 % onzekerheidsmarge die ook is geplot. 
 
 
Afbeelding 4.60 Illustratie van de TNO en KNMI metingen in relatie tot de Empirische GMPE voor M 2,4 Zuidlaren beving 
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Afbeelding 4.61 Illustratie van de TNO en KNMI metingen in relatie tot de Empirische GMPE voor M 2,4 Froombosch beving 
 

 
 
 
Afbeelding 4.62 Illustratie van de TNO metingen in relatie tot de Empirische GMPE voor M 2,4 Zuidlaren beving. Op deze schaal  

 zijn er overigens geen KNMI metingen te zien, omdat deze pas zijn gemeten op een afstand van 10,5 km en verder 
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Afbeelding 4.63 Illustratie van de TNO en KNMI metingen in relatie tot de Empirische GMPE voor M 2,4 Froombosch beving. Hier  

  is te zien dat al vanaf 1 km van het epicentrum KNMI metingen zijn gedaan 

 

 
 

4.6.19 Resultaten 
 
Introductie 

De locaties van de woningen met schademeldingen worden vergeleken met de locatie van de beving van 
Zuidlaren van 23 december 2016. Dit levert voor elke mogelijke combinatie van aardbeving- en 
woninglocatie een afstand op. Op basis van de hiervoor beschreven modellen kan daarmee voor elke 
woning de mogelijk opgetreden aardbevingsbelasting worden bepaald voor deze beving. 
 
Aanvullend is er, voor de volledigheid, ook nog een analyse uitgevoerd voor alle andere mogelijke bevingen 
die in het verleden zijn opgetreden. Het zou namelijk kunnen zijn dat een eerdere beving tot een hogere 
aardbevingsbelasting heeft geleid dan de beving van Zuidlaren van 23 december 2016. Het resultaat van 
deze analyse is een top-5 van bevingen op basis van aardbevingsbelasting. Deze top-5 wordt per woning 
bepaald.  
 
Data verwerking 

De berekening is uitgevoerd met behulp van een script in Matlab. De invoer bestaat uit een lijst van schade 
adressen met BAG nummers. Via een BAG referentielijst kan vervolgens voor elke woning op elk schadeadres 
de bijbehorende RD coördinaten bepaald worden. Op basis van deze coördinaten worden ook de 
locatiespecifieke grondparameters (amplificatiefactoren) bepaald voor de Versie 4 GMM berekeningen. 
 
Door het cross correleren van de lijst met schadeadressen met de locatie van de aardbeving van Zuidlaren 
kan voor iedere woning een afstand tot het epicentrum worden bepaald. Op basis van de afstand en de 
bijbehorende Magnitude en diepte van de aardbeving kan via de in paragraaf 4.6.11 en 4.6.12 
gespecificeerde modellen (Versie 4 GMM en de Empirische GMPE) de PGV waarden worden berekend en de 
equivalente VTOP waarde (PGV MaxRot), inclusief de bijbehorende standaardafwijkingen. Vervolgens kan 
worden bepaald of deze berekende (VTOP) aardbevingsbelasting een overschrijding geeft op basis van de 
verschillende SBR-A toetscriteria (zie bijlage II). 
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Resultaten Versie 4 GMM berekening VTOP voor de M 2,4 beving van Zuidlaren 

De hoogst berekende waarde op basis van het V4 GMM voor de PGV MaxRot (VTOP) mediaan waarde (de 
50-percentiel) is 1,29 mm/s. Met een toetsing van +1 x standaardafwijking (de 84-percentiel) is de hoogst 
berekende waarde voor de PGV MaxRot (VTOP) 2,15 mm/s. Deze hoogste waarden worden gevonden op 
805 m. afstand van het epicentrum. Dit is niet noodzakelijkerwijs de woning die het dichtste bij het 
epicentrum staat, omdat er nog een invloed van de ondergrond wordt meegenomen in de modellering. Bij 
deze berekende waarden wordt nergens de strengste SBR-A VTOP grenswaarde van 3 mm/s (voor Categorie 
3 gebouwen) overschreden, ook niet bij het hanteren van de 84-percentiel van de aardbevingsbelasting. 
 
Resultaten Empirisch model berekening VTOP voor de M 2,4 beving van Zuidlaren 

De hoogst berekende waarde op basis van het Empirisch model voor de PGV MaxRot (VTOP) mediaan 
waarde (de 50-percentiel) is 6,37 mm/s. Met een toetsing van +1 x standaardafwijking (de 84-percentiel) is 
de hoogst berekende waarde voor de PGV MaxRot (VTOP) 10,59 mm/s. Deze hoogste waarden worden 
gevonden bij de woning die het dichtst bij het epicentrum ligt. 
 
In afbeelding 4.64 zijn de berekende PGV MaxRot (VTOP) curves te zien in relatie tot de grenswaarden van 
de SBR-A richtlijn. De labels met de afstanden (in km) van het epicentrum, geven de gebieden aan 
waarbinnen de grenswaarden kunnen zijn overschreden. Dit is gedaan voor de verwachtingswaarde 
(mediaan waarde, of de 50-percentiel) en de 84-percentiel (mediaan + 1x standaardafwijking). 
 
Voor toetsing aan de verwachtingswaarde is er een gebied van 1168 m vanaf het epicentrum waarbinnen de 
grenswaarde van 5 mm/s (Cat-2 woningen) kan zijn overschreden en een gebied van 1919 m vanaf het 
epicentrum waarbinnen de grenswaarde van 3 mm/s (Cat-3 woningen) kan zijn overschreden. Voor toetsing 
aan de 84-percentiel is er een gebied van 1.915 m vanaf het epicentrum waarbinnen de grenswaarde van  
5 mm/s (Cat-2 woningen) kan zijn overschreden en een gebied van 2731 m vanaf het epicentrum 
waarbinnen de grenswaarde van 3 mm/s (Cat-3 woningen) kan zijn overschreden. 
 
Resultaten Top-5 Versie 4 GMM berekening VTOP 

De M 2,4 beving van Zuidlaren van 23 december 2016 staat op basis van het V4 GMM model voor 39 % van 
de woningen bovenaan in de top-5. De M 2,4 beving van Zuidlaren is dan ook de meest maatgevende 
aardbeving met de maximale waarde die hierboven staat aangegeven. De M 3,6 beving van Huizinge in 33 % 
van de gevallen de meest maatgevende beving. De top 5 lijst van bevingen voor de woningen in Zuidlaren 
op basis van de berekening volgens het Versie 4 GMM is hieronder gegeven in tabel 4.14. Dit is het 
algemene beeld, het top-5 overzicht kan namelijk van woning tot woning variëren. 
 
 
Tabel 4.15 De top-5 van meest maatgevende aardbevingen op basis van het Versie 4 GMM 
 

Ranglijst Naam beving M Datum Hoogste VTOP 

(mediaan) [mm/s]

Percentage 

woningen 

1 Zuidlaren 2,4 20161223 1,29 39 

2 Huizinge 3,6 20120816 1,10 33 

3 Annen 2,4 20131109 0,93 14 

4 Anloo 2,3 19940816 0,72 12 

5 Westeremden 3,5 20060808 0,47 2 

 
 
Resultaten Top-5 Empirisch model berekening VTOP 

De M 2,4 beving van Zuidlaren van 23 december 2016 staat op basis van het Empirisch model voor 62 % van 
de woningen bovenaan in de top-5. De M 2,4 beving van Zuidlaren is dan ook de meest maatgevende 
aardbeving met de maximale waarde die hierboven staat aangegeven. De M 2,3 beving van Anloo van 1994 
is in 19 % van de gevallen de meest maatgevende beving, gevolgd door de M 2,4 beving van Annen van 
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1995 (9 %) en de M 2,0 beving van Annen van 2013 (7 %). Overige aardbevingen zijn vrijwel niet bepalend in 
de analyse en komen niet opvallend voor. Een top 5 is daarom realistisch gezien niet de te geven. In plaats 
hiervan wordt hier alleen de top-4 gegeven (zie tabel 4.15). Het is te zien dat de kleinere bevingen in dit 
geval met het Empirisch model maatgevender zijn dan de grotere bevingen die op grotere afstand zijn 
opgetreden; de bevingen van Huizinge en Westeremden bijvoorbeeld, komen nu (in tegenstelling tot Versie 
4 GMM) niet meer voor in de lijst. Dit is het algemene beeld, het top-5 overzicht kan namelijk van woning tot 
woning variëren. 
 
 
Tabel 4.16 De top-4 van meest maatgevende aardbevingen op basis van het Empirisch model  
 

Ranglijst Naam beving M Datum Hoogste VTOP 

(mediaan) [mm/s] 

Percentage 

woningen 

1 Zuidlaren 2,4 20161223 6,37 62 

2 Anloo 2,3 19940816 6,03 19 

3 Annen 2,4 20131109 4,80 9 

4 Annen 2,0 19950131 4,55 7 

 
 
Afbeelding 4.64 PGV curves van het Empirisch model voor de M 2,4 beving van Zuidlaren van 23.12.2016. De SBR-A grenswaarden  

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

  de grenswaarden kunnen zijn overschreden. Dit is gedaan voor de Mediaan waarde (doorgetrokken blauwe  

  curve) en de Mediaan + 1x standaardafwijking of 84-percentiel (bovenste gestippelde blauwe lijn)  
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4.7 Bouwactiviteiten 
 

4.7.1 Doel 
 
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. 
 
 

4.7.2 Methode 
 
We hebben per woning informatie verzameld met betrekking tot bouwactiviteiten in de omgeving. Hierbij is 
gebruik gemaakt van drie bronnen:  
- informatie van de bewoner: de inspecteur vraagt aan de bewoner welke bouwactiviteiten in de omgeving 

hebben plaatsgevonden binnen 100 m, 20 m en direct aan het gebouw zelf;  
- BAG informatie: deze informatie maakt inzichtelijk welke omliggende gebouwen later zijn gerealiseerd 

dan het gebouw waarin schade is geconstateerd; 
- jaarlijkse luchtfoto’s van elk gebouw voor de periode 2011-2015. Deze luchtfoto’s maken eventuele 

wijzigingen aan het gebouw en rondom het gebouw inzichtelijk (bijvoorbeeld als er een gebouw in de 
omgeving gesloopt is); 

- CUR166: op basis van rekenformules uit de CUR166 is te bepalen wat voor trillingniveaus er kunnen 
worden verwacht op welke afstand van bouwwerkzaamheden.  
 
 

4.7.3 Resultaat 
 
De resultaten bestaan uit een overzicht van bouwactiviteiten in de omgeving van de woningen, de 
bouwjaren van de woning en omliggende woningen en luchtfoto’s. Deze informatie is vastgelegd in een GIS-
systeem en in afbeeldingen: 
- inspectieresultaten met een omschrijving van eventuele bouwwerkzaamheden in de omgeving;  
- een afbeelding per woning met de bouwjaren van de omliggende bebouwing. In afbeelding 4.64 is de 

woning met de rode stip het te onderzoeken object. De kleuren van de bouwjaren hebben de volgende 
betekenis: 
· zwart: gelijk bouwjaar; 
· rood: eerder gerealiseerd; 
· groen: later gerealiseerd; 

- van elke woning is een jaarlijkse luchtfoto beschikbaar voor de periode 2011-2015. In afbeelding 4.65 is 
de woning met de rode stip het te onderzoeken object; 

- waarden voor verschillende trillingsbronnen van bouwactiviteiten op basis van CUR166. 
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Afbeelding 4.65 Luchtfoto met bouwjaren van (omliggende) woningen als voorbeeld 

 

 
 
 

4.8 Industriële activiteiten  
 

4.8.1 Doel 
 
Industriële activiteiten in een gebouw of in de omgeving ervan kunnen leiden tot schade aan gebouwen. 
Onder industriële activiteiten wordt in dit geval verstaan: activiteiten die trillingen veroorzaken en/of de 
bodem beïnvloeden. Onder deze activiteiten worden ook de mijnbouwactiviteiten verstaan. Om industriële 
activiteiten als mogelijke schadeoorzaak te kunnen falsificeren of te kunnen verifiëren moet informatie over 
industriële activiteiten worden verzameld. 
 
 

4.8.2 Methode 
 
Per woning is informatie verzameld met betrekking tot industriële activiteiten in de omgeving of in het 
gebouw. Hierbij is gebruik gemaakt van twee bronnen: 
- informatie van de bewoner: de inspecteur vraagt aan de bewoner of er trillingen worden gevoeld door 

industriële activiteiten; 
- jaarlijkse luchtfoto’s van elk gebouw voor de periode 2011-2015. 
 

 

4.8.3 Resultaat 
 
De resultaten bestaan uit een overzicht van industriële activiteiten in de omgeving van de woningen en 
luchtfoto’s. Deze informatie is vastgelegd in een GIS-systeem en in afbeeldingen: 
- inspectieresultaten met een omschrijving van eventuele industriële activiteiten in de omgeving;  
- van elke woning is een jaarlijkse luchtfoto beschikbaar voor de periode 2011-2015. 
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Afbeelding 4.66 Voorbeeld Luchtfoto  
 

 
 

 
4.9 Achtergrondruis 
 

4.9.1 Doel 
 
In het onderzoek naar achtergrondruis wordt onderzocht of door middel van heartbeatdata een beeld 
verkregen kan worden van het achtergrondtrillingsniveau (anders dan aardbevingen) waaraan een pand 
wordt blootgesteld.  
 
 

4.9.2 Methode 
 

Beschikbare meetdata en informatie 

Door de NAM is 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 en afhankelijk is van de datum van installeren. De data bestaat uit een tweetal 
sets, namelijk: 
- eventdata: per woning is boven een ingestelde drempelwaarde (meestal 1 mm/s) het meetsignaal in alle 

drie de richtingen met hoge sampledichtheid opgeslagen. Dit resulteert in een dataset per woning welke 
sterk varieert afhankelijk van hoe vaak events optreden met een trillingsniveau boven de 1 mm/s alsook 
sinds wanneer de meetsensor is geïnstalleerd; 

- heartbeatdata: elke minuut is het gemeten Vtop-niveau in drie richtingen opgeslagen. Middels de 
heartbeatdata wordt gecontroleerd of de meter nog goed werkt. De heartbeatdata geeft ook de 
mogelijkheid om een indruk te krijgen wat gedurende een bepaalde periode voor 
achtergrondtrillingsniveaus optraden. 
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Meetdata 

De beschikbare heartbeatdata geeft per woning het opgeslagen Vtopniveau per minuut weer in de drie 
afzonderlijk richtingen. Afbeelding 4.67 geeft een voorbeeld van heartbeatdata van een pand in verticale 
richting gemeten in de periode juli 2014 - oktober 2015. In de verwerking van de heartbeatdata zijn de 
momenten waarop aardbevingen zijn opgetreden uit de data gefilterd. Hierbij is een tijdsvenster van  
1 minuut voor het optreden van de aardbeving tot vijf minuten na het optreden van de aardbeving uit de 
data gefilterd. Met rode sterren zijn de niveaus ten tijde van de aardbevingstijdsvensters weergegeven. 
 
 
Afbeelding 4.67 Voorbeeld beschikbare Heartbeatdata van een willekeurig pand 

 

 
 
 
Wordt nader ingezoomd op een specifieke maand dan wordt vaak een verschil in niveaus tussen dag en 
nacht gevonden. Afbeelding 4.68 geeft dit patroon weer. In de afbeelding zijn enkele dagen met relatief 
hoge niveaus te zien. Dit wordt vaker teruggevonden. 
 
 
Afbeelding 4.68 Patroon dag-nacht-ritme in heartbeatdata 
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Uit een globaal beeld van de heartbeatdata valt een aantal zaken op: 
- in veel bestanden zijn een aantal hoge waarden gemeten, dit heeft te maken met stoten tegen de sensor 

vaak ten tijde van het plaatsen, maar soms ook op andere momenten; 
- in de heartbeatdata zijn veel nullen aanwezig: er zijn altijd wel momenten op de dag dat er in het geheel 

geen trillingen optreden; 
- er is vaak duidelijk een dag-nacht-ritme terug te vinden; 
- enkel het Vtopniveau in drie richtingen zijn opgeslagen en niet bijvoorbeeld de bijbehorende dominante 

frequentie. Dit maakt het niet mogelijk onderscheid te maken in verschillende bronnen. 
 

Sensoren en plaatsing 

De sensoren van het TNO meetnetwerk zijn waar mogelijk geplaatst aan een stijf punt aan de fundering van 
het pand (conform de SBR richtlijn deel A). Bij een aantal panden 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 panden 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. 
 
Aanpak analyse 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de heartbeatdata een duidelijk dag-nacht-ritme toont. Ook blijkt dat per 
etmaal er veel nulwaarden optreden. Om een beeld te krijgen van het gemiddelde gemeten trillingsniveau 
en het te verwachten gemiddelde trillingsniveau (van bronnen anders dan aardbevingen) is onderstaande 
aanpak gehanteerd. In deze aanpak is gezocht naar een wijze waarop een beeld wordt verkregen zonder dat 
de nulwaarden het beeld domineren: 
1. per woning is per etmaal een maximaal gemeten Vtopniveau bepaald (maximum van drie richtingen 

samen); 
2. over een heel jaar is een verdeling van de gemeten maximum Vtopniveau’s per etmaal bepaald; 
3. de verdeling per pand is benaderd met een lognormale verdeling. Er is gekozen voor een benadering 

met een lognormale verdeling omdat de verdeling van gemeten etmaalmaxima een lognormale vorm 
vertonen en met de lognormale verdeling een verwachtingswaarde afhankelijk van het gekozen 
percentage boven- dan wel ondergrens kan worden bepaald; 

4. welk te hanteren percentage een goede indruk geeft wat een pand als gevolg van bronnen anders dan 
stoten tegen de sensor en andere stoortrillingen aan maximale Vtopniveaus ondervindt is nader 
onderzocht middels de eventdata met hoge sampledichtheid; 

5. nadat voor ieder pand een 97 % waarde is bepaald, is een verdeling gemaakt van die 97 % waarde over 
alle panden. Hiermee volgt een beeld wat gemiddeld voor een pand wordt verwacht. 

 
Omdat het beschikbare tijdsvenster waarin heartbeatdata beschikbaar is varieert en er juist een constant 
tijdsvenster is gewenst om onderling goed te kunnen vergelijken, is er voor gekozen om voor alle panden 
een tijdsvenster van een jaar aan te houden1. 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Voor enkele panden is minder dan een jaar meetdata beschikbaar en wordt hier van afgeweken. 
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Aannames 

Aan de aanpak liggen de volgende aannames ten grondslag: 
- het feit dat sommige sensoren niet direct aan de fundering zijn bevestigd heeft een beperkte invloed op 

het gemiddelde van alle sensorwoningen;  
- wanneer trillingsniveaus door een sensor zijn geregistreerd, kan het gaan om (1) stoortrillingen door 

bijvoorbeeld het stoten tegen de sensor. Deze niveaus zijn er uitgefilterd middels de bepaling van een 
bovengrenspercentage op basis van nader onderzoek van de eventdata. Daarnaast kan het gaan om  
(2) interne bronnen welke als gevolg hebben gehad dat de fundering is gaan trillen, of kan het gaan om 
(3) externe bronnen welke eveneens als gevolg hebben gehad dat de fundering is gaan trillen. Tussen 
deze laatste twee is vaak moeilijk onderscheid te maken en beide komen voor in de heartbeatdata. Naar 
verwachting zijn daarom beide ook aanwezig in de gebruikte datasets waardoor de berekende 
verwachtingswaarden van achtergrondniveaus zowel interne als externe trillingen betreffen; 

- de stoortrillingen tonen een karakteristiek signaal (stoot tegen de sensor) waardoor op basis van de 
eventdata een indruk verkregen kan worden welk percentage van de maximale trillingsniveaus per 
etmaal over een jaar het gevolg is van deze stoortrillingen. 

 

Verdeling per pand 

De aanpak resulteert in een verdeling per pand van het maximale Vtopniveau per etmaal over 365 dagen. 
Afbeelding 4.69 geeft twee voorbeelden van gevonden verdelingen. Uit de afbeelding blijkt dat het ene 
pand (bovenste verdeling) gemiddeld lagere niveaus kent dan het andere pand. Wanneer naar de 
verdelingen van alle panden wordt gekeken dan blijkt dat er enkele zeer ‘stille’ panden tussen zitten maar 
ook enkele panden waar juist het tegenovergestelde van waar is. De rode lijn in de afbeeldingen geeft de 
lognormale benadering van de verdelingen weer. 
 
 
Afbeelding 4.69 Voorbeelden gevonden verdelingen Vtopniveaus per etmaal over een heel jaar 
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Middels de lognormale verdeling kan worden bepaald wat de verwachtingswaarde is (50 %-waarde) en wat 
het percentage bovengrenswaarde is. De verwachtingswaarde per pand is de waarde die op een gemiddelde 
dag optreedt. Er dient een percentage bovengrens te worden bepaald om de vraag te kunnen 
beantwoorden wat het maximale trillingsniveau per pand over een jaar is. De bovengrens dient zo te worden 
bepaald dat stoortrillingen die het maximum domineren niet worden meegenomen. Hiertoe is nader naar de 
eventdata gekeken. 
 

Stoortrillingen 

De eventdata betreft hoge sampledichtheidsignalen voor panden waar het maximale trillingsniveau boven 
de triggerlevel ligt (meestal 1 mm/s). Om een indruk te krijgen per pand wat het percentage topniveaus als 
gevolg van stoortrillingen is, zijn voor de panden waar eventdata voor beschikbaar is, de hoogste 
trillingssignalen bekeken. Hierbij is gekeken naar panden waarvoor minimaal 20 events beschikbaar zijn. 
Door de signalen te rangschikken naar grootte van het maximaal opgetreden trillingsniveau en te bepalen 
bij welke signalen het naar verwachting om stoortrillingen gaat, is een beeld verkregen hoeveel hoge 
trillingsniveaus per pand stoortrillingen betreffen. Onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld van twee 
karakteristieke signalen, waarvan de ene een stoot tegen de sensor betreft en de ander het gevolg is van een 
andere trillingsbron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is sprake van 7 
waarden boven de  
1 mm/s 
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Afbeelding 4.70 Voorbeeld event stoot tegen sensor (links) event andere bron (rechts) 

 

 
 
 
Uit analyse van de eventdata blijkt dat bij een groot aantal panden de hoogst gemeten niveaus het gevolg 
zijn van stoten tegen de sensor of andere stoortrillingen. Het totaal aantal stoortrillingen per pand blijkt 
echter beperkt. Tabel 4.16 geeft de resultaten weer voor panden waar per pand 20 of meer events 
beschikbaar zijn. 
 
 
Tabel 4.16 Aantallen geïdentificeerde stoorevents voor 59 panden 
 

Aantal geïdentificeerde stoorevents Aantal panden

0  18

0-5  26

5-10 14

10-15* 1

>15 0

* Het werkelijke aantal geïdentificeerde stoorevents bedraagt 11. 

 
 
Uit de analyse van de eventdata bleek dat voor vier panden het aantal stoorevents meer dan 50 bedroeg. Uit 
nadere beschouwing van de oorzaken (naar onder andere wat de bewoners als verklaring gaven) bleek dat 
er uitzonderlijk vaak tegen de sensor was gestoten. Deze vier panden zijn uiteindelijk niet meegenomen in 
de verdere verwerking van de resultaten om te voorkomen dat de bepaling van achtergrondniveaus hierdoor 
wordt vertroebeld.  
 
Uit tabel 4.16 blijkt dat het grootste aantal geïdentificeerde stoortrillingen 11 bedraagt. Zouden deze  
11 events in hetzelfde jaar zijn opgetreden op afzonderlijke dagen, dan zouden 11/365=0,0301=3 % van de 
dagen niet moeten worden meegenomen. Oftewel, dan geeft een 97 % bovengrens een beeld van het 
maximaal te verwachten trillingsniveau waaraan een pand onderhevig is aan trillingen anders dan 
stoortrillingen zoals het stoten tegen de sensor. 
 
Voor de bepaling van de aantallen stoorevents gelden de volgende aandachtspunten: 
- in sommige gevallen is het niet te bepalen wanneer een signaal wel of niet een stoortrilling betreft, 

waardoor een behoorlijke onzekerheid in de aantallen geïdentificeerde stoorevents zit;  
- de aantallen zijn bepaald voor de gehele meetperiode en niet voor een enkel jaar. Door uit te gaan van 

het feit dat de in tabel 4.15 genoemde aantallen per jaar optreden op afzonderlijke dagen, wordt het 
aantal niet mee te nemen topniveaus overschat; 
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- om naar verwachting conservatief te zijn is daarom de 97 % verwachtingswaarde van de berekende 
normaalverdeling van een pand gekozen als een goed beeld van het te verwachten maximale 
Vtopniveau als gevolg van achtergrondtrillingsniveaus waaraan een pand in een jaar wordt blootgesteld. 
Van de overige 3 % dagen wordt verwacht dat deze mogelijk door stoortrillingen worden beïnvloed. 

 

 

4.9.3 Resultaat 
 
De resultaten zijn onderverdeeld naar generieke resultaten voor alle panden en resultaten waarbij rekening 
is gehouden met het type pand.  
 
Generieke resultaten voor alle panden 

Door voor alle panden de in het vorige hoofdstuk beschreven verdeling van maximale etmaal Vtopniveaus te 
bepalen over een heel jaar en van de lognormale verdeling een 97 % waarde te bepalen, volgt opnieuw een 
verdeling. Deze verdeling betreft de 97 % waarden over alle panden. Afbeelding 4.71 geeft de gevonden 
verdeling weer. 
 
De verdeling lijkt opnieuw een lognormale verdelingsvorm te tonen. De verdeling is daarom ook met een 
lognormale verdeling benaderd. Van de lognormale verdeling is vervolgens de verwachtingswaarde  
(50 % waarde) bepaald. Deze 50 % waarde geeft op basis van de set aan alle panden het maximale 
verwachte Vtopniveau over een jaar voor een willekeurig pand weer waarvan wordt verwacht dat dit het 
gevolg is van achtergrondtrillingen anders dan stoortrillingen (bijvoorbeeld een stoot tegen de sensor). 
 
 
Afbeelding 4.71 Verdeling over alle panden van 97 % waarde  

 
 
De verwachtingswaarde van de verdeling uit afbeelding 4.68 over de 97 % waarden per pand bedraagt 0,52. 
Dit wil dus zeggen dat voor een gemiddeld pand uit de meetdataset wordt verwacht dat gedurende een jaar 
dit pand een Vtopniveau als gevolg van achtergrondtrillingen kent van 0,52. Het uitgangspunt hierbij is dat 
de 97 % waarde van de lognormaalverdelingen per pand voldoende waarborgt dat de invloed van 
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stoortrillingen is uitgesloten dan wel geminimaliseerd. Dit percentage overschat naar verwachting eerder het 
aantal stoorevents dan dat het onderschat. Om een indruk te krijgen hoe gevoelig de waarde is voor het 
percentage bovengrens wat wordt gehanteerd, zijn naast de verwachtingswaarde van de 97 % verdeling ook 
dezelfde verwachtingswaarden van de verdeling van percentages 95 % en 99 % bepaald. In tabel 4.17 
worden de resultaten weergegeven.  
 
 
Tabel 4.17 Gevoeligheid keuze bovengrenswaarde 
 

Percentage bovengrens Verwachtingswaarde (50 % waarde)

verdeling 95 % niveaus 0,460

verdeling 97 % niveaus 0,520

verdeling 99 % niveaus 0,657

 
 
Uit de tabel blijkt dat het verschil tussen de verwachtingswaarde van de 95 % en 97 % verdelingen minder 
groot is dan tussen de 97 % en 99 % verdelingen. Dit is het gevolg van het afnemende asymptotische 
gedrag van de verdeling. Het eerste verschil bedraagt zo’n 12 %, het tweede verschil zo’n 26 %. Gezien de 
onzekerheid van het bepaalde percentage van 97 % lijkt het reëel rekening te houden met een onzekerheid 
in de berekende verwachtingswaarde conform tabel 4.16 van orde 10-20 %.  
 

Resultaten onderverdeeld in gebouwtypen 

In de generieke resultaten is bij de verwachtingswaarde geen onderscheid gemaakt in type pand, de waarde 
is namelijk gebaseerd op de verdeling van alle panden. Er wordt echter wel onderscheid verwacht. De reden 
is dat er veel sensoren geplaatst zijn aan vrijstaande metselwerk panden, maar er zijn ook sensoren geplaatst 
aan bijvoorbeeld appartementencomplexen en gemeentehuizen. Vanwege het verschil in omvang en massa 
tussen de verschillende type panden is ook een verschil in trillingsgevoeligheid en optredende 
trillingsniveaus te verwachten. Er is daarom voor die panden waarvan op basis van beschikbare informatie 
kon worden bepaald om wat voor type pand het gaat een verfijningslag uitgevoerd. De beschikbare dataset 
van panden is opgedeeld in de volgende categorie-indeling: 
- vrijstaande woningen; 
- twee-onder-een-kapwoningen; 
- rijtjeshuizen; 
- appartementencomplexen; 
- overig. 
 
Daarnaast konden 39 panden niet nader worden geïdentificeerd. Per pandcategorie is de 
verwachtingswaarde van de verdeling van 97 % waarden bepaald. Afbeelding 4.72 geeft de verdeling voor 
vrijstaande woningen weer. De verwachtingswaarde blijkt 0,605 te bedragen wat enigszins hoger ligt dan de 
verwachtingswaarde van de verdeling van alle panden (afbeelding 4.71) welke 0,520 bedraagt.  
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Afbeelding 4.72 Verdeling over vrijstaande woningen van 97 % waarde 

 

 
 
 
In tabel 4.18 zijn de verwachtingswaarden voor alle categorieën weergegeven. De vrijstaande woningen 
tonen gemiddeld de hoogste achtergrondniveaus. Daarna volgen twee-onder-een-kapwoningen, 
rijtjeshuizen en appartementencomplexen. Uit deze resultaten blijkt dat naarmate een pand zwaarder en 
massiever is uitgevoerd, het verwachte achtergrondniveau naar beneden gaat. Dit ligt in lijn met de 
verwachting omdat de praktijk leert dat vaak een zware massieve fundering en ook massieve bovenbouw 
veel minder trillingsgevoelig is dan een licht flexibel gebouw. Overigens blijkt ook uit tabel 4.18 dat de grote 
van het aantal beschikbare panden afneemt met afname van de verwachtingswaarde. Naarmate de dataset 
kleiner wordt, neemt de betrouwbaarheid van de verwachtingswaarde af. 
 
 
Tabel 4.18 Overzicht verschillende categorieën panden  

 

Categorie Aantal panden Percentage van het totaal Verwachtingswaarde 

97 % 

vrijstaande woningen 202 59,9 % 0,605 

twee-onder-een-kapwoningen 47 13,9 % 0,455 

rijtjeshuizen 31 9,2 % 0,382 

appartementen (of vergelijkbaar) 12 3,6 % 0,233 

overig (industrie, …) 6  1,8 % 0,479 

niet geïdentificeerd 
(geen adres beschikbaar) 

39  11,6 % 0,467 
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Uit het onderzoek naar de resultaten van de heartbeatdata blijkt dat elk pand waaraan een TNO sensor is 
bevestigd aan trillingen onderhevig is. Daarbij is het ene pand ‘stiller’ dan het andere. Wanneer gekeken 
wordt naar verschil in type panden valt op dat vrijstaande woningen gemiddeld de hoogste 
achtergrondniveaus tonen. Daarop volgen twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeshuizen en 
appartementencomplexen. Dit ligt in lijn met de verwachting, omdat met name appartementencomplexen 
vaak een zware fundering kennen en in totaal ook massief zijn en daardoor minder trillingsgevoelig. 
Om tot een getalswaarde te komen die weergeeft waaraan een pand in een jaar als gevolg van 
achtergrondtrillingen maximaal aan onderhevig is, is middels lognormale verdelingen over de maximale 
gemeten Vtopniveaus per etmaal gekeken naar een percentage bovengrensniveau. Uiteindelijk is gekozen 
voor een bovengrens van 97 %. Hiermee worden de 3 % hoogst gemeten dagen van het jaar (= 12 dagen) 
niet meegenomen omdat verwacht wordt dat er op deze dagen mogelijk sprake is van stoortrillingen (zoals 
stoten tegen de sensor).  
 
De 97 %-waarden geven uiteindelijk per pand het maximale trillingsniveau gedurende een jaar ten gevolge 
van achtergrondtrillingen. Over alle panden gezamenlijk is vervolgens een verwachtingswaarde van dit 
maximale trillingsniveau (97 % waarde) bepaald. De verwachtingswaarde voor alle panden gezamenlijk 
bedraagt 0,520. Er is vervolgens onderscheid gemaakt in gebouwtype. Tabel 4.19 geeft de 
verwachtingswaarde van de 97 % verdelingen van de belangrijkste gebouwtypen weer.  
 
 
Tabel 4.19 Verwachtingswaarden per type pand voor 97 % topniveau  
 

Type pand Verwachte 97 % waarde

vrijstaande woning 0,605

twee-onder-eenkap 0,455

rijtjeshuis 0,382

appartementencomplex 0,233

 
 
Uit de tabel blijkt dat gemiddeld de fundering van een vrijstaande woningen over een jaar een maximaal 
achtergrondtrillingsniveau kent van 0,605 mm/s. Voor twee-onder-eenkapwoningen neemt deze waarde af 
naar 0,455 mm/s en voor rijtjeshuizen en appartementencomplexen neemt deze waarde nog verder af. 
 
Er geldt voor de gevonden uitkomsten dat er sprake is van een mate van onbetrouwbaarheid: 
- van niet alle sensoren is zeker dat zij een goed beeld geven van het trillen van de fundering vanwege de 

gekozen bevestigingslocatie;  
- er zit een onzekerheid in de keuze van de 97 % bovengrens waarvan wordt verwacht dat hiermee de 

invloed van stoortrillingen (stoten tegen sensor) is vermeden; 
- voor de onderverdeling in type pand geldt dat de meeste panden vrijstaande woningen betreffen (202), 

van appartementencomplexen is slechts in 12 gevallen sprake. De betrouwbaarheid van de berekende  
97 % waarden is voor appartementencomplexen daarom beperkt en neemt toe voor rijtjeshuizen, twee-
onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen (in die volgorde).  

 
Ondanks dat de resultaten onzekerheden kennen, geven de resultaten een goed beeld van de 
trillingsbelasting als gevolg van achtergrondtrillingen. In geval van beoordeling van schades aan panden 
waarbij de vraag speelt of een relatief lage trillingsbelasting als gevolg van aardbevingen tot schade kan 
hebben geleid, dient te worden meegenomen dat er altijd sprake is van achtergrondtrillingsniveaus. De in dit 
onderzoek bepaalde verwachtingswaarden in tabel 4.19 geven een indicatie van niveaus waar rekening mee 
gehouden moet worden. 
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4.10 Bomen 
 

4.10.1 Doel 
 
Bomen in de nabijheid van een gebouw kunnen leiden tot schade aan het gebouw. Wanneer een boom te 
dicht tegen de gevel staat, kan overbelasting door zware wortelgroei en/of onttrekking van grondwater 
plaatsvinden. Om de aanwezigheid van bomen als mogelijke schade te kunnen falsificeren of te kunnen 
verifiëren moet informatie over bomen in de nabijheid van een gebouw worden verzameld. 
 
 

4.10.2 Methode 
 
Per gebouw is informatie verzameld met betrekking tot bomen in de omgeving. Hierbij is gebruik gemaakt 
van twee bronnen: 
- inspectiebezoek: de inspecteur brengt tijdens de inspectie de aanwezigheid van bomen en de afstand tot 

de woning in kaart; 
- jaarlijkse luchtfoto’s van elk gebouw voor de periode 2011-2015, waarin de aanwezigheid van bomen af 

te lezen is. 
 

 

4.10.3 Resultaat 
 
De resultaten zijn vastgelegd in: 
- inspectierapport: een opname van bomen in de omgeving van het gebouw (grootte van de boom en 

afstand tot de woning); 
- luchtfoto’s: van elke woning is een jaarlijkse luchtfoto beschikbaar voor de periode 2011-2015. 
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5  

 

 

 

 

AANBEVELINGEN 
 
In voorgaande hoofdstukken is weergegeven welke informatie verzameld is (stap 1) om te kunnen 
beoordelen waardoor schade(s) aan gebouwen in het schadeonderzoek Zuidlaren worden veroorzaakt. 
Omdat niet alle informatie beschikbaar is, zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld voor dit onderzoek. In 
onderstaande opsomming worden aanbevelingen gedaan om de verzamelde informatie verder te verbeteren 
voor toekomstige onderzoeken: 
- inspectie van de woning:  

· onderzoeken van mogelijkheden van verdere digitalisering van de opnames door bijvoorbeeld het 
inzetten van 3D-scans en het automatisch vastleggen van scheurwijdtes en scheurlengtes; 

· het verzamelen informatie uit bouwdossiers bij gemeentes; 
· meer informatie over historie van gebouw eerdere registraties; 
· het vastleggen van meer kenmerken van bomen tijdens de inspectie; 

- bureauonderzoek: 
· verkeer:  

- het aantal woningen dat valt binnen het criterium afstand tot een doorgaande 50 km/h weg, is 
klein. Een groter aantal woningen zou het resultaat betrouwbaarder maken. In dat geval zou aan 
meer woningen gemeten moeten worden. Een mobiele meetopstelling zou hier uitkomst bieden; 

- hetzelfde geldt ook voor de invloed van drempels. Een mobiele meetopstelling waarbij op 
verschillende afstanden van een drempel wordt gemeten bij dezelfde voertuigpassage zou een 
beter beeld geven van de invloed van een drempel, daar waar nu met de data geen goede relatie 
is gevonden; 

- er is in de analyse geen relatie gevonden tussen trillingsniveau en afstand tot spoor. Voor 
trillingen (met name op maaiveld) leert de ervaring dat deze relatie wel bestaat, maar dat deze 
afhangt van verscheidene factoren. Een meting op verschillende afstanden tot het spoor zou hier 
meer inzicht in kunnen geven; 

- er zijn geen meetgegevens beschikbaar van woningen zeer dicht op het spoor (<10 m). Verwacht 
wordt dat voor dergelijke woningen schade als gevolg van trillingen niet op voorhand kan 
worden uitgesloten. Met het uitvoeren van metingen op dergelijke korte afstanden van het spoor 
zou een beter beeld kunnen worden verkregen van mogelijke kans op schade. Op te merken valt 
dat dit voor woningen in de gemeente Zuidlaren niet speelt, er ligt immers geen doorgaand 
spoor in de gemeente. Echter voor woningen daarbuiten wel.; 

· ondiepe bodemdaling: 
- inmeting pandvervorming: op meerdere posities vaststellen van de verticaliteit (eventueel met 

een digitale waterpas) van het pand; 
- vastlegging herstelde scheuren / herstelde scheurwijdte: nu wordt in het protocol de 

openstaande scheurwijdte vastgelegd, het is tevens van belang de totale scheurwijdte vast te 
stellen, dat wil zeggen de herstelde dikte meemeten om zo het inzicht in de totale schade te 
verkrijgen; 

- trillingsmeting opslingering: in de huidige aanpak is gesteld dat de opslingering zoals die zich 
kan voordoen aan panden niet groter zal zijn dan de reeds onderkende marge binnen de SBR 
methodiek. Dat wil zeggen dat een verdiepingsvloer niet maatgevend is ten opzichte van een 
begane grond meting. Het is in het projectgebied mogelijk een meting te verrichten op begane 
grond en 1e verdieping. Grote vraag is wel of zich een trillingsbron voor zal doen in de 
meetperiode en of de relatie afhankelijk is van de trillingssterkte; 
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- in geval van panden met zettingsschade het uitvoeren van een lintvoeg meting op een aantal 
bepalende panden. Voor een reguliere verslaglegging zou een foto per muurveld in lijn met de 
voegen genomen kunnen worden of met een aanwijslaser de rechtheid beoordeeld kunnen 
worden. Mogelijk dat ook een opstelling gemaakt kan worden met twee haaks op elkaar staande 
lasers of dat de aanwijslezers afgelezen kunnen worden op hellingshoek; 

· grondwater:  
- simulatie van de grondwaterreeksen met het grondwatermodel MIPWA in plaats van 

peilbuismetingen. Een grondwatermodel rekent in een grid van 25 x 25 m, waardoor voor elke 
woning een grondwaterreeks kan worden berekend over een periode van circa 15 jaar. Deze 
methode is betrouwbaarder en consistenter dan alleen uit te gaan van peilbuizen. Doordat een 
peilbuis soms relatief ver van een woning af lag (honderden meters tot wel 1 km), of doordat er 
geen peilbuismetingen waren, is gebruik gemaakt van oppervlaktewaterpeilen; 

· oppervlaktewater: 
- peilaanpassingen worden door Waterschappen doorgevoerd. Een aanpassing van het peil kan 

het zettingsgedrag van een fundering beïnvloeden als het bepaalde kritische waarde overschrijdt. 
De data aangaande peilaanpassingen die door waterschappen worden doorgevoerd is slechts 
beperkt voorhanden. In delen van Groningen is niet duidelijke welke peilaanpassingen de 
afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Wij bevelen aan een systeem op te zetten dat alle peilen en 
uitgevoerde peilaanpassingen op een gestructureerde wijze vastlegt en opvraagbaar maakt; 

· aardbevingen:  
- versie 4 GMM is alleen geldig voor het gedefinieerde zoneringsgebied. In deze studie zijn voor 

de locaties buiten het zoneringsgebied (vnl. ten zuiden van Zuidlaren) de equivalente V4 zones 
afgeleid. Het is aan te bevelen om het V4 zonering- en modelleringsgebied uit te breiden naar 
vergelijkbare (kleinere) gasvelden buiten het Groningen gasveld, zoals het Annerveen gasveld en 
het Eleveld gasveld; 

- het Empirisch GMPE model is bepaald op basis van het magnitude bereik van M 2,5 tot 3,6. De 
toepassing van het Empirisch model voor magnitude lager dan M 2,5 levert waarschijnlijk een 
overschatting van de aardbevingsbelasting op gezien de lineaire extrapolatie. Het is aan te 
bevelen het Empirisch model uit te breiden met meetdata lager dan M 2,5 tot M 2,0, zodat een 
betere modellering kan worden gemaakt voor de aardbevingsbelasting van kleine bevingen; 

- in de kleine gasvelden zijn relatief weinig TNO sensoren geplaatst en er zijn ook relatief weinig 
KNMI meetstations. Het is aan te bevelen om beide netwerken uit te breiden naar de kleinere 
gasvelden waar nog actief gas wordt gewonnen; 

- het is aan te bevelen om te onderzoeken of de TNO sensor data ook gebruikt kan worden om de 
GMM en Empirisch modellen uit te breiden. Hoewel de TNO sensor data meer ruis vertoont en de 
kwaliteit in sommige gevallen slechter is dan de KNMI data, kan het aanvullende inzichten geven 
in het gedrag van gebouwen op aardbevingen. Dit aanvullend inzicht zou een betere 
schadebepaling mogelijk kunnen maken; 

- er kan gekeken worden naar alternatieve schademodellen, bijvoorbeeld fragility curves die vaak 
PGA als basis hebben. De ontwikkeling van specifieke fragility curves voor gebouwen in 
Groningen is nog in volle gang. Wellicht kunnen interim resultaten of bestaande (buitenlandse) 
fragility curves in de tussentijd gebruikt worden als aanvullende toetsing op de SBR deel A. 

· achtergrondruis: 
- in de bepaling van achtergrondruis is onderscheid gemaakt in type woningen maar bijvoorbeeld 

niet in type ondergrond. Dit kan een nader onderscheid geven in het verwachte 
achtergrondniveau. Ook bijvoorbeeld woningen die op terpen staan kunnen apart geclassificeerd 
worden; 

- door de hoogste events te bekijken en na te gaan of aan de hand van de signaalkarakteristiek 
verwacht wordt dat het om een stoortrilling gaat, is een schatting gemaakt hoeveel procent van 
de hoogste signalen het gevolg zijn van stoortrillingen die niet dienen te worden meegenomen 
in de bepaling van het achtergrondruisniveau. Op basis van de resultaten is de 97 % waarde ge-
kozen als te hanteren percentage. Naar verwachting is de 97 % waarde conservatief, waardoor in 
veel gevallen het hoogst opgetreden trillingsniveau in de woningen als gevolg van achtergrond-
ruis hoger ligt dan nu is bepaald. Aanbevolen wordt nader onderzoek te doen naar het te hante-
ren percentage; 
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- het aantal vrijstaande woningen is groter dan het aantal twee-onder-een kap en rijtjeshuizen, 
waardoor de betrouwbaarheid voor vrijstaande woningen het grootst is. Het aantal 
appartementencomplexen is dermate klein dat het bepaalde achtergrondruisniveau voor met 
name appartementencomplexen een beperkte betrouwbaarheid kent. Voor een hogere 
betrouwbaarheid dienen meer complexen te worden gemeten; 

- de heartbeatdata betreft het opgeslagen maximale trillingsniveau per minuut. De bijbehorende 
dominante frequentie wordt niet opgeslagen. De dominante frequentie kan meer inzicht geven in 
de trillingsbron. Aanbevolen wordt de dominante frequentie voortaan ook op te slaan in de 
heartbeatdata; 

· categorisering van gebouwen: 
- 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, helpt om inzichtelijke te maken welke schades in welke categorie 
vaker voorkomen en kan het een beter beeld geven van schadepatronen in bepaalde categorie 
gebouwen.  
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