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Toekomstperspectief

Ook nu – of juist nu - er perspectief ontstaat op een veilig 
Groningen, is het daarom belangrijk om te blijven werken aan een 
sterkere regio. Dit vraagt onverminderd aandacht voor de 
maatschappelijke uitdagingen – en kansen! – zoals duurzaamheid, 
krimp en werkgelegenheid. Het kabinet voelt zich dan ook 
verbonden met de regio als het gaat om de ontwikkeling van een 
visie op Groningen. In het regeerakkoord zijn hiertoe middelen 
voor de regio geoormerkt ter waarde van 2,5% van de gasbaten. In 
plaats daarvan overweegt het kabinet een substantiële, 
meerjarige bijdrage die onafhankelijk is van de gasbaten en de 
omvang van de versterkingsoperatie.



Ambitie klimaatdoelstellingen

“Voor het eind van de kabinetsperiode willen 
we 30.000 tot 50.000 bestaande woningen 
per jaar gasvrij kunnen maken of in ieder 
geval zodanig energie-efficiënt te maken dat 
ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen 
worden.  Hiermee wordt een eerste stap gezet 
op weg naar een verduurzaming van 200.000 
huizen per jaar, een tempo dat nodig is om in 
de 30 jaar tot 2050 de hele voorraad van 6 
miljoen woningen te verduurzamen.“
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Welke schade is acceptabel?
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Versterken of schade beperken?

“2048”2008

Schade aan monument

Schade door ingrijpende maatregelen

Schade door beperkte maatregelen

Potentiële schade door 
aardbeving

Persoonlijk risico / Versterkingsopgave

NPR eis

Risico 
benadering



5-V’s van Versterken volgens Fema 547

Seismische gebreken

i. Globale sterkte;

ii. Globale stijfheid;

iii. Gebouwvorm;

iv. Belastingpad;

v. Detaillering;

vi. Schijfwerking;

vii. Funderingen;

viii. Anders.

Versterkingsdoel

1. Voeg elementen toe;

2. Vergroot werking van 
huidige elementen;

3. Verbeter de verbinding 
tussen elementen;

4. Verminder de 
aardbevingsimpact;

5. Verwijder bepaalde 
onderdelen.



V1 - Voeg elementen toe



V2 – Vergroot werking huidige elementen



V3 – Verbeter verbindingen tussen elementen



V4 – Verminder de aardbevingsimpact

F = m * a



V5 - Verwijder bepaalde onderdelen

10-tallen 
ornamenten

100-den 
topgevels

1000-den 
schoorstenen

Enkele muren

Luik 1983, Magnitude 4,9, 4 km diep



Versterkingstechnieken

Seismisch gebrek
i - viii

Versterkingsdoel V1 – V5

Versterkingstechniek



Factoren ter overweging van versterkingstechniek

Technische overwegingen
• Maakbaarheid versterking;
• Noodzaak tot testen van materialen;
• Impact op afwerking en installaties / leidingwerk;
• Betrouwbaarheid gegevens;
• Kwetsbaarheid tijdens uitvoeringsfase;
• …

Niet technische overwegingen
• Hinder voor de bewoners / gebruikers (korte termijn);
• Impact op functionaliteit (lange termijn);
• Gewenste seismische  weerbaarheid;
• Esthetische en erfgoed overwegingen;
• Kostprijs.
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Kansen
• Duurzaamheid;
• Energie;
• Leefbaarheid.



Typologieën <> seismische maatregelen

maatregelen

Typologie 1

Impact op waardenTypologie 2

Typologie 3

maatregelen

Typologie 1

Seismische 
Versterkingsmogelijkheden

Typologie 2

Typologie 3



Combinatie van waarden en oplossingen



Maatwerk!
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Integrale afweging!
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