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Inleiding
In november 2016 is in opdracht van de NCG een pilot ‘kennistafel bouwen en versterken’
gehouden. Op basis daarvan is een voorstel voor een kennisagenda opgesteld en
aangeboden aan NCG. NCG heeft in 2017 BuildinG opdracht gegeven om meerdere van
dergelijke bijeenkomsten te organiseren.
Op 12 december 2017 is door BuildinG de eerste kennistafel van het Kennisplatform Bouwen
en Versterken georganiseerd. Een kennistafel is een bijeenkomst te Groningen, waarbij
kennisvragers en kennisaanbieders bij elkaar komen. Bij een kennistafel wordt kennis met
elkaar gedeeld, bediscussieerd en gerelateerd aan (nieuwe) vragen die leven in het
aardbevingsgebied en in de wetenschap. De kennistafels zijn gericht op geïnformeerde
deelnemers vanuit burgerorganisaties, belangenorganisaties, overheden en bedrijven. Het
aanbod van de kennis wordt verzorgd door kennisinstellingen met kennis en ervaring van
het aardbevingsgebied en door bedrijven met kennis van en ervaring met de toepassing van
deze kennis.
De doelen voor de kennistafels zijn:





Het faciliteren van kennisuitwisseling tussen kennisvragers en kennisaanbieders.
Het overdragen van kennis aan verschillende doelgroepen.
Het ophalen van kennisvragen van relevante partijen uit de regio.
Het pro-actief verzamelen en vertalen van kennisvragen vanuit bewoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijven naar een voor de regio herkenbare
kennisagenda.

De kennistafel op 12 december 2017 is georganiseerd rondom het thema ‘NPR 9998’. Dit
thema is gesplitst in vier deelonderwerpen, die ieder in een afzonderlijke (parallelle) sessie
zijn bediscussieerd.
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Programma van de kennistafel
Het programma van de kennistafel is hieronder gegeven.

Per parallelle sessie was het programma als volgt.
1 - Kort welkom door de sessievoorzitter, die kort doel en procedure toelicht

(5 min)

2 - Inleiding door de inleider

(10 min)

3 - Vervolgens wordt de discussie opgestart door de sessievoorzitter.

(20 min)

4 - Nadat ieder zijn/haar inbreng heeft gegeven worden de vragen geclusterd en wordt
onder leiding van de sessievoorzitter de diepte in gegaan.
(35 min)
5 - Het laatste deel van de sessie wordt gebruikt om tot een eerste prioriteitsstelling te
komen binnen het behandelde onderwerp.
(20 min)
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Na de sessie zal de sessievoorzitter de uitkomsten samenvatten op 1 sheet en worden de
top 5 prioriteiten genoteerd op flip overs.

Tijdens de plenaire openingssessie zijn algemene inleidingen gehouden door Rolf Koops
(Building), Ilse de Vent (NCG) en Mark Lurvink (NEN). Deze zijn in de bijlage opgenomen.
In dit verslag zijn achtereenvolgens de verslagen van de deelsessies A, B, C en D opgenomen
(hoofdstukken 3 tot en met 6). Hoofdstuk 7 geeft het verslag van de samenvattende sessie.
In de bijlage zijn de presentaties van de deelsessies gegeven.

5

Deelsessie A: Rekenmethoden
Inleider: Maurice Hermens (RHDHV)
Sessievoorzitter: Carine van Bentum (BuildinG)
Inleiding op het onderwerp
Er zijn in de NPR diverse rekenmethoden beschreven voor de bepaling van de
aardbevingsbestendigheid van gebouwen in Groningen, te weten Lateral Force, NLPO (nonlinear push over), NLKA (non-linear kinematic analysis), MRS (modal response analysis),
NLTH (non-linear time history analysis). Deze rekenmethoden zijn geschikt in verschillende
situaties. Voor bestaande bouw geldt dat hoe geavanceerder de methode hoe beter de
resultaten de werkelijkheid benaderen indien er voldoende kennis is van het materiaal- en
modelgedrag. De keerzijde is dat de benodigde tijd over het algemeen veel groter is bij de
geavanceerdere methoden.
Bestaande bouw
Voor bestaande bouw zijn de verschillende rekenmethodieken geschikt voor verschillende
doelen:
- NLPO berekening zijn vooral geschikt voor gebouwen waar duidelijke eigenmodes in
optreden. Indien gebruik gemaakt wordt van NLPO software zoals 3Muri is het niet
mogelijk de toetsing van de fundering en de Soil Structure Interaction (SSI) in het
model mee te nemen. De toetsing dient separaat uitgevoerd te worden.
- MRS analyses kunnen gebruikt worden voor grotere gebouwen waar dat niet het
geval is, de fundering kan hier ook mee getoetst worden.
- NLTH analyses kunnen gebruikt worden voor monumenten of voor gebouwen waar
andere methoden tot erg hoge versterkingskosten leiden. De toetsing en de SSI kan
door middel van een soilblock in het model meegenomen worden.
- NLKA is geschikt voor uit-het-vlak toetsing van wanden en kan gecombineerd worden
met NLPO en MRS analyses.
Snelheid van modelleren
De geschiktheid van de methodes hangt ook samen met de mogelijke snelheid van
modelleren en analyseren. NLPO en MRS zijn in combinatie met NLKA relatief snel, voor
NLTH analyses is op dit moment nog ruim meer tijd nodig.
Gezien de omvang van de opgave (ca 25.000 adressen in 5 jaar) is het nodig sneller tot de
eventueel benodigde versterkingsmaatregelen te komen, mede gezien het feit dat eigenaren
vaak eigen wensen willen meenemen bij het (vaak omvangrijke) versterkingsproject van hun
gebouw.
Onzekerheden
Er zijn op dit moment nog meerdere onzekerheden in de wijze van modelleren en
analyseren van veel voorkomende onderdelen in gebouwen, te denken valt aan palen
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(houten palen met oplangers in het bijzonder), vloersystemen (zoals NeHoBo), de gevolgen
van verwekingszettingen, de wijze van beoordelen van niet-seismische constructieve
elementen zoals binnenwanden, capaciteit van verbindingen.
Er is veel onderzoek gedaan naar deze onderwerpen, maar er is nog geen consensus tussen
de diverse stakeholders over de juiste analyse en beoordeling. Ook biedt de NPR ruimte voor
verschillende interpretaties. Indien op alle vlakken van de meest conservatieve aannamen
uitgegaan dient te worden, is de versterkingsopgave en dus de maatschappelijke impact
enorm groot.
Ontwikkelingen afgelopen jaar
De ontwikkelingen afgelopen jaar op het gebied van kennis en ervaring met de beschikbare
rekenmodellen zijn o.a.:
- Groene NPR in juni 2017
- Doorzetten laboratoriumtestprogramma, o.a. woning in TU Delft met blind prediction
door diverse consultants
- Diverse workshops, o.a. NLPO, kerken, etc.
- Effectuering CVW kennisdeling met een aantal consultants, betreffende o.a. de
volgende onderwerpen:
o NLPO
o Catalogus
o Praktische implementatie
o NLTH
- CVW Adviescommissie
o Reviews objecten diverse consultants
o Start review algemene aanpak, zoals houten vloeren en OOP toetsing
Context
De benodigde kennis en de wijze van inzet en verspreiden van die kennis is sterk gerelateerd
aan de context van de analyse- en versterkingsopgave. De belangrijkste relevante aspecten
zijn:
- Veel betrokken stakeholders
- Veel betrokken consultants
- Grote aantallen analyses (versterkingsadvies) in korte tijd
- Complex proces:
o Bewonerswensen, koppelkansen
o Verduurzamingsopgave
o Maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp
- Versterkingsopgave
o Grote aantallen
o Benodigde UO engineering
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Wat is er benodigd?
Bij deze bijzondere opgave is een aantal zaken, meer dan bij welke opgave dan ook,
belangrijk:
- Uniformiteit:
o Dezelfde beoordelingen in dezelfde situaties
o Dezelfde oplossingen voor dezelfde problemen
- Snelheid analyse proces
o Ivm grote aantallen
o Ivm mogelijkheid meenemen bewonerswensen, koppelkansen
o Versterkingsopgave
- Wegnemen mismatch NPR verwachting vs praktijk
o NPR werkgroep verwachting: Omvang versterkingsopgave is zeer beperkt
o Praktijk toepassing huidige NPR geeft een of meer ordes grotere omvang
versterkingsopgave, ook bij toepassing van de groene NPR
o Er is meer kennis nodig om deze mismatch op te heffen
Lijst met genoemde onderwerpen per participant
Onderstaande lijst is op volgorde waarin de aspecten zijn genoemd. De volgorde zegt dus
niks over het belang dat aan het aspect moet worden toegekend.
- De praktische toepasbaarheid van de rekenmodellen op basis van de NPR verdient meer
aandacht
- De rekenmodellen en invoergegevens van de NPR moeten worden
gekalibreerd/gevalideerd
- Er is een aanpassing nodig om te komen tot praktische bruikbaarheid van de
analysemethoden van funderingen (niet onterecht sterker en daardoor ‘slechter’ maken)
- In het kader van de dekking van de verzekering van de adviseur moet gekeken worden
naar conservatisme in de norm
- Hoe voorkom je stapeling van veiligheden? Je wilt niet overconservatief zijn, dit leidt tot
drastische maatregelen (kostbaar, met grote impact voor alle partijen), maar ook niet
onveilig. Is er een kruisbestuiving mogelijk met de onderzoeken die gedaan zijn in het
kader van het winningsplan van NAM en de NPR?
- Hoe kom je tot een reële berekening van de risico’s? Werk op basis van zo reëel
mogelijke aannames, maar hoe bepaal je die op de juiste wijze.
- Hoe haal je conservatisme uit de norm?
- Annex G en H dienen doorontwikkeld te worden
- Het is nodig om vergelijkende studies uit te voeren, bijvoorbeeld hoe verhouden de
rekenmodellen zich onderling en hoe verhouden de rekenmodellen zich tot de
werkelijkheid.
- Waar komen de discrepanties vandaan tussen inschattingen van de versterkingsopgave
volgend uit de NAM studies en de NPR?
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-

-

-

Hoe houden we snelheid in het versterkingsproces? Welke vereenvoudigingen zijn nog
mogelijk?
Hoe ga je om met het effect van herhaalde aardbevingen?
Het is nodig om versiebeheer te voeren over het rekeninstrumentarium
Hoe helpen kalibraties de hele keten? Bovengrond en ondergrond.
Wat is het effect van zettingen en zakkingen op het falen van het gebouw?
Wat is het effect van deze korteduur bevingen, zijn we niet te conservatief?
Wat betekent Near Collapse (NC) voor de daadwerkelijk toets?
Hoe gaan we lokale seismiciteit kalibreren (zijn de backbone curves bij Annex G
representatief genoeg voor Groningen)?
Hoe ga je om met uit-het-vlak belastingen versus elastische eigenschappen van
gebouwen?
Meer inzicht in effecten van grond constructie interactie (Soil Structure Interaction; SSI)
is nodig.
Effect van zettingen en verweking is niet bekend. Wat betekent een vervorming van de
fundering voor het feitelijk falen van een gebouw?
Het zou prettig zijn om een overzicht te hebben van alle uitgevoerde en uit te voeren
onderzoeken. Bundelen op 1 portal.
Er is behoefte aan een gevalideerde rekenmethode voor een simpele beoordeling van
funderingen
De diverse uitgangspunten hinderen uniforme adviezen, je ziet variatie in uitkomsten
door materiaalgegevens, fundatie stijfheden e.d.
We hebben behoefte aan uniforme oplossingen, bijvoorbeeld een database met
oplossingen voor verschillende type gebouwen.
Over het gedrag van houtconstructies (ductiliteit verbindingen) is nog veel onbekend
(maar er zijn wel ervaringen waar we gebruik van kunnen maken, bv in Italië). Dit zelfde
geldt voor betonconstructies en de vervormingscapaciteit.
We moeten grote aantallen en vele soorten gebouwen analyseren, er is behoefte aan
een snelle rekenmethodes die niet onnodig conservatief zijn
Er is fundamenteel onderzoek nodig naar verweking inclusief de interactie met de
bovenbouw (kalibratie + validatie). Meer samenwerking tussen constructeur en
geotechnicus.
Belangrijke aspecten bij de versterkingsadviezen zijn snelheid, consistentie en kwaliteit
We verwerken grote aantallen, hoe zorg je voor goede kwaliteit bij hoge snelheid van
adviseren?
Noodzaak tot kalibratie materiaalgegevens (o.a. betonpalen)
Er moeten tijdsignalen beschikbaar zijn.
We hebben behoefte aan het verticale aardbevingsspectrum.
Hoe ga je om met toleranties?
Behalve te conservatief, kunnen we ook niet conservatief genoeg zijn: er kunnen gaten
ontstaan doordat zaken onvoldoende goed op elkaar aansluiten
Er is behoefte aan een minimum eis tbv versterken/bouwen woningen
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-

Wat betekent de (definitie van) limit state near collapse in praktijk?
We moeten veel meer inzicht hebben in het gedrag van houten kapconstructies (Inzicht
in energiedissipatie). Voor nieuwbouw kunnen we aanhaken bij ervaringen opgedaan in
Europa.
We hebben grote behoefte aan uniformiteit
Het is van belang om de rekenmodellen in NPR goed te valideren/kalibreren aan de
werkelijkheid.
Er zijn nog steeds eigenschappen onbekend, bijvoorbeeld eigenschappen van vloeren en
materialen
Combinatie van alles wat bekend is

Top 5 prioriteiten na discussie in de deeltafel
Er is besloten om in de discussie de vragen over grondmodellering niet verder uit te diepen.
Deze horen bij het onderwerp verweking/funderingen thuis. De overige onderwerpen zijn
geclusterd en verder besproken.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er behoefte is aan meer uniformiteit in de
berekeningen en meer snelheid bij het uitvoeren ervan. Het feit dat voor hetzelfde
probleem verschillende oplossingen worden berekend, is richting bewoners niet uit te
leggen. De versterkingsopgave is bovendien zo groot, dat snelheid van adviseren en dus
sneller analyseren nodig is. Hierbij moet de kwaliteit van het advies gewaarborgd blijven en
moet, gezien de impact van het advies, de mate van conservatisme beperkt blijven.
Ten aanzien van uniformiteit spelen een aantal zaken een rol:
1) Het toepassen van verschillende rekenmodellen zal altijd leiden tot verschillen. Dat is
geen probleem, zolang de verschillen maar uit te leggen zijn. Dat is nu nog onvoldoende het
geval. Het moet volledig duidelijk zijn welk rekenmodel voor welke toepassing geschikt is en
hoe de modellen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dit geldt voor de rekenmodellen in
de NPR, maar ook voor de rekenmodellen in de NPR in vergelijking tot de gebruikte
modellen in het winningsplan van NAM.
2) Er zitten nog onzekerheden in de NPR. Er is nog onvoldoende kennis, bijvoorbeeld over
optredende faalmechanismen bij de verscheidenheid aan woningen in het Groningse gebied,
eigenschappen van vloer-wandverbindingen zijn nog onbekend en materiaalgegevens
ontbreken. Dit leidt enerzijds mogelijk tot overmatig conservatisme, anderzijds leidt dit tot
voorzichtigheid bij de gebruiker van de norm.
3) De NPR is niet altijd eenduidig voor de gebruiker. Er zijn interpretatieverschillen mogelijk.
Daarnaast zijn er vaak meerdere conclusies en verbeteringen mogelijk in dezelfde situatie.
De NPR is een generiek document, veel kennisvragen gaan over de toepassing van de NPR in
specifieke situaties.
De wens voor meer snelheid van adviseren sluit direct aan bij de wens voor meer
uniformiteit. Namelijk door een catalogus van oplossingen ter beschikking te stellen of door
aanbevolen waarden op te nemen in de NPR, wordt zowel bijgedragen aan meer
uniformiteit als aan snelheid.
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Resultaat van deze discussie is de volgende lijst van 5 onderwerpen die voor de
rekenmodellen relevant zijn. Alle onderwerpen zijn met elkaar verbonden. De volgorde van
de lijst is bepaald door de volgordelijkheid in het proces. Zonder meer inzicht in de
rekenmodellen heeft het geen zin om rekenvoorbeelden te maken. De lijst moet dus niet
gelezen worden als prioriteitenlijst.
1: Validatie/kalibratie rekenmodellen NPR
De rekenmodellen in de NPR kennen nog veel onzekerheden. Een groot deel van de
NPR steunt op onderzoek dat verricht is aan een typisch kwetsbaar rijtjeshuis. In de praktijk
komen veel meer gebouwtypen voor. Faalmechanismen van de verschillende type woningen
en gebouwen die voorkomen in Groningen moeten nader beschouwd worden. Bepaald moet
worden welke rekenmodellen geschikt zijn voor welke toepassing en hoe de rekenmodellen
zich onderling verhouden. Bepaald moet worden wat de mate van conservatisme is die in de
rekenmodellen en in de te hanteren uitgangspunten en aannamen zit. Gegevens over
verbindingen en materialen moeten beschikbaar komen (zie ook punt 2). Dit vereist een
grote testcampagne. Het verdient aanbeveling eerst een gevoeligheidsstudie uit te voeren,
zodat de aandacht gaat zitten in die parameters die een grote rol spelen in het uiteindelijke
faalgedrag.
2: Aanbevolen waarden in de NPR
Zowel de uniformiteit als de snelheid van rekenen zijn er bij gebaat als er aanbevolen
waarden in de NPR worden opgenomen in het kader van de meest reële aannamen en
uitgangspunten. Dit geldt zowel voor parameters in berekeningen als eigenschappen van
materialen. Er is meer informatie nodig over goed en slecht metselwerk,
betoneigenschappen, houteigenschappen, metselwerkeigenschappen en verbindingen.
Hierbij kan gedeeltelijk gesteund worden op ervaringen in het buitenland (literatuur). Voor
de ontbrekende informatie zullen testen moeten worden uitgevoerd.
3: Koppeling geotechniek en bovenbouw
Het uiteindelijke faalgedrag van een gebouw en daarmee het risico voor de bewoner
is een combinatie van het gedrag van de ondergrond en het gedrag van de bovengrond.
Door deze te ontkoppelen kan het voorkomen dat rekenmodellen niet op elkaar aansluiten
(wat kan leiden tot fouten in de uiteindelijke beoordeling) of worden modellen en
parameters uitgezocht die in de uiteindelijke beoordeling een niet-significante bijdrage
hebben. De grootste vraag die momenteel leeft op het grensvlak ondergrond-bovengrond
heeft te maken het effect van zettingen en verweking op het uiteindelijke faalgedrag van
een gebouw. Welke vervormingen ontstaan er door deze mechanismen en hoe werken deze
door in het gedrag van de constructie?
4: Gevalideerde rekenvoorbeelden
Meer uniformiteit kan ook bereikt worden door het aanbieden van
rekenvoorbeelden. Dit kunnen ook beslisbomen of tabellen zijn, die de gebruiker helpen de
juiste rekenmodellen te kiezen, de juiste conclusies te trekken en de juiste
versterkingsmaatregelen te kiezen en uitgewerkte voorbeelden per rekenmethodiek en
gebouwtype, zodat interpretatieverschillen geminimaliseerd worden.
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5: Snelheid in het rekenproces
Een expertsysteem plus catalogus van oplossingen is gewenst om uniformiteit in
oplossingen te krijgen en om snelheid te genereren in het versterkingsproces. Het systeem
moet aansluiten bij de fragility curve aanpak. Een grotere differentiatie in de fragility curves
(meer fragility curves beschikbaar stellen voor verschillende typologieën) zou een eerste
stap in die richting kunnen zijn.
Beantwoording van de kennisvragen moet leiden tot vereenvoudigde rekenmethoden met
gevalideerde equivalente drift criteria die aansluiten bij de aanpak van fragility curves. Voor
alle onderwerpen geldt dat het delen van ervaringen van constructeurs in de praktijk van
grote toegevoegde waarde is. Workshops waarin constructeurs hun ervaringen delen met de
onderzoekers wordt daarom ten zeerste aanbevolen.
Aanwezigen tijdens deelsessie:
Sessievoorzitter
Inleider

Carine van Bentum
Maurice Hermens

BuildinG
Royal HaskoningDHV

Aanwezigen

Vincent Muris
NCG
Jan van Elk
NAM
Floris Besseling
Witteveen en Bos
Raphael Steenbergen
TNO
Marcel van Vliet
TNO
Hans de Waal
SodM
Jan Rots
TU Delft
Annemarie Muntendam-Bos SodM
Ronald Kuik
Dijkhuis
Ipo Ritsema
Kennisprogramma Effecten Mijnbouw
Peter de Haan
Wiertsema
Pepijn Vermolen
Arup
Rik van Ballegooy
Borg
Stewart Oliver
Borg
Nanko Brouwer
Wiertsema
Klaas Siderius
Fugro
Joep Tünnissen
CVW
Jonny Betman
VDM wonen
Freek Bos
TUE
Siebe de Boer
Arcadis
Raymond Mastenbroek
Fugro
Erik Mobach
NAM
Ronald Stoter
Arup
Rinse Wiersum
W2N
Wim de Groot
SHR
Ans Bekkering
NCG
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Deelsessie B: Schadepreventie
Inleider: Mark Lurvink (NEN)
Sessievoorzitter: Chris Geurts (BuildinG)
Inleiding op het onderwerp
De gaswinning in Groningen leidt tot beweging van de bodem. Enerzijds gaat het hierbij om
een geleidelijke bodemdaling door volumevermindering van de bodem. Anderzijds treden
aardbevingen op, veroorzaakt door plotselinge verschuivingen in de diepere ondergrond.
Hierdoor ontstaan spanningen en krachten in de constructie die kunnen leiden tot
verschijnselen als scheurvorming in wanden, verschuivingen, klemmen van deuren en ramen
en het loslaten van bevestigingen. Dit soort verschijnselen kunnen leiden tot een gevoel van
onveiligheid bij gebruikers/eigenaren van een gebouw, zelfs indien constructief in ruime
mate aan de veiligheidseisen ten aanzien van instorting is voldaan.
Bij het bouwen wordt uitgegaan van officieel vastgestelde, door het Bouwbesluit 2012
aangewezen normen. Als de bouwer zich hieraan onvoldoende houdt, en hierdoor schade
ontstaat die de waarde van het gebouw vermindert (zoals door functieverlies of aangetast
uiterlijk) is sprake van nalatigheid en kan de bouwer hierop aangesproken worden. Als de
schade te wijten is aan onverantwoordelijk gedrag van een derde partij kan deze hierop
aangesproken worden. Het is ook mogelijk dat één type schade kan worden veroorzaakt
door verschillende factoren. Dan moet, zo mogelijk, vastgesteld worden welke van deze
factoren in het beschouwde geval maatgevend was.
De NPR 9998 richt zich vooral op het voorkomen van de grenstoestand Near Collapse en
bezwijken van niet-seismische constructieve elementen. Uit de reacties van de bevolking in
Groningen blijkt echter dat ook het ontstaan van schades aan gebouwen een verschijnsel is
met een significant maatschappelijk belang. De vraag is daarom hoe hiermee moet worden
omgegaan. Daarbij gaat het om schadepreventie bij nieuwbouw en versterking, en het
vaststellen van de oorzaak van de schade in bestaande bouw. Een te rechtvaardigen vraag is
daarom of in de NPR een op schadebeperking toegesneden grenstoestand moet worden
ingevoerd, of dat schadepreventie op een andere manier moet worden aangepakt.
Door de NEN taakgroep ‘Schadepreventie’ is over dit onderwerp een position paper
geschreven en aan NCG aangeboden1. Deze position paper bevat een aantal aanbevelingen,
die hier kort zijn gegeven.
Het begrip “basisbestendigheid” zal van inhoud en betekenis moeten worden voorzien. Het
gaat hierbij om wat acceptabel wordt gevonden in termen van kansen, mate van
beschadiging en economische effecten.
Er is behoefte aan het ontwikkelen van een op basisbestendigheid toegesneden
beoordelingssystematiek, en daaraan gerelateerde testprotocollen. De SBR Richtlijn A en de
NPR 9998 bevatten bouwstenen die nadere uitwerking behoeven.

1

Deze position paper zal in januari 2018 door de NCG worden aangeboden aan de maatschappelijke
groeperingen
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Met betrekking tot de situatie in Noord Oost Nederland kunnen aanbevelingen ten aanzien
van de detaillering worden opgenomen in NPR 9998.
Een beoordelingskader voor het gebruik van geavanceerde berekeningen moet worden
ontwikkeld.
Gestimuleerd moet worden dat innovatieve concepten voor schadebeperking worden
(door)ontwikkeld en van een goedkeuringscertificaat worden voorzien.
Het verdient aanbeveling voor het uitvoeren van versterkings- en
schadepreventiemaatregelen voorgestelde oplossingen (zoals details, systemen en
producten) gecentraliseerd te laten beoordelen teneinde bovengenoemde ontwikkelingen te
bespoedigen.
Lijst met genoemde onderwerpen per participant
Onderstaande lijst is op volgorde waarin de aspecten zijn genoemd. De volgorde zegt dus
niks over het belang dat aan het aspect moet worden toegekend.
- Over welke schade hebben we het?
- Relatie met andere bronnen (bijvoorbeeld verkeer)
- Hoe bewaak ik de monumentale waarde (bij toepassen maatregelen)
- Zijn we nog niet klaar dan? (bewoners realiseren zich niet dat versterken niet
betekent dat er geen schade meer ontstaat)
- Versterkingsmaatregelen koppelen aan schadepreventie
- Nul-situatie (begin situatie) vastleggen
- Overlast beperken
- Is de kwaliteit aantoonbaar (doet de maatregel wat deze belooft)
- Betrek de bewoners / communicatie / maak bewoners onderdeel van de oplossing
- Effecten in ondergrond meenemen, zijn simpele ingrepen mogelijk?
- Moet het in de norm?
- Krijgen we geen spijt van maatregelen?
- Welke schades met verhoogd risico zijn er (bijvoorbeeld met effect op
brandveiligheid etc.)
- Kennen we de oorzaken?
- Snelle en simpele oplossingen, wat kunnen we zelf?
- Wat kunnen we accepteren (o.a. in relatie tot economische afweging)
- Alle gebouwen op base-isolation?
- Oplossing mag niet erger zijn dan de kwaal.
Top 5 prioriteiten na discussie in de deeltafel
In de discussie is allereerst gekeken welke van de genoemde punten geclusterd kunnen
worden, en is verder gediscussieerd over deze geclusterde punten. Resultaat van deze
discussie is de volgende lijst van 5 onderwerpen die in het kader van schadepreventie
relevant zijn:
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1: Willen we schadepreventie?
Dit aspect is genoemd vanwege de vraagtekens die er zijn of preventie van schade
ten koste kan gaan van andere waarden. Als de oplossing erger is dan de kwaal kan
preventie wellicht onwenselijk zijn. (opmerking: deze discussie is gevoed door de ervaringen
in het gebied met de versterkingsoperatie).
2: Focus op de schades die extra risico’s met zich meebrengen
Als schade alleen kosmetisch is, en verder geen nadelige invloed heeft op veiligheid,
brandveiligheid, isolatiewaarde, lekkages etc., is het wellicht niet nodig om daar in de vorm
van een norm dieper op ingegaan. Een norm kan zich dan concentreren op de schades met
meer impact. De vraag is ook op tafel geweest of de indeling in DS1/2/3 wel bruikbaar is. De
indeling die door BRE is voorgesteld (gericht op metselwerk), en ook breder wordt toegepast
bij beoordeling van schades, lijkt daar beter voor geschikt (zie onderstaande sheet).

3: Realiseer oplossingen die ‘zonder spijt’ kunnen worden toegepast, en die voor langere tijd
effectief zijn. Voorkom dat regelmatig herhaling van reparatie nodig is.
4: Betrek de bewoners in de oplossingen.
Momenteel is steeds meer duidelijk wat de impact is van de versterkingsopgave voor
gebouwen en hun bewoners. Voorkomen moet worden dat maatregelen om schade te
voorkomen ten koste gaan van de bewoners.
5: Wat is acceptabel (en wat niet)?
Er is momenteel veel discussie over de schade oorzaak. In die discussies is de vraag in
hoeverre lichte scheurvorming al dan niet acceptabel is tot heden onderbelicht. Dit moet
nader worden ingevuld, en worden afgezet tegen de eventuele gevolgen van preventieve
maatregelen.
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Deelsessie C: Versterkingsmethoden
Sessie voorzitter Jelle Pama (BuildinG)
Inleiding door Rudi Roijakkers (ABT/Wassenaar)
Inleiding op het onderwerp
Huidige stand versterkingsmaatregelen: klok – trechter – zandloper
Het afgelopen jaar is veel ervaring opgedaan met versterkingsadviezen voor CVW en NCG.
De ingenieursbureaus hebben ~1300 versterkingsadviezen geleverd voor woningen en er zijn
ook vele CC2 en CC3 gebouwen beschouwd. Daarnaast zijn 7 aannemers betrokken geweest
bij de versterking van 375 corporatiewoningen.
De NCG meldt in haar meerjarenplan dat 22.000 woningen in de kern van het
aardbevingsgebied beschouwd moeten worden. De woningen die dit jaar
beschouwd zijn dienen allemaal volgens de huidige inzichten versterkt te
worden. Dat is nog een aardige opgave: gemiddeld elke 20 minuten een
woning doorlopen (inspectie, advies én mogelijke versterking).
Dit laatste project ging verder dan een versterkingsadvies, bij dit traject zijn het afgelopen
jaar al vele woningen daadwerkelijk versterkt. Hierbij is lering getrokken uit de eerder
versterkingen in het Pilot 1A project van de corporatiewoningen in 2015. Ook enkele andere
ingenieursbureaus zijn betrokken bij diverse daadwerkelijke versterkingen. De belangrijkste
leerpunten hieruit zijn:
 Zorg voor een zeer goede inmeting van de bestaande situatie;
 Zorg dat de versterkingen flexibel om kunnen gaan met de gevraagde toleranties;
 Iedere woning is uniek, maar er zijn versterkingsconcepten die over meerdere
woningen in bepaalde typologieën uitgerold kunnen worden;
 Voor de typologie aanpak: we moeten zoeken naar meer eenvoudige repetitieve
oplossingen, ook in detaillering en fabricage.
 Voor de aanpak van individuele woningen en vrijstaande gebouwen dient een
versnellingsproces gevonden worden om de gewenste aantallen te halen.
Om ervoor te zorgen dat we voldoende aantallen halen moeten we zorgen voor een
uniforme aanpak. We gebruiken hiervoor de analogie van de trechter.
In een “normaal” ontwerptraject worden gedurende het proces conclusies
getrokken op basis van eenvoudige modellen of berekeningen. Gedurende
het proces worden de analyses steeds diepgaander en nauwkeuriger.
Dit stellen we voor meer toe te passen in de Groningse situatie, om de
snelheid te kunnen verhogen.
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Voor de Groningse situatie denken we dan aan:
 Gebruik een multi-level (trechter-) approach
 Onderzoek versnelde versterkingsadviezen (VVA’s)
 Maak meer gebruik van engineering judgement
 Accepteer gedurende het proces onzekerheid in uitkomsten, maar doe altijd een
eindtoets op basis van de NPR.
Het is belangrijk om ook de uniformiteit van de eindoplossing (einde van de trechter) te
garanderen. Dit zou onder andere verbeterd kunnen worden door meer van de onderzoeken
en eindrapporten aan het einde een waarde of status te geven. Dit kwam ook in de
workshop terug. Daarvoor is meer nodig dan enkel de NPR. Ook op lagere schaal is er
behoefte aan gevalideerde documenten, zoals in andere werkgebieden met “SBR-richtlijnen”
of CUR rapporten.
Maar er staat ons nog een andere opgave te wachten. De trechter verandert in een
zandloper…
Als de eerste versterkingsadviezen gemaakt zijn, moeten veel gebouwen ook
tot daadwerkelijke versterking worden gebracht. Daar zal nog veel werk voor
nodig zijn. We moeten voorkomen dat we met de trechter wel veel aan de
bovenzijde vullen, maar dat we onvoldoende capaciteit aan de onderzijde
hebben.
De uitdaging is hoe we dezelfde aantallen in de engineering kunnen halen als in de
versterkingsadviezen.
 Hoe doen we de overdacht van de VA’s, zodat géén kennis verloren gaat?
 We moeten voldoende seismische adviseurs opleiden
 Maar we moeten ook het werk goed verdelen met de constructeurs. Door een goede
splitsing aan te brengen in de werkzaamheden kunnen beiden goed werk leveren
waar ze in hun kracht staan.
Het verdient aanbeveling voor het uitvoeren van versterkings- en
schadepreventiemaatregelen voorgestelde oplossingen (zoals details, systemen en
producten) gecentraliseerd te laten beoordelen teneinde bovengenoemde ontwikkelingen te
bespoedigen.
Lijst met genoemde onderwerpen per participant
Onderstaande lijst is op volgorde waarin de aspecten zijn genoemd. De volgorde zegt dus
niks over het belang dat aan het aspect moet worden toegekend.
 Standaardisatie van oplossingen / typologie
 Kennis van materiaaleigenschappen
 Koppelkansen
 Fixeren buitenblad
 Betere integratie en context gebied
 Uitvoerbaarheid van details
18





















Kaders van versterkingsadviezen
Effecten versterkingsmaatregel op schade
Gedrag van verbindingen
Rol houtskeletbouw in versterkingen
Eenvoudige efficiënte maatregelen
Gebruik maken van kennis uit het buitenland
Wat is de noodzaak van de versterking?
Effect van versterken, verstijven en vertaaien
No-regret maatregelen / robuust ontwerpen
Bewoners erbij betrekken
Kennisdeling
Uniformiteit en waardering
Uniforme uitvraag bij aanbestedingen
Leren van monitoring gerealiseerde projecten
Integrale aanpak
Impact ingreep op bewoners
Communicatie noodzaak ingreep
Invloed van de omvang van de opgave / aantallen
Impact veiligheid in relatie tot mate van ingreep (ook communiceren)

Top 5 prioriteiten na discussie in de deeltafel
In de discussie is allereerst gekeken welke van de genoemde punten geclusterd kunnen
worden, en is verder gediscussieerd over deze geclusterde punten. Resultaat van deze
discussie is de volgende lijst van 5 onderwerpen die in het kader van schadepreventie
relevant zijn:
1: Impact ingreep op veiligheid / betrokkenheid bewoners
De impact van de diverse oplossingen op de bewoners is erg groot. De
versterkingsopgave is er een van de lange adem, het zal nog wel een tijd duren vooraleer alle
woningen in het kerngebied onderzocht en zo nodig versterkt zijn. Onlangs is van enkele
woningen aangegeven dat zeer ingrijpende versterkingen of soms zelfs sloop noodzakelijk is
om te voldoen aan de veiligheidsfilosofie van de NPR.
Onder welke marges zou de veiligheidsfilosofie tijdelijk versoepeld kunnen worden, als de
situatie in dorpen hiermee wel leefbaar blijft? Zou, zoals bijvoorbeeld ook in sommige
andere landen mogelijk is, tijdelijk een iets lager veiligheidsniveau van een woning
acceptabel zijn? Maar dit wel in samenspraak met de bewoners, die daarbij een afweging
tussen impact en veiligheid maken. Dit is met name een politiek thema, waarbij de bewoners
beter geïnformeerd worden over de veiligheid van hun bebouwde omgeving.
2: No-regret, robuuste maatregelen
Er zijn maatregelen, waarvan we weten dat ze al een verbetering van het gedrag
kunnen geven, zonder dat we daarmee de volledige conformiteit volgens de NPR kunnen
aantonen. Deze maatregelen zullen het gebouw “versterken, verstijven en vertaaien”. Deze
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pragmatische aanpak met zogenaamde no-regret maatregelen kan een snellere voortgang
van de versterkingsopgave bewerkstelligen.
3: Uniformiteit / waardering / kennisdeling
Er is behoefte aan uniformiteit in rekenmethodes, aanpak en oplossingen van de
versterkingsmaatregelen. Dit kan bereikt worden door de kennis van de diverse partijen
goed te delen. Hierbij behoren zowel de kennisinstituten (TU Delft, TU Eindhoven, NEN, TNO
en Hanzehogeschool) als de diverse ingenieursbureaus en het CVW.
Als een methode of een oplossing voldoende is uitgewerkt, dan is er behoefte om deze een
status of waardering te geven. De status van het rapport kan er aan bijdragen dat bureaus
zich hieraan conformeren. De status kan voor de meer theoretische aspecten komen van de
NPR. Veel dingen dienen echter op een ander niveau of in kortere tijdspannes vastgesteld te
worden. Er is dan ook behoefte aan gewaardeerde documenten met een CUR of SBR-achtige
status (noot: de organisatie SBRCURNET bestaat sinds 1-1-2018 niet meer; activiteiten zijn of
worden overgenomen door ISSO en CROW). Mogelijk kan een commissie bestaande uit een
samenwerking van ingenieursbureaus, CVW / NCG en de kennisinstituten deze leemte
vullen.
4: Context voor het gebied / regio
Er is de vraag gesteld hoeveel de regio eigenlijk aan kan. Wat is de
absorptiecapaciteit van de regio, als er zoveel in een dorp onderzocht of versterkt moet
worden? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de maatregelen ook door de bewoners
geaccepteerd worden? Er wordt aandacht gevraagd voor de sociale aspecten van deze
grootschalige en ingrijpende opgave. Het vertrouwen moet verbeterd worden, om de
versterkingen ook (sociaal) te laten slagen.
5: Effect maatregelen op schade
Er wordt aandacht gevraagd voor het mogelijk effect dat versterkingen kunnen
hebben op schade aan het gebouw. Dit kan op meerdere manieren voorkomen:






De versterkingsmaatregelen hebben een negatief bijeffect op andere niet-seismische
systemen in een gebouw. Bijvoorbeeld als aanwezige (noodzakelijke) dilataties om
seismische redenen moeten worden gekoppeld of als nieuwe versterkende
structuren voor koudebruggen zorgen. Er dient voldoende gewaakt te worden dat dit
niet gebeurd, door een zorgvuldig seismisch en bouwkundig ontwerp.
Kunnen de gekozen versterkingsmaatregelen ook de schade aan een gebouw bij een
kleine aardbeving voorkomen? In veel gevallen zijn ook seismisch versterkte
woningen nog steeds schadegevoelig voor aardbevingen. Maar ze zijn wel
aardbevingsbestendig geworden.
De versterkingsmaatregelen kunnen schade aanbrengen aan monumentale
gebouwen. Dit vraagt een goede kaders voor het versterken bij monumenten en een
juiste balans tussen noodzaak en ingreep.
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Deelsessie D: Verweking
Sessie voorzitter Marcel van Vliet (BuildinG)
Inleiding door Mandy Korff (Deltares/TU Delft)
Inleiding op het onderwerp
Als verweking optreedt door een aardbeving neemt de sterkte van de ondergrond tijdelijk af;
zand wordt voor even drijfzand. Tot op heden is er geen vaststelling van opgetreden
verweking in Groningen, maar bij toename van de aardbevingssterkte kan dit in de toekomst
veranderen.
In de NPR staat al vanaf het begin aangegeven hoe met verweking kan worden omgegaan.
Vanwege de hoge belastingen waarmee wordt gerekend in de Near Collapse (NC) situatie
(voorkomen van instorten) kan deze aanpak leiden tot ingrijpende versterkingsmaatregelen.
Vanaf het begin wordt parallel hieraan onderzocht of deze aanpak scherper kan worden
gesteld zodat rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden in Groningen en
alleen daadwerkelijk benodigde maatregelen kunnen worden getroffen.
Wat weten we op dit moment?
Er is een goed beeld van de ondergrond in Groningen en de verspreiding van de soorten
zand en de pakking daarvan (zie geologisch model verweking Deltares). Verweking treedt
alleen op in zand, in los zand al bij lagere belasting dan in vastgepakt zand en in jong zand
(Holoceen) eerder dan in oud zand (Pleistoceen). Schoon zand is gevoeliger voor verweking
dan zand met kleilaagjes/menging. Daarnaast is er een invloed van de hoeveelheid
wisselingen in de belasting en de grootte van de piek (PGA) van de aardbeving.
Er is een bruikbaar verwekingsmodel beschikbaar (gebaseerd op de methode van
Idriss&Boulanger (2008)), maar dit is niet specifiek gevalideerd voor Groningse
aardbevingen. In het model wordt al wel rekening gehouden met de aanwezigheid van
gelaagde grond en de leeftijd van het zand. Op dit moment (NPR 9998:2017) is het zo dat als
uit dit model verweking wordt voorspeld men via de NPR de invloed op het draagvermogen
van de fundering bepaalt. Als de fundering hierdoor niet voldoende rekentechnische
draagkracht heeft wordt de fundering als gefaald beschouwd en daarmee het gebouw. Als
alternatief kan gebruik worden gemaakt van geavanceerde berekeningen waarbij naar de
verplaatsingen en verschilverplaatsingen wordt gekeken die ontstaan in de fundering, maar
dit is op dit moment niet een recept dat op grote schaal kan worden toegepast. Onbekend is
tot hoeveel verplaatsing van de fundering verweking precies leidt. Bovendien is niet altijd
duidelijk hoeveel verschilvervorming over de verschillende gebouwen acceptabel is. De
impact van verweking is namelijk voor elk type fundering (palen of ondiepe fundering;
beton, hout, opzetters) en gebouw (veel stijfheid, herverdelingscapaciteit of niet) weer
anders. Wel is uit aardbevingen wereldwijd bekend dat verweking vooral leidt tot veel
schade bij zware bevingen maar gelukkig minder vaak tot instorting naar het lijkt. Kunnen we
daar voor specifiek Groningse huizen ook vanuit gaan?
De nu beschreven methode in de NPR 9998:2017 kent ten opzichte van de 2015 versie al
belangrijke verbeteringen:
- Aging factor (voor oude t.o.v. jonge zanden) is 1,3 voor Pleistoceen zand
- Alle partiële factoren zijn 1,0; alle veiligheid zit op de belasting
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Voor paalfunderingen zijn de mogelijkheden voor toepassen van interactie
berekeningen voor het axiale draagvermogen uitgebreid (voor verticale belasting).
Dit zal tot minder onnodige afkeuring leiden.
Voor gelaagde grond afzettingen wordt een factor van 1,8 op de conusweerstand
toegepast om rekening te houden met de kunstmatige lage dichtheid die gevonden
wordt in gelaagde grond
Er is meer ruimte gemaakt voor het toepassen van geavanceerdere (maar ook
complexere) berekeningen (effective stress bijvoorbeeld)
Er is richting gegeven aan de waarde van de reststerkte van het zand in geval van
gedeeltelijke of volledige verweking.

Op verschillende onderwerpen loopt op dit moment nog onderzoek om de verschillende
onderdelen van de berekening nog scherper te stellen:
A) De invloed van het aantal belastingwisselingen (door Russell Green i.o.v. NAM)
B) De invloed van gelaagde grond en aging (bij Deltares i.o.v. NAM)
C) Het gedrag van palen met oplangers (door CVW).
Naast verweking is er nog een gelieerd onderwerp: het optreden van permanente
horizontale vervormingen (lateral spreading). Ook hiervoor bestaan empirische modellen die
in de wereld worden gebruikt. Voor deze modellen geldt dat ze vooral zijn afgeleid voor
gebieden waarin natuurlijke hellingen voorkomen richting bijvoorbeeld een rivier. Omdat de
situatie in Groningen geheel anders is (veelal vlakke bodem maar wel met veel sloten,
kanalen en plaatselijk ook wierden) is nog onduidelijk hoe groot het effect van de
horizontale permanente verplaatsing in Groningen is. In de NPR2017 staat dat hieraan
aandacht moet worden besteed, maar methoden zijn niet gegeven. Dit leidt tot zeer
verschillende aanpakken en resultaten.
In de inleiding is aangegeven dat zowel op het gebied van techniek (wanneer treedt
verweking op, welke gevolgen heeft het en welke maatregelen zijn effectief?) als op het
gebied van het proces (hoe zorgen we dat alle toetsingen uniform plaatsvinden en op
effectieve wijze?) verbeteringen kunnen worden behaald door het uitvoeren van activiteiten
van de kennisagenda.
Lijst met genoemde onderwerpen per participant
Onderstaande lijst is op volgorde waarin de aspecten zijn genoemd. De volgorde zegt dus
niks over het belang dat aan het aspect moet worden toegekend.
- De NPR verandert steeds, dit is lastig voor verificatie/validatie van gebruikte software
modellen
- Theorie vertalen naar praktijk
- Kalibratie
- Connectie verweking en veiligheidsnorm
- Vergelijking maken met zeedijken (i.v.m. potentieel grote impact; er moeten veel
bewoners hun huis uit als er inderdaad zoveel verweking optreedt als nu volgt uit
NPR)
- Hoe kunnen we vat krijgen op wat de impact is van verweking?
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Verweking-constructie interactie (niet alleen opgelegde vervorming, ook dempende
werking?)
Onderschrijving onderwerpen zoals door inleider gepresenteerd (meerdere malen)
Peter vd Gaag ziet wel verweking, terwijl kaartjes aangeven dat er geen verweking
zou moeten zijn. Hoe breng je dit bij de bewoners?
Naar de fundering is nooit gekeken bij schade
Software wordt gekalibreerd o.b.v. nieuwe versie NPR en dan verandert het weer (dit
soort schuivende panelen bespreken en besluiten wat wel mee te nemen en wat niet
en wanneer iets aangepast wordt in de NPR)
Maatregelen (t.b.v. standaard versterking) die je kunt treffen
Link tussen bodemdaling (compactie van het zandpakket) en verweking
Er zijn grijze gebieden in de norm (o.a. m.b.t. effect van grondbewegingen rondom
fundaties. Als het niet tot verweking leidt, welk effect heeft het dan wel?
Kinematische belasting.)
Voor CC2 gebouwen is optreden van verweking cf. de berekeningen soms rode vlag
geweest voor de voortgang
Wat zijn acceptabele vervormingen en welke maatregelen kun je treffen
Hoe zit de tijd-component in verweking i.v.m. vluchtmogelijkheden? Bij brand moet
je binnen 60 minuten je huis uit. Kun je voor verweking iets vergelijkbaars afspreken?
De NPR gaat over het instorten. We moeten weten wat de invloed van de fundering
heeft is op het instorten van het huis.
Wat is de meest reële representatie in modelvorm voor Groningen gericht op
menselijke veiligheid? Hierbij balans zoeken tussen conservatief + korte termijn en
meer informatie vergaren en minder conservatief. De maatregelen kunnen
draconisch zijn als je te conservatief bent en het juist minder veilig maken+ sociale
impact.
Wat zijn aannemelijke vervormingen die optreden en hoe vertaalt zich dat in NC
waarden? Moeten er aanpassingen worden gedaan in de veiligheidsfilosofie (bv
andere herhalingstijd)?
Impact van aanpassingen aan funderingen is groot! Performance based werken.
Mogen rekenen met vervormingen in stripfunderingen. Verstijven/versterken kan
leiden tot onveiligere situaties voor de bovenbouw.
Delen van onderzoeken, zodat we van die onderzoeken kunnen leren.
Wanneer leidt het zakken van de fundering tot Near Collapse (NC)?
Huidige verwekingsregels updaten door funderingsdrukken mee te nemen
Definitie NC
Verweking in NC toetsen of niet?

Top 5 prioriteiten na discussie in de deeltafel
Eerst is gekeken welke genoemde onderwerpen onderdeel uitmaakten van de kennisvragen
die reeds opgesteld waren door de Taakgroep Verweking van de NPR, en welke juist nieuw
waren. In de discussie is met name inhoudelijk op deze laatste categorie ingegaan.
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Vervolgens is bepaald welke onderwerpen het meest relevant geacht worden voor
verweking en in welke volgorde. Dit heeft geleid tot de volgende lijst:
1: Wat zijn de effecten van vervormingen die optreden tijdens verweking?
(ondergrond/fundering/bovenbouw)
Hoe vertaalt verweking zich in (verschil)vervorming van de fundering? En hoe leidt dit
dan tot vervorming/instorting van de bovenbouw? Een plan van aanpak voor dit onderwerp
ligt reeds klaar binnen de taakgroep Verweking van NPR 9998, een snelle inzet in de praktijk
is zeer gewenst. Het gaat hierbij om meer dan alleen de volumieke veranderingen die door
verweking optreden, welke al redelijk bekend zijn. Onderdeel hiervan is ook het bepalen van
de restcapaciteit van funderingen als eenmaal verweking optreedt en de invloed van de duur
van de belasting.
2: Kalibratie code op specifieke gebouwen + catalogus van gebouwsamenhang en
ondergrond - meer inzicht in het veiligheidsniveau
Het is nodig om het daadwerkelijke veiligheidsniveau van de NPR methode vast te
stellen en daadwerkelijke schadegevallen te gebruiken voor validatie en kalibratie. Wat is
het veiligheidsniveau per type gebouw? Er zijn oude metselwerkgebouwen die misschien
weinig herverdelingscapaciteit hebben en nieuwere gebouwen die dat wellicht wel hebben.
Om te voorkomen dat er per gebouw gedetailleerd moet worden gerekend en omwille van
de snelheid en de benodigde inspanning zou de toetsing op grotere schaal benaderd moeten
worden, bijvoorbeeld aan de hand van een soort catalogus.
3: Uniformering gehanteerde aanpak in de ingenieurspraktijk
Het is nodig om te leren van praktijkgevallen. Iedereen die rekent aan funderingen
zou bij elkaar gebracht moeten worden om inzichtelijk te krijgen hoe in de praktijk aan
verweking gerekend wordt. Uitgangspunt moet zijn dat de bandbreedte van rekenresultaten
en advies van verschillende bureaus voor dezelfde situatie beperkt moet zijn.
4: Wat is het effect van maatregelen? (in positieve en negatieve zin)
Welke maatregelen zijn er om het effect van verweking tegen te gaan cq. te beperken
en wat is hun effect. Dit effect kan zowel positief als negatief zijn waardoor in het laatste
geval de situatie kan verslechteren door het toepassen van maatregelen.
5: Veiligheid (NC) vs. bruikbaarheid (schade)
De NPR toetst op veiligheid tegen instorten (Near Collapse, NC). Onvoldoende
duidelijk is of en zo ja in welke gevallen verweking tot deze situatie kan leiden. Daarnaast
kan verweking tot schade en/of een beperking van de bruikbaarheid leiden, die echter niet
met slachtoffers gepaard hoeft te gaan. Het moet daarom duidelijk zijn wat het uitgangspunt
van de toetsing is en in welke gevallen afkeuring wel of niet noodzakelijk is. Als effect op
menselijke veiligheid nihil is, zou je niet hoeven te toetsen. Dit kan echter vooralsnog niet
onderbouwd worden voor de specifieke Groningse huizen.
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6: Lateral spreading uitzoeken
Is er aanleiding om te veronderstellen dat dit op kan treden? Het rekenen eraan
(soort screening) is eenvoudig. De screening leidt nu vaak tot theoretisch benodigde
maatregelen, waarbij de vraag is of dat terecht is. Ook zijn er veel onzekerheden en lijken
vereenvoudiging te zorgen voor conservatisme.
Aanwezigen tijdens deelsessie D
Sessievoorzitter
Inleider

Marcel van Vliet
Mandy Korff

BuildinG
Deltares

Aanwezigen

Nanko Brouwer
Jan van Elk
Erik Mobach
Maurice Hermens
Ilse de Vent
Margot Philliphart
Maartje Kiep
Mark Lurvink
Ipo Ritsma
Peter de Haan
Pepijn van der Molen
Raphael Steenbergen
Floris Besseling
Klaas Siderius
Remmelt Mastebroek

Wiertsema en partners
NAM
NAM
RHDHV
NCG
NCG
Gasberaad
NEN
Min EZ/KEM
Wiertsema & partners
Arup
TNO
Witteveen+Bos
Fugro
Fugro
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Terugkoppeling en Prioritering
Tijdens de afsluitende sessie met alle deelnemers aan de kennistafel, zijn de
onderwerpen/kennisvragen met de hoogste prioriteit per kennistafel door de
sessievoorzitters kort gepresenteerd. Deze onderwerpen/kennisvragen zijn op posters
geschreven. Na de presentaties kreeg iedere deelnemer 5 stickers; deze konden geplakt
worden bij de onderwerpen/kennisvragen die de deelnemer het meest relevant vond. Dit
leverde onderstaand beeld op.

Aangebrachte stickers in plenaire sessie
De aantallen stickers, aangebracht per onderwerp, zijn in onderstaande tabel gegeven.
Daarnaast is de ranking van de vijf meest genoemde onderwerpen in de laatste kolom
toegevoegd. Deze vijf onderwerpen worden vervolgens nader uitgewerkt.
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Sessie A

1
2
3
4
5
Sessie B

Omschrijving
Rekenmodellen
Prioriteit is bepaald op basis van volgordelijkheid. Nodig:
eenduidige en reële adviezen en snelheid
Validatie / Kalibratie
Ten behoeve van duidelijkheid aannames NPR (bepalen
onzekerheden, verschil nam-npr verklaren)
Aanbevolen Waarden
Ten behoeve van consistentie (op basis van literatuur,
buitenlandse kennis en testen)
Koppeling Geotechniek – bovenbouw
(effect van vervormingen door verweking, zetting op
bovenbouw)
Rekenvoorbeelden
Ten behoeve van interpretatie norm
Snelheid
(vb expert systeem op basis van fragility curves)
Schadepreventie

Stickers
83
30

14

V

20

IV

10

1

Voor welke situaties willen we schadepreventie ?

2

Welke schades leveren extra risico's?

1

3

leg vast wat acceptabel is
(+communiceer)
Ontwikkel oplossingen met invloed / participatie van bewoner

7

Combineer Versterken met schadepreventie
Doe het in een keer goed

2

5

I

9

21
9

4

Ranking

2
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Sessie C

Versterkingsmaatregelen

51

1

Impact op veiligheid / betrokkenheid bewoners

11

2

No regret maatregelen/ robuustheid

11

3

Uniformiteit en waardering / kennisdeling

21

4

Context van gebied/regio

4

5

Effect maatregel op schade

4

Verweking

40
25

4

Effecten vervormingen
(hoe groot?, gaat het echt stuk ?)
Veiligheidsniveau inclusief invloed gebouwtype
-kunnen we met lagere belasting (veilig) rekenen?
-welke gebouwen zijn meer/minder gevoelig?
Koppeling praktijk-theorie-uniformering van aanpak
-leren van toepassing
-waar wordt op afgekeurd?
Effect van maatregelen ( + / - )
-kunnen ook negatief zijn

5

Veiligheid versus bruikbaarheid
-NC versus schade

Sessie D
1
2
3

III

II

7
7
1
0

Op basis van het aantal geplakte stickers per onderwerp/kennisvraag leverde dit de
volgende top 5 op van onderwerpen/kennisvragen met de meeste stickers:
1: Kalibratie en Validatie
2: Effecten vervormingen
3: Uniformiteit/waardering/kennisdeling
4: Rekenvoorbeelden
5: Koppeling Geotechniek en bovenbouw

(sessie A: Rekenmethoden)
30 stickers
(sessie D: Verweking)
25 stickers
(sessie C: Versterkingsmaatregelen) 21 stickers
(sessie A: Rekenmethoden)
20 stickers
(sessie A: Rekenmethoden)
14 stickers

Per onderwerp wordt hieronder samengevat wat de tijdens de kennistafel benoemde
kennisvragen zijn.
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1: Kalibratie en Validatie.
De NPR 9998 bevat rekenmodellen waarin aannames en keuzes zijn vastgelegd voor het
doorrekenen van de constructies. In het kader van kalibratie en validatie van de
berekeningen zijn de volgende kennisvragen relevant:
 Hoe goed benaderen de gebruikte rekenmodellen het werkelijke gedrag onder
aardbevingsbelastingen?
 Welke faalmechanismen behoren bij welke van de verschillende type woningen en
gebouwen die voorkomen in Groningen?
 Worden er conservatieve aannames gedaan, bij gebrek aan kennis, en in hoeverre is
er sprake van stapeling van veiligheden?
 Hoe kunnen verschillen ten gevolge van het gebruik van verschillende rekenmodellen
worden verklaard en welke modellen zijn het meest geschikt voor welke toepassing?
 Hoe kunnen we de juiste gegevens over verbindingen en materialen beschikbaar
krijgen?
 Welke experimenten zijn nodig om de rekenmethoden te valideren? Hoe kan reeds
uitgevoerd experimenteel onderzoek, zowel nationaal als internationaal, worden
ingezet om deze validatie uit te voeren?
 Hoe gevoelig is het faalgedrag voor de parameterkeuze ?
2: Effecten van vervormingen
Zowel in sessie D Verweking als ook in sessie A Rekenmethoden zijn de effecten van
vervormingen in de ondergrond genoemd. Nu wordt in de praktijk voor de toetsing op basis
van vervormingen in de ondergrond in veel gevallen besloten tot afkeuren van de
constructie. Er is echter nog veel niet bekend over de effecten van vervormingen in de
ondergrond. Kennisvragen zijn:
 Hoe vertaalt verweking zich in (verschil)vervorming van de fundering?
 In hoeverre is er echt sprake van bezwijken van de constructie bij vervormingen in de
ondergrond?
 Hoe groot moeten de vervormingen zijn, voordat sprake is van bezwijken van de
constructie?
 Wat is de restcapaciteit van funderingen bij optreden van verweking?
 Wat is de invloed van de duur van de belasting?
Een snelle inzet in de praktijk van de beantwoording van deze vragen wordt door de
deelnemers aan de kennistafel zeer gewenst .
3: Uniformiteit en waardering/ kennisdeling van versterkingsmaatregelen
Als het gaat om maatregelen voor versterking bestaat in de kennistafel de indruk dat nu op
basis van individuele projecten oplossingen worden ontwikkeld en gekozen. Er is behoefte
aan meer uniformiteit in zowel rekenmethoden als oplossingen, waarbij de effectiviteit van
de oplossingen wordt vastgelegd. Kennisdeling, in de vorm van een catalogus o.i.d. is
gewenst. (Kennis)vragen die hierbij spelen zijn:
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Hoe kan de kennis, die wordt ontwikkeld zowel bij de kennisinstituten (zoals TU Delft,
TU Eindhoven, NEN, TNO en Hanzehogeschool) als bij de diverse ingenieursbureaus
en het CVW, worden gedeeld en gebruikt om tot uniforme oplossingen te komen?
Op welke manier kunnen oplossingen en hun effectiviteit onafhankelijk worden
beoordeeld en vastgelegd?
Hoe kunnen de theoretische regels uit NPR 9998 leiden tot geüniformeerde
oplossingen, die kunnen worden vastgelegd in praktische handvatten?

4: Rekenvoorbeelden
Er wordt door de deelnemende partijen aan de kennistafel aangegeven dat er grote
behoefte is aan goed uitgewerkte rekenvoorbeelden. Hierbij spelen de volgende
kennisvragen:
 Hoe wordt geborgd dat de rekenvoorbeelden breed geaccepteerd zijn, en als
onafhankelijk en objectief worden vastgelegd?
 Hoe dragen de rekenvoorbeelden eraan bij dat we snel en nauwkeurig grote
aantallen gebouwen kunnen doorrekenen?
5: Koppeling geotechniek en bovenbouw.
Zowel in sessie A als D is benoemd dat er onvoldoende kennis is van de interactie tussen
ondergrond en gebouw. Door deelnemers aan de kennistafel wordt aangegeven dat er meer
interactie nodig tussen de geotechnicus en de constructeur, om het gedrag van de
ondergrond en de constructie beter in rekening te brengen. De volgende kennisvraag wordt
als belangrijkste beschouwd:


Welke vervormingen ontstaan er door het effect van zettingen en verweking in de
fundering en hoe werkt dit door in het gedrag van de constructie?

Deze vraag heeft een relatie met de onder punt 2 benoemde kennisvragen.
Naar aanleiding van deze top 5 onderwerpen/kennisvragen kunnen de volgende
opmerkingen worden geplaatst:
 De onderwerpen 1, 3 en 4 zijn behoeftes om uniforme handvatten te realiseren voor
de praktijk bij de toepassing van de NPR, op basis waarvan zowel de kwaliteit van de
berekeningen wordt gewaarborgd als de snelheid van uitvoering kan worden
vergroot. Die is in de sessies A, C en D telkens genoemd.
 Het onderwerp schadepreventie was de minst bezochte sessie en kreeg ook de
minste stickers. Het onderwerp is thans niet direct gelieerd aan NPR 9998. Vanuit de
groep kwam als belangrijkste punt naar voren dat goed moet worden vastgelegd
welke schades bedoeld worden, wat wel of niet acceptabel kan worden geacht en of
aandacht voor schadepreventie wel gewenst is in de NPR 9998 (deze heeft nu alleen
betrekking op veiligheid tegen instorten). Vanuit de aanwezigen is geen prioriteit
gegeven aan dit onderwerp aan de hand van de geplakte stickers.
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Conclusies
Op basis van de kennistafel van 12 december 2017 worden de volgende conclusies
getrokken:
De Kennistafel leverde de volgende top 5 op van onderwerpen:
1: Kalibratie en Validatie (sessie A: Rekenmethoden)
2: Effecten vervormingen (sessie D: Verweking)
3: Uniformiteit/waardering/kennisdeling (sessie C: Versterkingsmaatregelen)
4: Rekenvoorbeelden (sessie A: Rekenmethoden)
5: Koppeling Geotechniek en bovenbouw (sessie A: Rekenmethoden).
De in het onderwerp schadepreventie genoemde kennisvragen komen niet voor in de lijst
met hoogste prioriteiten.
In het kader van de 5 hoogst geprioriteerde onderwerpen, zijn kennisvragen benoemd. Per
onderwerp wordt hieronder samengevat wat de tijdens de kennistafel benoemde
kennisvragen zijn.
Nr.
1

Onderwerp
Kalibratie en Validatie

Kennisvragen
 Hoe goed benaderen de gebruikte
rekenmodellen het werkelijke gedrag onder
aardbevingsbelastingen?
 Welke faalmechanismen behoren bij welke
van de verschillende type woningen en
gebouwen die voorkomen in Groningen?
 Worden er conservatieve aannames gedaan,
bij gebrek aan kennis, en in hoeverre is er
sprake van stapeling van veiligheden?
 Hoe kunnen verschillen ten gevolge van het
gebruik van verschillende rekenmodellen
worden verklaard en welke modellen zijn het
meest geschikt voor welke toepassing?
 Hoe kunnen we de juiste gegevens over
verbindingen en materialen beschikbaar
krijgen?
 Welke experimenten zijn nodig om de
rekenmethoden te valideren? Hoe kan reeds
uitgevoerd experimenteel onderzoek, zowel
nationaal als internationaal, worden ingezet
om deze validatie uit te voeren?
 Hoe gevoelig is het faalgedrag voor de
parameterkeuze ?
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Nr.
2

Onderwerp
Effecten van vervormingen









3

Uniformiteit en waardering/
kennisdeling van
versterkingsmaatregelen






4

Rekenvoorbeelden





5

Koppeling geotechniek en
bovenbouw

Kennisvragen
Hoe kunnen we vat krijgen op wat de impact
is van verweking?
Hoe vertaalt verweking zich in
(verschil)vervorming van de fundering?
In hoeverre is er echt sprake van bezwijken
van de constructie bij vervormingen in de
ondergrond?
Hoe groot moeten de vervormingen zijn,
voordat sprake is van bezwijken van de
constructie.
Wat is de restcapaciteit van funderingen bij
optreden van verweking?
Wat is de invloed van de duur van de
belasting.
Hoe kan de kennis, die wordt ontwikkeld
zowel bij de kennisinstituten (zoals TU Delft,
TU Eindhoven, NEN, TNO en
Hanzehogeschool) als bij de diverse
ingenieursbureaus en het CVW, worden
gedeeld en gebruikt om tot uniforme
oplossingen te komen?
Op welke manier kunnen oplossingen en hun
effectiviteit onafhankelijk worden
beoordeeld en vastgelegd?
Hoe kunnen de theoretische regels uit NPR
9998 leiden tot geüniformeerde oplossingen,
die kunnen worden vastgelegd in praktische
handvatten?
Hoe wordt geborgd dat de rekenvoorbeelden
breed geaccepteerd zijn, en als onafhankelijk
en objectief worden vastgelegd?
Hoe dragen de rekenvoorbeelden eraan bij
dat we snel en nauwkeurig grote aantallen
gebouwen kunnen doorrekenen?

Welke vervormingen ontstaan er door het effect van
zettingen en verweking in de fundering en hoe werkt
dit door in het gedrag van de constructie?
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