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Inleiding
NCG heeft in 2017 aan BuildinG opdracht gegeven om het kennisplatform ‘Bouwen en
Versterken’ in te richten. In het kader van het kennisplatform worden kennistafels
georganiseerd met als doel kennisvragen te identificeren en prioriteren. Op basis van de
resultaten van deze kennistafels wordt jaarlijks door BuildinG aan NCG een advies
uitgebracht om de kennistafel te actualiseren. Dit rapport geeft de tweede update van de
kennisagenda op basis van de bijeenkomsten die in 2018 hebben plaatsgevonden. De
eerdere versies van de kennisagenda zijn terug te lezen in [1, 2].
In 2018 zijn drie kennistafels georganiseerd in het kader van dit kennisplatform. Deze
thema’s van deze kennistafels waren:




Cultureel Erfgoed, gehouden op 15 maart 2018
Schade en Monitoring, gehouden op 28 juni 2018
Versterkingsmethoden, gehouden op 11 oktober 2018

Deze kennistafels hebben alle een lijst van kennisvragen opgeleverd die in volgorde van
prioriteit zijn gerapporteerd in de verslaglegging [3, 4, 5]. Deze verslagen zijn alle terug te
vinden op de website www.kennisplatformbouwen.nl/kennistafels.
Dit rapport geeft allereerst een overzicht van de speerpunten die in de eerste update van de
kennisagenda begin 2018 zijn geformuleerd [2]. Daarna is een overzicht gegeven van in 2018
uitgevoerde activiteiten, in opdracht van verschillende partijen. Op basis van dat overzicht is
weergegeven welke onderwerpen van de kennisagenda zijn afgerond. Vervolgens worden
geprioriteerde onderwerpen voortkomend uit de kennistafels van 2018 benoemd. Op basis
van het overzicht van eerdere speerpunten, reeds uitgevoerde activiteiten en benoemde
prioriteiten wordt een update gegeven van de kennisagenda voor 2019.
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Over versterken, schadeherstel en schadepreventie.
De gevolgen van de bevingen ten gevolge van de gaswinning zijn zichtbaar in de vorm
van schade aan gebouwen, meestal in de vorm van scheuren in metselwerk en
stucwerk. Deze schade moet hersteld worden. Schadeherstel is dus gericht op de
gevolgen van aardbevingen die in het (nabije) verleden zijn opgetreden. Schadeherstel
is doorgaans gericht op het terugbrengen in de oorspronkelijke staat en niet op het
verhogen van de kwaliteit.
De mogelijke gevolgen van toekomstige aardbevingen worden op basis van modellen
voorspeld. Op basis van deze modellen wordt ingeschat wat de kans is dat een
constructie in kan storten bij een (zware) aardbeving. Als deze kans hoger is dan de
norm, die door de commissie Meijdam is vastgesteld, dan moet het betreffende
gebouw versterkt worden. Versterken is dus gericht op veiligheid, en heeft betrekking
op aardbevingen die tot op heden (begin 2019) niet zijn opgetreden. Versterken
betekent niet dat schade voorkomen moet worden.
Het voorkomen van schade (schadepreventie) is in de praktijk niet of met zeer
ingrijpende maatregelen te realiseren. Lichte, makkelijk repareerbare, scheurvorming
zonder risico’s met betrekking tot de veiligheid zullen naar verwachting blijven bestaan.
In een eerdere kennistafel (met als onderwerp NPR 9998) was één van de sessies
gewijd aan schadepreventie.
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Speerpunten uit de kennisagenda 2018
In de eerste update van de kennisagenda uit begin 2018 zijn 11 speerpunten geïdentificeerd.
Deze zijn hieronder weergegeven. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar
het rapport [2].
Speerpunt Onderwerp
1

Rekenmethoden
Valideren en kalibreren

2

Verweking
Effecten van vervormingen in de bodem

3

Seismische weerstand
Near Collapse Criteria voor gebouw en component

4

Seismische weerstand
Equivalente criteria NC naar SD

5

Grond-constructie interactie
Overdracht: gedrag van paalfunderingen in site response

6

Vallende objecten
Criteria ontwikkelen en updaten

7

Schadebeoordeling
beoordelingsmethodiek > materiaalgedrag

8

Grond-constructie interactie
Overdracht: vereenvoudiging indirecte methode (veren)

9

Seismische belasting
Verticale component belasting

10 *

Versterkingsmaatregelen
Uniformiteit en waardering/ kennisdeling

11 *

Rekenmethoden
Rekenvoorbeelden

( * ): De speerpunten 10 en 11 zijn niet zozeer gericht op het oplossen van (fundamentele)
kennisvragen, maar op deling en toepassing van kennis. Deze onderwerpen hebben een directe
relatie met alle andere speerpunten.

5

Uitgevoerde activiteiten in 2018
Algemeen

De eerste update van de kennisagenda is in februari 2018 definitief gemaakt en gepubliceerd
op de website van NCG [2]. Ten behoeve van onderhavige (tweede) update wordt allereerst
een overzicht gegeven van uitgevoerde onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken
kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van de bestaande kennisagenda. Hieronder
wordt ingegaan op de in 2018 uitgevoerde onderzoeken, onder meer in opdracht van EZK,
NCG, NAM en CVW. Allereerst wordt ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen die in 2018
van invloed zijn geweest op de programmering van onderzoek.

Ontwikkelingen met betrekking tot de versterkingsoperatie.

De minister van EZK heeft in maart 2018 het besluit genomen om de gaswinning te
minimaliseren met als doel te komen tot afbouw van de gaswinning tot 0. In het licht van dat
besluit heeft de minister aan de Mijnraad gevraagd te adviseren met betrekking tot de
versterkingsoperatie in Groningen. Daarin geadviseerd door SodM, KNMI, NEN, TNO en een
expertpanel van hoogleraren, heeft de Mijnraad dat advies in juli 2018 gepresenteerd. Het
Mijnraad advies is (met onderliggende adviezen) via het kennisloket
(www.kennisplatformbouwen.nl/kennisbank) te raadplegen. De minister heeft besloten dit
advies over te nemen. Dit betekent dat voor de bepaling van de versterkingsopgave gewerkt
wordt op basis van de risicoanalyses, gebruik makend van de HRA systematiek. De
versterkingsopgave wordt op basis van typologieën nader uitgewerkt. In November 2018
heeft dit geresulteerd in het plan van aanpak dat door NCG is opgesteld.
Deze ontwikkelingen zijn tijdens de kennistafels aan de orde geweest, en zijn relevant in het
kader van de ontwikkeling van de kennisagenda voor 2019. Het stoppen van de gaswinning
heeft invloed op de kennisvragen bij meerdere onderwerpen. Dit wordt in het vervolg van
dit rapport benoemd waar dat van toepassing is.

NPR 9998

Op 1 november 2018 is door NEN NPR 9998;2018 gepubliceerd. Deze richtlijn is in opdracht
van NCG geschreven voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van gebouwen
onder invloed van geïnduceerde aardbevingen. Tijdens de ontwikkeling van deze NPR zijn
meerdere onderzoeken uitgevoerd. In het kader van deze nieuwe versie van de NPR zijn
rapportages opgeleverd en beschikbaar gekomen:





TNO. Background report NPR 9998:2018 Part A: Terminology and safety philosophy,
d.d. 9 okt 2018.
NEN. Achtergrondartikelen bij Annex G NPR-9998-2018 Displacement capacity.
Messali & Rots 2017; Messali 2018a; Messali 2018b; Messali & Rots 2018, Arup 2018
Deltares. NPR-9998 for liquefaction and foundations; Background document for
NPR2018, aug 2018
TNO. Background report NPR 9998:2018 Part B: Non-seismic structural and nonstructural elements, d.d. 9 okt 2018
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NEN. Position paper Beoordeling constructieve veiligheid NeHoBo vloeren in
constructies onderworpen aan een aardbevingsbelasting, d.d. mei 2018
NEN. Position paper Beperking schade door aardbevingen in noordoost Nederland,
d.d. dec 2017

Verder zijn er voorbeeldberekeningen uitgevoerd, die openbaar beschikbaar zijn gesteld
voor belanghebbenden.
Genoemde rapportages zijn te raadplegen via de website van NEN:
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Eurocodes/Veilige-constructies-bij-aardbevingen.htm
Bij de nieuwe versie van de NPR 9998 hoort een update van de webtool waarmee de
aardbevingsbelasting kan worden vastgesteld. Deze update is in december 2018 opgeleverd
en gepubliceerd. Deze is te raadplegen via http://seismischekrachten.nen.nl/.

Schadeoorzaken

De TU Delft heeft in opdracht van NCG onderzoek gedaan naar de oorzaken van schade. Doel
van het onderzoek was het duiden en verduidelijken van de mogelijke oorzaken van schade
aan gebouwen, waaronder de invloed van de verschillende mijnbouwactiviteiten in
Groningen en de stapeling van mijnbouwactiviteiten op bepaalde locaties (naast gaswinning
bijvoorbeeld ook zoutwinning of gasopslag). Een duiding van dit rapport is beschikbaar via
het kennisloket van het kennisplatform:
https://www.kennisplatformbouwen.nl/kennisbank
NCG heeft eind 2018 een aanbesteding uitgeschreven voor de pilot met tiltsensoren. De
start van deze pilot is beoogd te starten in 2019. Het doel van de pilot is om de meerwaarde
van tiltsensoren bij het bepalen van het verband tussen mijnbouw en schade, binnen de
invloedssfeer van het Groningengasveld, inzichtelijk te maken

Industrie en Infrastructuur

Door Antea is in 2017 in opdracht van NCG een rapportage opgeleverd waarin de risico’s
voor de infrastructuur in kaart zijn gebracht. Op basis daarvan is een prioritering
aangebracht met aanbevelingen voor infrabeheerders hoe hiermee om te gaan. Dit rapport
is in 2018 gepubliceerd.
Deltares en TNO hebben voor NCG de Handreiking voor het uitvoeren van studies naar het
effect van aardbevingen voor bedrijven in de industriegebieden in Groningen opgesteld. Fase
1 betreft de kwalitatieve risicoanalyse op basis waarvan constructies en installaties worden
geprioriteerd. In fase 2 worden deze installaties getoetst, waarna eventueel
versterkingsmaatregelen kunnen worden toegepast.
Witteveen en Bos heeft de methode voor de toetsing van opslagtanks voor vloeistoffen
beschreven en gerapporteerd. Dit document geeft specifieke procedures die in het kader
van de Handreiking van Deltares en TNO of van de LOC toets zoals door TU Delft opgesteld
kunnen worden gebruikt.
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Genoemde rapporten zijn in de kennisbank opgenomen en geduid.

NAM onderzoeken

Er zijn in opdracht van NAM in het kader van het winningsplan onderzoeken uitgevoerd naar
de effecten van aardbevingen op de ondergrond en op gebouwen. In dat kader worden
onder meer triltafeltesten bij EU Centre in Pavia uitgevoerd en er loopt een testprogramma
bij de TU Delft. NAM publiceert over de uitkomsten van de onderzoeken via haar website
https://www.nam.nl/feiten-en-cijfers/onderzoeksrapporten.html. Over de triltafeltesten
die bij EU Centre worden uitgevoerd is informatie te vinden via
http://www.eucentre.it/nam-project/?lang=en.

TNO Meetnet

TNO heeft in opdracht van NAM in 2014 een sensornetwerk geïnstalleerd waarmee
gebouwtrillingen ten gevolge van aardbevingen worden geregistreerd. Tevens worden na
het optreden van aardbevingen met een magnitude van 2,5 of groter bouwkundige opnames
uitgevoerd. In 2018 betrof dit twee bevingen. De rapportage die naar aanleiding van de
aardbeving van Zeerijp is uitgekomen van de analyses van de gemeten trillingen en de
waarnemingen van de bouwkundige opnames van de buitengevels is via het kennisloket van
BuildinG te raadplegen.

BuildinG

In 2017 is de onderzoekshal van BuildinG geopend, waarmee Groningen eigen faciliteiten ter
beschikking heeft voor onderzoek naar en het testen van aardbevingsbestendig bouwen. In
2018 is een start gemaakt met een onderzoeksproject, gefinancierd door de TKI
Deltatechnologie, TNO en marktpartijen. In dit onderzoek zijn proeven uitgevoerd op de
triltafel van BuildinG, met als doel een beoordelingsmethode te ontwikkelen voor
innovatieve maatregelen voor aardbevingsbestendig bouwen. Het onderzoek richt zich op
het uit-het-vlak falen van gevel(delen) en wordt medio 2019 afgerond.
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Grote belangstelling voor een test op de triltafel bij BuildinG.

Erfgoed

De NCG heeft in 2018 samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deel 1 van een
afwegingskader voor de beoordeling van monumentaal erfgoed gepubliceerd. Dit
afwegingskader helpt de constructeur en de monumentenarchitect bij het proces met
richtlijnen om tot een versterkingsadvies te komen waarin de balans tussen veiligheid,
monumentwaarde en gebruik geborgd is. Het afwegingskader is te vinden op de site van
NCG:
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/erfgoed/afwegingskader
Momenteel wordt gewerkt aan deel 2.
In het erfgoedloket www.erfgoedloketgroningen.nl is informatie verzameld voor eigenaren
van monumenten over onder meer schade en versterken.

Onderzoeken van het Kennisplatform Effecten Mijnbouw (KEM)

Het KEM is in 2017 met een kennisagenda begonnen. In 2018 heeft KEM een reeks
onderzoeken opgestart, waarover informatie te vinden is via de website
https://www.kemprogramma.nl/. Deze onderzoeken zijn alle nog in uitvoering. De eerste
resultaten worden in 2019 verwacht en gepubliceerd. Er zijn raakvlakken met het
kennisplatform bouwen en versterken in de volgende projecten:
KEM-02: Evaluating, validating and improving the site-amplification component of the
Groningen Seismic hazard and risk model. In dit project wordt nader onderzoek verricht naar
de invloed die ondiepe lokale omstandigheden (zoals veenlenzen, 'knipklei' of slootkanten)
kunnen hebben op het gedrag van de bodem onder aardbevingen.
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KEM-03 en KEM-10 Public Groningen Hazard and Risk Model implementation and
comparison to NAM model version 2 (2017), resp. version 5 (2018). Het doel is om -startend
met de specificaties van het NAM seismische HRA instrument - een publiek beschikbare
versie van de seismisch hazard en risico analyse tool Groningen te ontwikkelen en de
uitkomsten van beiden te kunnen vergelijken.
KEM-03b Public Groningen seismic hazard and risk model train. Doel van dit project is om
een zogeheten modellentrein te realiseren in het publieke domein waarmee verificaties van
dreigings- en risicoanalyses kunnen worden uitgevoerd.
KEM-04 Data driven study on seismic structural features of Groningen ground motions: Doel
is om het effect van de heterogene ondergrond op de voortplanting van aardbevingsgolven
beter te begrijpen alsmede het effect op de horizontale en verticale trillingen aan het
aardoppervlak.
KEM-05 What are effects of repetitive earthquake tremors on (1) near surface settlement of
soil and subsidence rates and on (2) buildings. De centrale vraag is of een serie van bevingen
een ander effect heeft dan de grootste uit de serie en mogelijk extra risico oplevert.
KEM-08 Seismogenic Source Models for the Groningen Gas Reservoir. Het betreft een
kritische review van de huidige aannames en formulering van het aardbevingsmodule in de
Groningen modeltrein. Het doel is om aanbevolen verbeteringen of alternatieven in deze
modulen mee te nemen en een nieuwe generatie risico-instrumenten.
KEM-09 Propagation of uncertainties in the hazard and risk model components and
validation tests. Het doel is om onafhankelijk de probabilistische aanpak en methoden en
met name de voortplanting van deze onzekerheden in de Groningen hazard en risk analysis
(HRA) modeltrein te toetsen. Hiermee wordt geverifieerd dat er geen onder- of
overschatting van risico's sprake is.
KEM-11 Improving the earthquake catalogue in the Groningen region; Dit onderzoek is erop
gericht om nog betere data voor de aardbevingscatalogus van het KNMI te realiseren.

Onderzoek aan Hanze Hogeschool

In 2018 heeft Ihsan Bal zijn inauguratie gehouden als Lector Aardbevingsbestendig bouwen
aan de Hanze Hogeschool te Groningen.
Informatie over het lectoraat, publicaties en lopende onderzoeken is terug te vinden via de
website https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/profielen/lectoren/ihsan-bal

Uitgevoerde punten voor de kennisagenda
Naar aanleiding van de hiervoor omschreven activiteiten is een aantal speerpunten uit de
kennisagenda (grotendeels) afgerond. Voorgesteld wordt de volgende speerpunten als
afgerond te beschouwen en te laten vervallen in de kennisagenda:
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Verweking (punt 2). Door Deltares is in het kader van de ontwikkeling van de NPR
9998 een achtergrondrapport gepubliceerd waarin de achtergronden bij de
beoordeling van het risico op verweking zijn genoemd. Verder is door nieuwe
inzichten en de verwerking ervan in de Hazardkaarten het risico op verweking lager
dan voorheen werd verwacht. Dit onderwerp wordt daarom als speerpunt afgevoerd.
Seismische weerstand (punten 3 en 4). De te hanteren criteria waaraan in deze
speerpunten wordt gerefereerd zijn opgepakt en uitgewerkt in NPR 9998, waarmee
deze punten kunnen vervallen in de kennisagenda.
Vallende objecten (punt 6). Door TNO is in het kader van de ontwikkeling van de NPR
9998 een achtergrondrapport gepubliceerd waarin de achtergronden bij de
beoordeling van mogelijke vallende objecten zijn benoemd en criteria zijn
ontwikkeld. Dit is verwerkt in de NPR 9998;2018. Dit onderwerp kan als speerpunt
worden afgevoerd.
Rekenmethoden, rekenvoorbeelden (punt 11); Door NEN is een serie rapporten met
rekenvoorbeelden op de site gepubliceerd. Het beschikbaar hebben van
rekenvoorbeelden blijft een punt van aandacht, maar is geen speerpunt voor de
kennisagenda.

De overige punten (1, 5, 7, 8, 9 en 10) zijn in meer of mindere mate nog actueel. Op al deze
onderwerpen is wel gewerkt, hetzij in het kader van de ontwikkeling van NPR 9998, hetzij in
een van de hiervoor omschreven onderzoeken. Omdat onderzoeken nog lopen of omdat de
afgeronde onderzoeken maar deels de vragen beantwoord hebben, blijven deze
onderwerpen op de kennisagenda.
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Resultaat Kennistafels in 2018
In 2018 zijn drie kennistafels georganiseerd, met als onderwerpen ‘Cultureel Erfgoed’,
‘Schade en Monitoring’ en ‘Versterkingsmethoden’.
Per kennistafel zijn de kennisvragen/onderwerpen geprioriteerd. De 5 hoogst geprioriteerde
onderwerpen per kennistafel zijn hieronder weergegeven.
Aangegeven is per onderwerp of het betreffende onderwerp inhoudelijke kennisvragen
omvat of eerder een procesgerelateerd onderwerp of advies is. Deze laatste categorie wordt
niet opgenomen in de update van de kennisagenda.

Kennistafel ‘Cultureel Erfgoed’
Nr.
1

Onderwerp
Afwegingskader
[Proces]

2

Beginsituatie in kaart
brengen

3

[Onderzoek]
Vastleggen best practices
en delen van ervaringen

4

[Onderzoek]
Leren van ervaringen uit
andere landen
[Onderzoek]

5

Inrichten van het proces, en
betrokkenheid bewoners en
gebruikers
[Proces]

Kennisvragen
Op welke wijze kan een afwegingskader worden
ingericht, opdat de belangen van alle partijen
afgewogen worden en een acceptabel besluit m.b.t.
het beschouwd monument kan worden gemaakt ?
Hoe kan monitoring van de beginsituatie bijdragen
aan besluiten over ingrepen aan een monument?
Welke aspecten moeten daarbij in kaart worden
gebracht? Welke criteria worden daarbij gebruikt?
Welke oplossingen zijn geschikt voor welke situatie?
Hoe kunnen we goede oplossingen effectief met
elkaar delen? Hoe kan monitoring van oplossingen
bijdragen aan de kwaliteit van maatregelen?
Welke keuzes worden in andere landen gemaakt?
Wat kunnen we vertalen naar de situatie in
Groningen (en wat niet)? Moet verschil worden
gemaakt naar de aard van een monument?
Hoe ziet het ideale proces er uit? Hoe kunnen we
alle betrokkenen tijdig en op juiste wijze hierin
betrekken? Hoe en wanneer moet worden
gecommuniceerd?
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Kennistafel ‘Schade en Monitoring’
Nr.
1

Onderwerp
Realistisch bevingsscenario
na stoppen van gaswinning
[Onderzoek]

2

Relatie aardbevingen
waterhuishouding
[Onderzoek]

3

Combineren van metingen
[Proces]

4

Ontwikkel meetlat voor
schade
[Onderzoek]

5

Kennis openbaar maken en
delen met bewoners
[Proces]

Kennisvragen
 Welke afname van de aardbevingen (in
aantal en intensiteit) er te verwachten bij het
stoppen van de gaswinning ?
 Welke risico’s zijn te verwachten bij
afnemende gaswinning?
 Hoe lang na het stoppen van de gaswinning,
moet er nog rekening gehouden worden met
aardbevingen ?
 In hoeverre kunnen effecten van
aardbevingen versterkte worden door de
waterhuishouding?
 Welk effect kunnen aardbevingen hebben op
de waterhuishouding?
 Hoe kunnen lopende meetactiviteiten
worden gecombineerd?
 Welke relaties kunnen worden gelegd op
basis van meerdere metingen?





Hoe kunnen schades worden beschreven en
geclassificeerd?
Kan een maat worden vastgelegd voor
‘acceptabele’ schade?
Hoe kan de kennis over schades en uit
monitoringprogramma’s op heldere wijze
worden gedeeld met bewoners?
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Kennistafel ‘Versterkingsmethoden’
Nr. Onderwerp
1
Nu beginnen, niet
wachten
(Proces)

2

Effectiviteit van de
maatregelen in relatie
tot veiligheid ?
(Onderzoek)

3

4

5

Omschrijving
De grootste prioriteit, volgens
de deelnemers, is om snel te
kunnen beginnen met
versterken. Kan er alvast
begonnen worden met
beproefde maatregelen,
wellicht conservatief gekozen.
Evalueren kan later, waarna
eventueel bij wordt gesteld.

Kennisvragen
Welke maatregelen zijn
zeker effectief en leiden
tot voldoende extra
veiligheid?
Hoe kunnen we deze
maatregelen evalueren?

De maatregelen in de catalogus
zijn nu niet voorzien van een
oordeel hoe deze maatregelen
kunnen bijdragen aan een
verlaging van het risico.

Hoe kunnen we de
invloed van een
maatregel op de overall
veiligheid kwantificeren?
Hoe werken de
maatregelen in
combinatie met andere
maatregelen?
Dit heeft met name
betrekking op het
proces. Een mogelijke
kennisvraag:
Welke maatregelen zijn
snel uitvoerbaar?
Welke maatregelen
werken zeker bij een
gegeven typologie?
Kunnen deze
maatregelen verregaand
gestandaardiseerd
worden?
Hoe ontwikkelt de
aardbevingsdreiging zich
bij het afbouwen van de
gaswinning ?
Hoe kan dit worden
meegenomen in het
proces van versterking ?

Versnellen van de
versterkingsoperatie

Er is grote behoefte om snel te
komen tot versterkingen. Het
tempo in de afgelopen jaren is
(Proces)
niet voldoende om de aantallen
te halen die uit de diverse
adviezen komen.
Standaardmaatregelen Een van de mogelijke manieren
per typologie
om de opgave te versnellen is
door snel te komen tot een set
(Onderzoek m.b.t.
van standaard maatregelen per
GMC)
gebouwtypologie.
Relatie NPR 9998 en
afbouwscenario
(Onderzoek)

In de huidige NPR 9998 (2017)
wordt voor de
aardbevingsbelasting nog geen
rekening gehouden met het
afbouwscenario uit het advies
van de Mijnraad. Het is van
belang dit wel in de
rekensystematiek mee te
nemen, immers de adviezen van
de Mijnraad hebben dit ook
meegenomen.
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Selectie kennisvragen
Bij de kennistafels worden alleen de kennisvragen opgehaald. De kennistafels zijn niet
ingericht om voorstellen voor uit te voeren onderzoeken op korte en langere termijn te
doen. De nieuwe kennisvragen zijn tijdens de bijeenkomsten verder ook niet geprioriteerd
ten opzichte van de reeds bestaande kennisvragen.
Geconstateerd wordt dat er een zekere mate van overlap is tussen de bestaande en nieuwe
kennisvragen:
 De onderwerpen 3 en 4 vanuit de kennistafel ‘cultureel erfgoed’ hebben betrekking
op het gebruik maken van ervaringen. Ook onderwerp 5 van de kennistafel ‘schade
en monitoring’ heeft hierop betrekking Dit is in de bestaande kennisagenda benoemd
in onderwerp 10. Deze zullen als één onderwerp worden opgenomen in de update
van de agenda.
 Het onderwerp 1 van de kennistafel ‘schade en monitoring’ en onderwerp 5 van de
kennistafel ‘versterkingsmethoden’ betreffen het aardbevingsscenario na afbouw
van de gaswinning. Deze zullen samen worden genomen.
 Onderwerp 4 van de kennistafel ‘schade en monitoring’ (schadebeoordeling) past
onder onderwerp 7 van de bestaande kennisagenda.
Nieuwe onderwerpen met kennisvragen zijn:
 De relatie tussen aardbevingen en de waterhuishouding (kennistafel schade en
monitoring). Dit onderwerp heeft een relatie met het lopend onderzoek van KEM
(KEM-2).
 Hoe kunnen we de beginsituatie van gebouw en omgeving in kaart brengen en welke
criteria worden gehanteerd (kennistafel cultureel erfgoed).
 Hoe kunnen we het effect van versterkingsmaatregelen in relatie tot veiligheid
kwantificeren ? (kennistafel versterkingsmethoden). Deze kan worden gecombineerd
met de vraag hoe maatregelen werken bij een gegeven typologie, en of deze
gestandaardiseerd kunnen worden, en deze vragen worden toegevoegd aan punt 1
uit de agenda, wat betrekking heeft op validatie en kalibratie.
Andere vragen die zijn benoemd zijn met name procesmatig.
De vraag om een afwegingskader voor monumenten is inmiddels door NCG/RCE en Provincie
Groningen ingevuld.
Verder heeft de aanpak van de versterking naar aanleiding van het besluit tot afbouw van de
gaswinning tot gevolg dat de validatie van versterkingsmaatregelen gerelateerd aan de
risicogebaseerde aanpak hoogste prioriteit heeft gekregen.
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Tweede update kennisagenda Bouwen en Versterken
Voor deze update van de kennisagenda is ervoor gekozen de kennisvragen te clusteren. Er is
geen sprake van onderlinge prioritering. Onderwerpen die zijn afgerond zijn afgevoerd en
nieuwe onderwerpen uit de kennistafels zijn toegevoegd. De kennisvragen zijn zo geordend
dat deze aansluiten bij de belangrijkste activiteiten met betrekking tot bouwen en
versterken. De 12 belangrijkste kennisvragen voor 2019 zijn:
A: Vragen die betrekking hebben op de versterking
1: Wat is de invloed van de afbouw van de gaswinning op de seismiciteit in Groningen?
2: Op welke onderdelen moeten de rekenmodellen nog worden ontwikkeld?
3: Hoe effectief zijn versterkingsmaatregelen in het terugdringen van het risico ?
4: Wat is nodig om versterkingsmaatregelen te toetsen ?
5: Hoe kunnen oplossingen verregaand gestandaardiseerd worden?
B: Vragen die betrekking hebben op het ontstaan, opname en preventie van schade
6: Kan een meetlat ontwikkeld worden om schade eenduidig te beoordelen, en wat is
daarvoor nodig ?
7: Hoe leggen we de schade snel, eenduidig en objectief vast?
8: Welke maatregelen kunnen schades in de toekomst voorkomen en hoe kan dat worden
getoetst ?
9: Wat is het effect van cumulatieve schade bij meerdere bevingen?
C: Generieke vragen, die betrekking hebben op zowel versterken als schade
10: Hoe kan, in het bijzonder bij erfgoed, een verantwoorde afweging worden gemaakt
tussen het wel of niet treffen van maatregelen ?
11: Hoe kan monitoring bijdragen aan de kwaliteit van versterken en schade afwikkeling?
12: Hoe kunnen we het beste leren van reeds opgedane ervaring ?
Hieronder wordt per vraag de achtergrond omschreven.
A: Vragen die betrekking hebben op de versterking
Kennisvraag 1:

Wat is de invloed van de afbouw van de gaswinning op de seismiciteit
in Groningen?

Het besluit tot afbouw van de gaswinning heeft tot doel aardbevingen terug te dringen. Dit
leidt tot lagere risico’s voor veiligheid en schades. Voor de versterkingsopgave is het van
belang te weten hoe de aardbevingsdreiging zich ontwikkelt in de toekomst. Het aantal
bevingen, de verdeling ervan en de mogelijke sterkte moeten worden voorspeld om
doelmatig te kunnen versterken. Ook is nog onduidelijk hoe lang de aardbevingen nog
kunnen optreden.
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Kennisvraag 2:

Op welke onderdelen moeten de rekenmodellen nog worden
ontwikkeld?

Deze vraag heeft betrekking op de ontwikkeling van onderdelen van NPR 9998. Vanuit de
kennistafels (in 2017 en 2018) zijn de meerdere vraagstellingen opgehaald die betrekking
hebben op de ontwikkeling van de rekenmethoden:





Hoe modelleren we de interactie tussen grond en (funderings-)constructie ?
Hoe kan de verticale component van de aardbevingsbelasting worden meegenomen?
Hoe zien de tijdsignalen voor tijdsdomeinberekeningen eruit (bij gebruik van de
laatste NPR 9998)
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?

Kennisvraag 3:

Hoe effectief zijn versterkingsmaatregelen in het terugdringen van het
risico ?

Er is door CVW een maatregelencatalogus in ontwikkeling, waarmee per te versterken
gebouw een of meerdere maatregelen kunnen worden gekozen. Deze catalogus is echter
nog niet in staat om te beoordelen wat het effect van een maatregel (of combinatie van
maatregelen) is op het terugdringen van het risico. Hiervoor zijn experimenten nodig, en
gevalideerde rekenmethoden die vervolgens geïmplementeerd moeten worden in de
rekenmodellen (NPR en HRA). Zie ook kennisvraag 3.
Kennisvraag 4:

Wat is nodig om versterkingsmaatregelen te toetsen ?

De rekenmodellen (zowel NPR als HRA modellen) zijn tot nu toe (2018) toegesneden op het
beoordelen van de bestaande gebouwen. Op basis daarvan wordt besloten of deze wel of
geen versterking behoeven. De NPR 9998 is ook geschikt voor het ontwerp van nieuwe
gebouwen. De rekenmethoden zijn nog niet gekalibreerd en gevalideerd voor gebouwen
met versterkingsmaatregelen, die snel en effectief aan te brengen zijn.
Opgemerkt wordt dat de ontwikkelaars van NPR 9998;2018 zelf ook hebben aangegeven dat
enkele delen van deze norm nog nader moeten worden doorontwikkeld. Dit vraagt zowel
om onderzoek, als om implementatie van de onderzoeksresultaten in de norm.
Kennisvraag 5:

Hoe kunnen oplossingen verregaand gestandaardiseerd worden?

Om de gewenste grote hoeveelheid woningen binnen beperkte tijd te versterken kan niet
elke woning afzonderlijk worden uitgerekend. De vraag is of het mogelijk is vaste standaard
oplossingen voor verschillende type woningen te realiseren, die snel uitvoerbaar zijn.
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B: Vragen die betrekking hebben op het ontstaan, opname en preventie van schade
Kennisvraag 6:

Kan een meetlat ontwikkeld worden om schade eenduidig te
beoordelen, en wat is daarvoor nodig ?

Er bestaat veel onduidelijkheid bij de beoordeling van schade en het mogelijke oorzakelijk
verband met opgetreden aardbevingen. Er is behoefte aan een eenduidige wijze om schades
al dan niet te kunnen toekennen aan opgetreden bevingen dan wel eventuele andere
oorzaken. Daarnaast speelt de vraag wat het mogelijk effect is van cumulatie van schade,
ofwel wat is de invloed van bestaande schades op de verdere schadeontwikkeling.
Kennisvraag 7:

Hoe leggen we de schade snel, eenduidig en objectief vast?

De opname van schades vraagt veel tijd, en gezien het aantal gevallen wat beoordeeld moet
worden, is er behoefte aan snellere methoden om schades vast te leggen. Snelheid mag
daarbij niet ten koste gaan van eenduidigheid en objectiviteit.
Kennisvraag 8:

Welke maatregelen kunnen schades in de toekomst voorkomen en
hoe kan dat worden getoetst ?

Tot nu toe is er in het kader van schades alleen gekeken naar het al dan niet toekennen van
claims, en het herstellen van schade. Er wordt daarbij niet gekeken of mogelijke toekomstige
schades al dan niet voorkomen kunnen worden. Dit aspect speelt ook geen rol bij de keuze
van versterkingsmaatregelen. Voorzien is dat er een vraag komt naar maatregelen voor
versterking en herstel die de kans op schades in de toekomst veel kleiner moeten maken.
Hiervoor zou een beoordelingskader kunnen worden ontwikkeld
Kennisvraag 9:

Wat is het effect van cumulatieve schade bij meerdere bevingen?

Het is onbekend wat de invloed is van reeds bestaande schades op de gevoeligheid voor
schade in de toekomst. Zorgen bestaande scheuren voor een grotere gevoeligheid, of juist
niet ? Wat is het effect van cumulatie van schade en wanneer moet er worden ingegrepen?
C: Generieke vragen die betrekking hebben op zowel versterken als schade
Kennisvraag 10:

Hoe kan, in het bijzonder bij erfgoed, een verantwoorde afweging
worden gemaakt tussen het wel of niet treffen van maatregelen ?

Bij monumentale panden die versterkt moeten worden speelt het behoud van de kwaliteit
een grote rol. Dit zorgt ervoor dat maatregelen die inbreuk doen op die monumentale
kwaliteit, meer schade berokkenen dan dat het oplevert. Een afwegingskader is nodig (en
inmiddels in ontwikkeling), waarbij monumentenarchitect en eigenaar een verantwoorde
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keuze kunnen maken. Daarbij moeten de criteria die worden gebruikt helder worden
vastgelegd, en de wijze waarop deze worden getoetst worden vastgesteld.
Kennisvraag 11:

Hoe kan monitoring bijdragen aan de kwaliteit van versterken en
schade afwikkeling?

Er zijn diverse initiatieven voor monitoring van de effecten van aardbevingen. Bij het
opzetten en uitvoeren van een monitoringactiviteit spelen meerdere vragen, waaronder:
Welke eigenschappen moeten worden gemeten, hoe leggen we dit vast? Kunnen we
grenswaarden vaststellen, en welke zijn dat? Hoe moet er ingegrepen worden als deze
grenswaarden worden overschreden ? Hoe kan monitoring bijdragen aan het begrijpen van
effecten van aardbevingen op de waterhuishouding en vice versa?
Kennisvraag 12:

Hoe kunnen we het beste leren van reeds opgedane ervaring ?

Er wordt momenteel veel ervaring opgedaan met versterken en schadeherstel. Er blijkt
behoefte te zijn aan het delen van ervaringen tussen zowel professionele partijen als
bewoners. Hierbij spelen meerdere deelvragen:
-Welke oplossingen zijn geschikt voor welke situatie? Hoe kunnen we goede oplossingen
effectief met elkaar delen?
-Welke keuzes worden in andere landen gemaakt? Wat kunnen we vertalen naar de situatie
in Groningen (en wat niet)?
-Hoe kan de kennis uit monitoringprogramma’s op heldere wijze worden gedeeld met
bewoners?
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