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De opbouw van de bodem van de eerste paar meter van 
het maaiveld zijn van belang voor de kans op schade.

Zand is gemiddeld genomen de meest stabiele 
funderingsondergrond.

Klei en met name knipklei kan druk opbouwen onder natte 
omstandigheden en maakt funderingen daarmee gevoeliger voor 
schade door bevingen. Tevens zorgt een verhoging van het 
grondwaterpeil voor hernieuwde zetting.

Veen en met name veen dat in het bereik van de grens van het 
grondwater ligt is gevoelig voor oxidatie. Onder water blijft het zijn 
volume behouden, maar komt het droog te staan ook al is dat maar 
kort gaat het oxideren en inklinken. Hierdoor kan een fundering onder 
spanning komen te staan en gevoeliger worden voor bevingen





















Fundering is van belang bij het beoordelen 
van de kans op schade.

Fundering op staal





Hier is te zien hoe het grondwater van invloed kan zijn op funderingen, te hoge of te lage grondwaterpeilen 
kunnen schade aan de fundering veroorzaken of funderingen op staal onder spanning zetten waardoor er 
eerder kans op schade is bij bevingen.



Gemiddeld genomen kun je zeggen dat bij de 
grondversnellingen die door de geïnduceerde 
gasbevingen veroorzaakt worden het 
overgrote deel alleen schade aan funderingen 
veroorzaakt aan woningen die op staal 
gefundeerd zijn.

Dit wil echter niet zeggen dat onderheide 
woningen geen schade kunnen krijgen.



In Nederland werden en worden 
gebouwen tijdens het tekenen door de 
architect berekend op zwaartekracht 
belasting, windbelasting en niet op 
aardbevingen.

Dit zorgt er voor dat veel van de 
gebouwen in Groningen niet berekend 
zijn op de door aardbevingen 
veroorzaakte opwaartse bewegingen en 
de beweging in het horizontale vlak.

Omdat de bevingen in Groningen relatief 
ondiep zijn, worden de eerste zich in het 
verticale vlak bewegende puls relatief 
snel gevolgd door de tweede zich in het 
verticale en horizontale vlak bewegende 
puls. 

Dit geeft een voor gebouwen schadelijke 
rotatie waardoor ze kunnen breken of 
scheuren.



Volgens de NAM zijn dit de factoren waarop 
schaden afgewezen kunnen worden.

Wij zijn echter van mening dat een aantal van deze schadebeelden wel degelijk aan de gaswinning 
toegeschreven kunnen worden. In onze rapporten onderbouwen wij dit waardoor ook deze schaden vaak te 
claimen zijn. Tot nu toe volgen de arbiters onze bevindingen en kunnen wij er daardoor voor zorgen dat uw 
schade vergoed wordt.



Wat zie je aan je woning als je schade hebt

Bovenstaande figuur staat in het handboek aardbevingschade van de NAM. Op zich komen de 
schadebeelden aardig overeen met de praktijk. Alleen zal de NAM zelf nooit iets zeggen over funderingen.
Zie je verticale scheuren in je muren die doorlopen tot in de grond doe je er goed aan de fundering bloot te
graven en te kijken of de fundering is gebroken. Reparatie van de scheur alleen is dan niet genoeg.



De meeste schade buiten zal je dus zien rond gevelopeningen 
(ramen/deuren).

Binnenschaden zijn vaak te zien bij de aansluitingen van wanden met de 
gevels (starre verbindingen).

Met name bij onderheide woningen zie je ook nog wel eens schade aan 
vloeren omdat die vloeren vaak geen verbinding met de paalfundering 
hebben. Hierdoor kan verzakking en breuk optreden. Dit kan (hoeft niet) 
ook mijnbouwschade zijn.

Vaak worden ook schaden geconstateerd bij aansluitingen van 
verschillende materialen en bij wanden die doorgestuct zijn van wand 
naar plafond. Dit zijn vaak krimpscheuren en die komen ook voor in 
gebieden waar het niet beeft.



Wat kunnen wij voor u betekenen?

In het oude schadeprotocol had u recht op contra expertise. Op dit moment lijkt het er op dat de onafhankelijke 
contra expertise vervangen zal worden door een zogenaamde second opinion vanuit de Commissie 
Mijnbouwschade. Het is nog niet duidelijk of en hoe de onafhankelijke contra expertise vorm gaat krijgen. Volg 
daarvoor het nieuws dat hierover beschikbaar komt via het Groninger Gasberaad en de Groninger 
Bodembeweging.

In bepaalde gevallen kan een contra expertise door de verzekering vergoed worden mits schade door 
aardbevingen niet uitgesloten is in de polis.

Contra expertise kan ook voor eigen kosten aangevraagd worden.

Naast aardbevingsschade of beter schade door gaswinning en mijnbouwactiviteiten in het algemeen heeft HBS 
de kennis in huis om u bij te staan bij contra expertise bij brand-, water- en stormschade. 




