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Aardbevingsbestendiger bouwen

Alleen uw eigen fantasie is de beperking.

Benieuwd naar de mogelijkheden van EPS Bouwsystemen?

De voordelen van EPS
- Aardbevingsbestendiger 7.4 SvR
- Korte bouwtijd / cascowoning
- Gunstige prijs

- Hoge isolatiewaarde Rc-8,2
- Vocht-, rot- en schimmelvrij
- Recyclebaar

- Vormvast / krimpvrij bouwen
- Milieuvriendelijker
- Subsidie mogelijkheden

Bouwen in EPS biedt veel voordelen.
Het is duurzaam en bovendien energie neutraal.

Een kopie van uw eigen woning is zelfs mogelijk
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Voorwoord

Er is veel gebeurd de laatste tijd: een beving van 3,4 R 
in Zeerijp, een fakkeltocht van GBB en Milieudefensie, 
waarmee we in 10 dagen 12.000 mensen de straat op 
krijgen, een nieuw schadeprotocol waarbij de Staat de 
schade betaalt, een advies van het Staatstoezicht op de 
Mijnen - zo snel als mogelijk terug naar 12 miljard kuub -, 
een minister die zegt het advies te zullen opvolgen, 
twee Kamerdebatten en een hoorzitting over de gaspro-
blematiek, bussen vol burgers en boeren met trekkers 
naar Den Haag, ...
Groningen heeft er echt genoeg van. Dat is wel ge-
bleken. De gaskraan moet dicht en schades dienen 

fatsoenlijk vergoed te worden. Het kan niet zo zijn, dat de aanpak nu weer stagneert. 

De versterkingsoperatie is weer een ander verhaal. Het tempo waarin die zich voltrekt 
is zo laag, dat hiermee de veiligheid van de regio de komende 5 jaar nauwelijks wordt 
verhoogd. Daarbij zijn er goede argumenten om de huidige aanpak te heroverwegen: 
halve dorpen worden gesloopt, gemeenschappen worden langdurig ontwricht en het 
erfgoed en het aanzicht van Groningen lijken definitief te verdwijnen. 

Veel effectiever is een substantiële verlaging en op termijn een volledige afbouw van de 
gaswinning. Naar verwachting hoeft er in dat geval veel minder versterkt te worden. 

Ook heeft de GBB kritiek op de afspraken over de versterkingsoperatie: de rol van de 
NAM is daarin veel te groot. De Staat zou net als bij de schadeafhandeling ook bij de 
versterking zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook bij de versterking moet de 
NAM er uit. Het kan niet zo zijn dat een mijnbouwbedrijf meebepaalt of en hoeveel van 
onze huizen behouden blijven. Een kosten-baten analyse van het behoud van woningen 
is meer dan een puur financiële afweging. Van de gemeenten mag verwacht worden dat 
ze - samen met de bewoners - pal staan voor het Groninger erfgoed.

De GBB is daarom voor een bezinning op de versterkingsoperatie. Beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Jelle van der Knoop 
Voorzitter GBB De volgende krant verschijnt juni 2018. 

Van de redactie

Op de trekker, op de trekker,  
we zijn verraden!
Maar dat wisten we al. Klip en klaar blijkt steeds meer, dat onze eigen regering net zo ver-
antwoordelijk is voor de gaswinning als de NAM. Verantwoordelijk voor de langzame ramp in 
Groningen. Wij zijn niet veilig!

Advies van 12 miljard m3 gas winnen in 2013 door SodM? Welnee, de productie meedo-
genloos omhoog. Wij zijn niet veilig!

Alle schade ruimhartig vergoed? C-schades en rechtszaken kunnen we krijgen. 
We zijn niet veilig!
Veiligheid voorop? De sloop en afsluiting van onveilige panden gaat maar door. 
We zijn niet veilig!
De vraag naar gas verminderen? Waar is het regeringsprogramma voor ombouw van 
gasapparaten? Voor isolatie van huizen? Voor duurzame energie? Waarom is in 2017 een 
recordhoeveelheid gas geëxporteerd? Wij zijn niet veilig!

Hand aan de kraan? Code rood blijft heel 2018 gelden voor Groningen. Wij zijn niet veilig!
Wij wonen hier nog altijd niet veilig. De gasproductie moet zo snel mogelijk naar nul. SodM 
geeft in zijn advies heel helder aan, dat ook bij 12 miljard het hier niet veilig is. Dus moet 
de productie naar nul. Niet over tien jaar, niet over vijf jaar, maar sneller! Wij zijn niet veilig.

Spring op de trekker. Gebruik uw macht. Gebruik uw stem. Om te protesteren, om uw 
veiligheid, de veiligheid van uw kinderen, af te dwingen. Gebruik uw stem voor uw toekomst. 
Gebruik uw stem bij verkiezingen. Stem voor uw veiligheid!

Genoeg is genoeg, maar nu is het teveel. Wij zijn niet veilig. Doe er wat aan!
Oh ja, en u kunt natuurlijk zelf heel goed beslissen, waar u uw benzine koopt!

Doe uw voordeel met deze 7e editie van de informatiekrant van de Groninger Bodem 
Beweging
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ONS ONDERZOEK NAAR DE SCHADEOORZAAK 
BESTAAT UIT EEN VOORONDERZOEK WAARBIJ 
WIJ KIJKEN NAAR ALLE AARDBEVINGEN  
DIE MOGELIJK INVLOED GEHAD KUNNEN  
HEBBEN OP UW WONING. OOK VRAGEN  
WIJ STANDAARD DE BOUWTEKENINGEN  
VAN UW WONING OP BIJ DE GEMEENTE.

Nu wij een beeld hebben van uw woning maken wij een inschatting van de 

plekken waar schade door een aardbeving zou kunnen ontstaan. In aard-

bevingschade zit namelijk altijd een patroon. Pas vanaf dit punt gaan wij 

kijken naar de schade die is opgenomen in het rapport van het Centrum 

Veilig Wonen (CVW) en vinden vaak aanvullende schade die in het pa-

troon past. Wij kijken naar de schadekenmerken, die vertellen iets over de 

krachtswerking en de ouderdom van de schade.

Wanneer er veel schade aan een onderdeel is, of het patroon in de woning 

niet duidelijk te verwoorden is, maken wij een heldere schadetekening, 

zoals de afbeelding hier links. Het is belangrijk om alle andere mogelijke 

invloeden op de schade te achterhalen, om te bepalen welke invloeden een 

rol spelen in de schade. Met enkel al deze kennis kan worden bepaald of de 

schade door de gaswinning is veroorzaakt.

Nadat wij tot een volledige bepaling van de oorzaak van de schade zijn ge-

komen, kijken we naar de beste herstelmethode. Dit kan namelijk pas nadat 

de volledige woning en de schade in kaart zijn gebracht. Bij de herstelmeth-

ode geven wij ook de hoeveelheden van dit herstel op. Aan de hand van 

deze gegevens kan een schadekostenberekening worden gemaakt.

CONTRA EXPERTISE

•   Wij komen langs wanneer u thuis bent (zolang het nog licht is);

•   Ons bezoek duurt doorgaans 2 uur, wij nemen de tijd voor u!;

•   U heeft ons mobiele telefoonnummer en kunt ons altijd bellen;

•   U krijgt een volledige schade analyse;

•   Wij beoordelen de schade vanuit een constructief oogpunt;

•   Voordat wij bij u weggaan weet u of wij vinden dat de schade het 

gevolg is van de gaswinning;

•   Het overleg met het CVW is enkel op technische gebied;

•   U ontvangt ons schaderapport binnen 14 dagen na ons 

bezoek aan u;

•   Ook bij twijfel mag u vrijblijvend contact met ons opnemen.
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NAAST DE CONTRA  
EXPERTISE KUNT U  
ONS OOK VRAGEN VOOR:
•    CONSTRUCTIE BEREKENINGEN

•    AARDBEVINGSBESTENDIGER ONTWERP 

•    BOUWBEGELEIDING 

•    BOUWTEKENINGEN EN 3D IMPRESSIES

•    VERGUNNING AANVRAGEN

•    BOUWKUNDIGE KEURINGEN

SCHADETEKENING ACHTERGEVEL TUSSENWONING
De schade (1, 2 en 3) links aan deze gevel, was in de eerste opname meegenomen. Deze schade is vol-

gens de inspecteur van het CVW niet in verband te brengen met de 95 aardbevingen die binnen een 

straal van 5 km van deze woning hebben plaatsgevonden.

 

Bij deze gevel is meer loos. De horizontale scheur die naar links loopt, loopt door bij de buren. Deze 

was geheel niet gezien. Ook rechts in de hoek boven de berging is een heel blok metselwerk ruim een 

centimeter verplaatst. Onze technische opvatting is dat deze schades direct het gevolg zijn van de aard-

bevingen. De hele achtergevel moet grondig worden aangepakt om de situatie terug te brengen naar de 

situatie zoals deze was voor het event.



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 5

De komst van een nieuw schadeprotocol
Op 31 maart vorig jaar besloot de NAM 
uit de schadeafhandeling te stappen. 
Althans, voor schademeldingen na die 
datum. De NCG moest maar een nieuw 
schadeprotocol maken. Er kwamen 
onderhandelingen tussen NCG en verte-
genwoordigers van de bestuurlijke en de 
maatschappelijke Stuurgroep. Die liepen 
stroef, waarop de partijen uit de regio, 
de GBB samen met het Gasberaad, de 
provincie en de gemeenten, besloten zelf 
een opzet voor een protocol te maken. 
Dat lukte op 6 oktober 2017. 

Het regioprotocol werd ondersteund door de 
NCG en belandde bij het ministerie van EZK 
op tafel. Daarna werd het stil. Het Rijk, in het 
bijzonder het ministerie van EZK reageerde 
niet. Tot januari van dit jaar. Toen moest er 
plotseling een schadeprotocol binnen twee 
weken komen. Ook de GBB en het Gasberaad 
werden als maatschappelijke organisaties uit-
genodigd mee te helpen. Zij konden meeden-
ken aan een ‘experttafel’ die de voorstellen 
ontwikkelde en later mochten zij als adviseur 
aanzitten bij het zogenaamde Bestuurlijk 
Overleg (BO) dat de besluiten moest nemen. 
Dit BO bestond uit minister Wiebes, CvK Paas 
en enkele burgemeesters. 
Tot grote verbazing kwam er nog steeds 
geen reactie op het regionale voorstel van 6 
oktober 2017. Wel werd er een ander ontwerp 
protocol op de experttafel gelegd. Dit ontwerp 
was voor de GBB en het Gasberaad dermate 
teleurstellend dat zij besloten niet aan het 
overleg deel te nemen. Een week later was dit 

ontwerp van tafel. Er kwamen toezeggingen 
van minister Wiebes die in de richting gingen 
van het regiovoorstel. Toen besloten GBB en 
Gasberaad om de gok te wagen. GBB en Gas-
beraad hebben veel binnen gehaald en zijn 
grotendeels tevreden met het eindresultaat. 
Niettemin blijven er pijnpunten. Er had een 
betere oplossing moeten komen voor de oude 
schadegevallen van vóór 31 maart 2017. Hier 
bleek de onderhandelingsruimte echter te 
smal. Uiteindelijk heeft Wiebes apart met de 
NAM onderhandeld om een zo goed mogelijke 
afhandeling van deze gevallen te bereiken. Op 
de uitkomst van deze onderhandelingen heeft 
verder niemand aan tafel enige invloed gehad. 

Belangrijkste winstpunten

De Commissie Mijnbouwschade die de 
schadeafhandeling gaat organiseren is onaf-
hankelijk. Niemand, noch de NAM, noch het 
ministerie van EZK, noch de regio, mag zich 
bemoeien met de afhandeling van individuele 
schades door de Commissie. De Commissie 
stelt zelf een werkwijze op voor de beoorde-
ling van schade. Belangrijk is dat de Commis-
sie in principe geen eigen belang heeft dat 
tegen het belang van de bewoner ingaat. 

Dat laatste was wel het geval bij de NAM en 
het CVW. De schademelder heeft bij de afhan-
deling van de schade niets meer met de NAM 
te maken. De aanvrager meldt de schade, 
de Commissie laat de schade opnemen door 
onafhankelijke deskundigen, de Commissie 
bepaalt de schade door bodembeweging 
en de herstelkosten en betaalt deze uit. De 

aanvrager bepaalt zelf welke aannemer hij 
inzet. De Staat betaalt. Vervolgens zal de 
Staat met de NAM onderhandelen over welk 
deel de NAM betaalt. Hier staan de bewoners 
buiten. Voorheen moesten geschillen over de 
schadeafhandeling worden afgewikkeld onder 
het civiele recht. Hierbij is de schademelder in 
het nadeel. Het kost veel geld, de NAM heeft 
goede juristen en kan vertragen. Geschillen 
die onder het nieuwe protocol ontstaan, 
worden afgewikkeld onder het bestuursrecht 

(publiekrechtelijk). Tegen besluiten van de 
Commissie kun je bezwaar aantekenen. Als je 
bezwaar niet wordt erkend, kun je nog tegen 
de beslissing van de Commissie in beroep 
gaan bij de Raad van State. Ook in het nieuwe 
protocol moet het bewijsvermoeden worden 
toegepast. Dit betekent dat bij twijfel aange-
nomen wordt dat de schade het gevolg is van 
bodembeweging. 

Lees verder op pagina 7

    Strijd mee met de stichting 
‘Recht voor Groningen’!
Deze stichting, opgericht door de Groninger Bodem Beweging, 
wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de 
gevolgen van de gaswinning in Groningen behartigen. 
Het juridische gevecht voor de bewoners van het gaswinnings-
gebied moet eindelijk gevoerd kunnen worden!

Slechts weinig mensen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. 
Daarvan wordt handig gebruik (misbruik?) gemaakt door de NAM en 
overheid. Maar gezamenlijk kunnen we ons juridisch wel verzetten. 
Een voorbeeld daarvan is de strafaangifte van schadelijders contra 
de NAM door advocaat mr. Spong. Uiteindelijk zullen we hiervoor 
wel naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten. 
Daarvoor is jouw hulp (geld) ook nodig.

Steun de stichting ‘Recht voor Groningen’  en hang deze poster voor een raam of andere plek, zodat deze pagina voor iedereen zichtbaar is.

S T I C H T I N G

Doe mee om het juridische gevecht contra de Shell/NAM, CVW 
en/of overheid/EZ mogelijk te maken. Veel (kleine) giften maken 
immers juridisch veel mogelijk. Dit alles onder het motto: 
allen voor recht, recht voor allen! 

Stort je gift op: NL 32 RABO 0309 0818 31 
t.n.v. Recht voor Groningen.

Stichting Recht voor Groningen heeft de ANBI-status verworven.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-
status wordt toegekend door de Belastingdienst. De ANBI-status 
betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn bij de aangifte

inkomstenbelasting (voor parti-
 culieren) en bij de aangifte 

vennootschapsbelasting
(voor bedrijven).
Samen staan we sterk!!!
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Dorfstrasse 18 - 26899 Rhede-Brual - info@holthaus.nl

KUNSTSTOFKOZIJNEN
Bel direct: 
06-46315622
Interessante mogelijkheden voor verenigingen 
van huiseigenaren!

WWW.HOLTHAUS.NL
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Bank: koopgarantie aardbevingsgebied
Gerdt van Hofslot

GRONINGEN - Een garantieregeling voor koophui-
zen kan een flinke impuls geven aan de woning-
markt en de leefbaarheid in het aardbevingsgebied.

Dat zegt Karl Pladdet, directeur particulieren van 
Rabobank Noord-Groningen. Bij een koopgaran-
tieregeling krijgen kopers van een woning in het 
aardbevingsgebied de zekerheid dat, mochten ze 
hun huis bijvoorbeeld binnen tien jaar weer kwijt 
willen, ze het kunnen verkopen tegen pakweg 95 
procent van de getaxeerde waarde.
Hoewel de exacte voorwaarden nog uitgewerkt 
moeten worden pleit de Rabobank samen met 
andere partijen voor deze regeling. ,,Wie van 
buitenaf hier wil komen wonen, moet die stap ook 
durven zetten. 

'Door regeling durven  
mensen hier weer te  
komen wonen'

Wanneer deze garantie er komt, kunnen mensen 
dat. Daardoor versterk je ook de leefbaarheid, 
omdat er meer gezinnen komen te wonen. Er 
komt meer jeugd, waardoor er meer dynamiek in 
het gebied komt.’’ Hierdoor zouden particuliere 
woningeigenaren weer meer in hun huis durven te 
investeren, waardoor de kwaliteit van de woning-
voorraad beter wordt.

Volgens hem is het niet de bedoeling dat de bank 
de regeling zelf uitvoert. ,,Wij hebben te maken 
met allerlei restricties. De garantie zou door de 

overheid uitgevoerd moeten worden. Ik denk 
dat het ministerie van Economische Zaken een 
belangrijke rol zou moeten spelen. Maar wij willen 
wel een bijdrage leveren om de garantieregeling te 
ontwikkelen. Dat doen we trouwens al, we zitten 
met allerlei partijen om tafel.’’

Ligt leegloop op de loer? Nee, denkt Pladdet. 
,,Krimp is er nu ook al. Misschien dat het in het 
begin heel even wat erger wordt, maar door de 
koopgarantie is er ook heel snel een nieuwe 
instroom. Als ouderen hun woning verkopen en er 
komen jonge gezinnen voor terug, dan heeft dat 
een positief effect op de demografische ontwik-
keling.’’

Hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft is 
ook voorstander van een garantiestelsel, net als 

burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond. 
,,Iedereen is het er over eens dat er zo’n regeling 
moet komen’’, zei ze eind oktober in deze krant. 

Bron: Dagblad van het Noorden

Aardbevingschade?
 

 

Wij ondersteunen u met 
een contra-expertise

   Persoonlijk 
Betrouwbaar
Betrokken  
Deskundig 

 

 
 
        

 
 

De bevingen stoppen dat kunnen wij niet, maar een gedegen second 
opinion over uw schade, dat maken wij graag voor u. Natuurlijk op de 

wijze zoals u van ons gewend bent, eerlijk en oprecht.

Kachelkoning.nl  |  Het Aanleg 3, Winsum  |  Tel. 0633730413
WWW.KACHELKONING.NL

Vervang uw gas cv-ketel nu door een pellet –cv-ketel! 
Spaar het milieu en verdien veel geld!

Hèt adres voor kachelpijp, houtkachels, pelletkachels,  
installatie & onderhoud. Nieuw: Chazelles, Franze design 

houtkachels. Rustic (zijlader) en Equinoxe
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Samenvattend, de komst van het nieu-
we protocol is toe te juichen, maar ..., 
het motto onder de Groningers is niet 
voor niets al heel lang: ‘eerst zien en 
dan geloven’.
Voor wat betreft de oude gevallen lost 
het protocol niets op. 

Vervolg van pagina 5

De positie van de schademelder is hierdoor 
een stuk sterker. 
Het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) speelt 
geen rol bij de uitvoering van het nieuwe 
schadeprotocol. Er wordt hier een nieuwe 
organisatie voor opgetuigd. Dat betekent ook 
dat de bedrijfscultuur van het CVW, die zich 
de laatste jaren niet in het voordeel van de 
bewoners heeft ontwikkeld, verdwijnt. Er kan 
met de nieuwe organisatie een frisse start 
worden gemaakt. 

In de toelichting zijn de intenties uiteengezet. 
Deze lijken sterk op die van het regiovoorstel 
van oktober vorig jaar: “1) De Staat neemt 
op ruimhartige wijze zijn verantwoordelijkheid 
voor de schadeafhandeling. 2) Schade dient 
op rechtvaardige wijze bepaald te worden. 
3) De Staat komt haar zorgplicht na. Daarbij 

moet gewerkt worden aan herstel van ver

trouwen van de inwoners in Groningen. 4) De 
schadeafhandeling wordt onafhankelijk van 
NAM en de Minister van Economische Zaken 
en Klimaat uitgevoerd. Het ontwerp, de inrich-
ting en de uitvoering van het schadeprotocol 
worden onafhankelijk van NAM bepaald.”

Pijnpunten

Het grootste pijnpunt is hoe er wordt om-
gegaan met oude schadegevallen die nog 
niet zijn afgehandeld. Deze vallen niet onder 
het nieuwe protocol. Het zijn er zes tot acht 
duizend. Veel van hen wachten al lang op een 
correcte en rechtvaardige afhandeling. Het 
moet niet zo zijn dat juist deze gevallen wor-
den vergeten. Voor de oude gevallen vervalt 
ook de mogelijkheid hun zaak aan de arbiter 
voor te leggen. Dit wringt des te meer omdat 
zij voor een oplossing afhankelijk blijven van 

de NAM. Zonder arbiter is er geen vangnet 
voor oude gevallen die het niet eens kunnen 
worden met de NAM.

Het protocol voorziet nu in iets wat lijkt op 
een contra-expert: als een aanvrager bezwaar 
aantekent, mag hij de Commissie Advisering 
Bezwaarschriften verzoeken een (onpartijdi-
ge) deskundige aan te wijzen die hem kan 
bijstaan. De aanvrager kan echter niet zelf de 
contra-expert uitzoeken, althans een die door 
de Commissie wordt betaald. Dit zou niet 
nodig zijn onder het publieksrecht, immers de 
Commissie en de bezwarencommissie zijn on-
afhankelijk. Het gaat hier echter om vertrou-
wen. Vertrouwen dat weg is bij de bevolking 
en dat ook de nieuwe Commissie eerst nog 
moet verdienen. 
In het Protocol en in de Toelichting wordt de 
Commissie weliswaar een aantal richtlijnen 
meegegeven, maar in principe is de Commis-

sie autonoom. Op zichzelf is dit goed, maar 
het zou mooi zijn als er waarborgen in het 
Besluit of Protocol zouden staan dat bepaalde 
praktijken niet meer worden toegepast zoals 
contourlijnen of een te enge interpretatie van 
het bewijsvermoeden. In de tekst zijn deze 
zaken nu goed verwoord maar de interpretatie 
van de Commissie laat nog ruimte. Harde 
waarborgen zijn er dus niet op dit punt.

De meningen zijn verdeeld
Voor sommige deskundigen heeft het wat tijd gekost, maar tegenwoordig is iedereen 
het er toch wel over eens: door de gaswinning daalt in Groningen de bodem en komen 
er forse bodembewegingen voor.

Het kan dus geen verrassing zijn, dat de deskundigen het er ook helemaal niet over 
eens zijn wat er gebeurt, als er per direct met de gaswinning wordt gestopt. Zoals in 
het hele gasverhaal heeft ook hier iedereen zijn eigen agenda en belangen. Wat menin-
gen en ideeën op een rij:

Bij stoppen van de winning 

Prof. dr. ir. Jacques Hagoort: Door daling 
van de druk stoppen de bevingen na zo’n 
2 jaar.

Jan de Jong, voormalig inspecteur-generaal 

van de SodM: Bevingen stoppen binnen 2 
jaar, wellicht sneller.

Prof. dr. Läzlo Evers, KNMI, mede namens  

prof. dr. Wapenaar, TU-Delft: Het is moeilijk 
te zeggen, onberekenbaar.

Ir. Jan van Elk, NAM-seismoloog: Productie 
moet naar 0 om zware bevingen te voor-
komen

Bij langzamer door gaan met winnen

De bodem blijft bewegen, bij volledig leeg-
pompen volgen nog zo’n 400 bevingen. 
Veilig niveau van 12bcm is onzin.

Winning op andere locaties geeft toch be-
vingen door ondergrondse gasstromingen. 

Een winningsniveau van 12 bcm geeft 
wellicht geen bevingen met een kracht 
boven 1.5R.

Afname van winning zal leiden tot afname 
bevingen.

Ir. Adriaan Houtenbos, 20 jaar ervaring bij de NAM, vat het zo samen: “Ik weet daar net 
zo weinig van als iedereen anders. Zo er al onderzoek naar wordt gedaan, dan heeft 
dat tot dusverre geen bruikbare voorspellende waarde gehad. Het is simpelweg te com-
plex en de meest belanghebbenden hebben baat bij oorzakelijke onduidelijkheid.”
SodM en NAM: Beide zijn bezig met onderzoek en hebben nieuwe onderzoeken opge-
zet, maar zijn het zelden met elkaar eens. Dus stop met de winning, zolang er geen 
duidelijkheid is. Want de enige duidelijkheid is, dat de bevingen zullen stoppen, als de 
winning stopt.

Dit is een angstaanjagend staatje van de NAM zelf, met de kans op aardbevingen bij 
verschillende winningshoeveelheden. Waarbij opgemerkt moet worden, dat bij gelijkblij-
vende winningshoeveelheden de kansen op (zware) bevingen groter worden.

 

Gemeente beschermt 
tegen sloop. Of niet? 
Steeds meer panden dreigen in Gronin-
gen aan sloop ten onder te gaan. Zowel 
NAM als Nationaal Coördinator Gronin-
gen geven daarvoor opdracht. Soms 
zit een gemeentelijk besluit achter de 
komst van de slopershamer. 

Uiteraard zijn in alle gevallen Rijksmo-
numenten beschermd. Maar voor al het 
andere onroerend goed geldt in wezen dat 
het met een enkele melding door de eige-
naar aan het gemeentebestuur, mag worden 
gesloopt, zonder dat iemand daar iets vanaf 
weet. 

Bescherming garanderen 

Als we zo doorgaan met versterking en op-
koop, gaat een groot deel van onze dorpen 

tegen de vlakte. Als het onrendabel is om 
schade te herstellen, te versterken, op te 
knappen: dan stopt de NCG (lees: NAM) er 
geen geld (meer) in. En bij panden die wel 
op lijstjes staan, geldt voor de te maken 
kosten een limiet van 150% van de waarde. 

Sloop ligt voor de hand

De prijs van versterking en verduurzaming 
komt – zeker na de gigantische waardeda-
ling van de afgelopen jaren – dus meestal 
hoger uit dan de waarde van het pand. 
Sloop ligt dan dus voor de hand.

Ook als je zelf ingrijpende versterkingsadvie-
zen of keuzes voor sloop/nieuwbouw krijgt 
voorgelegd: overleg met elkaar. Samen sta 
je sterker. Bel Stut en Steun voor advies. 

De GBB roept iedereen op zich bewust te zijn of te worden van een aantal zaken:
•  Ga samen na wat er wel en wat er niet wordt beschermd, waar wel en waar geen ver-

gunningplicht geldt voor het slopen; bij gemeenten die het wel hebben geregeld is dat 
gemakkelijk na te gaan of op te vragen; 

•  Let op de staat van onroerend goed. Zoek – indien nodig – bij leegstand uit wie de 
eigenaar is of wordt; ga na of de eigenaar van plan is te (laten) slopen; ga na of er 
nieuwbouwplannen zijn;

•  Bepaal samen wat dit voor je omgeving betekent en handel naar bevind van zaken.
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“Op korte afstand zie je 
pas echt dat er een 
windmolen staat”
En dáár draait het om: 
Een prima opbrengst en 
voorzien van ALLE veiligheids-
voorzieningen en -certifica-
ten.Welkom op ons bedrijf waar 
de Braun windmolen vrolijk 
draait en u ALLE informatie krijgt.

Veilig - Degelijk - Onderhoudsarm - Bedrijfszeker

Vragen over aardbevingsschade? 
Onze experts staan voor u klaar: 

Mr. Arnold Gras 
050 - 544 53 86 

Mr. Corina Bouwman 
050 - 544 53 84 

Bezoekadres: Stedumermaar 10, 9735 AC Groningen 
050 - 313 64 16   ■   www.benkadvocaten.nl 

NIET EENS MET UW 
SCHADERAPPORT?!
Vraag direct een tweede keuring aan

(Contra-expertise)

Neem contact op: tel. 0652200050 
E-mail: krambouwkeuringen@hotmail.com 

De kosten zullen volgens het nieuwe schadeprotocol plaats vinden. Onze 
ruime ervaring garandeert een onafhankelijke en correcte benadering. 

scoop

www.bouwscoop.nl

"een brede blik
op bouwen"

huisvestingsadvies

bouwkosten

bouwregelgeving

planeconomie

milieulasten

BIM coördinatie en controle
5 jaar
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Loppersum minstens 10 jaar lang een bouwput

“Waar blijft de visie? En wie heeft die?”
Jaap Meedema, voorzitter Vereniging 
Dorpsbelangen Loppersum, is er he-
lemaal niet gerust op: “Loppersum is 
minstens 10 jaar lang een bouwput en 
niemand weet waar het naar toe gaat. 
We laten het ook allemaal wel erg op 
ons afkomen. En een groot deel van 
het dorp gaat plat. Zoveel is zeker. Wie 
heeft een visie op Loppersum 2030? 
Wie is bereid daarover na te denken?” 

In een paar zinnen is dat waar hij zich on-
gerust over maakt. De apathie, maar vooral 
de sociale samenhang die onder druk staat. 
Hij is bang dat ‘ieder voor zich’ gaat en dat 
mensen te weinig informatie en te weinig 
zorgen met elkaar delen. “Als mensen niet 
meedenken over de toekomst van ons dorp, 
alleen maar bezig zijn met hun eigen nieuwe 
of versterkte woning, dan gaat het met 
het dorp niet goed. Als mensen ook voor 
zichzelf geen toekomstperspectief meer 
schetsen, niet meer nadenken over hun 
leven, dan slaan depressies toe, dan krijgen 
de huisartsen het heel erg druk.” 

Niet alleen van de inwoners van Loppersum 
– en van alle andere dorpen in het gaswin-
gewest – verwacht Meedema een pro-actie-
ve houding. Ook van gemeentebestuurders 
en ambtenaren. Al merkt hij ook daar maar 

weinig van omdat men het in het hele ge-
bied veel te druk heeft met de waan van de 
dag. En die is al tijdrovend en ingrijpend.

Denk mee. Doe mee

Aan de andere kant is de voorzitter van 
Dorpsbelangen Loppersum ook niet te 
benauwd voor vernieuwing. “Je moet er 
toch niet aan denken dat je alles wat er nu 
staat per se wilt behouden. Je kunt er niet 
omheen dat er nieuwbouw gepleegd moet 
worden, ook in de oudere gedeelten van het 
dorp. En juist daarom is het noodzakelijk om 
met elkaar na te denken over Loppersum 
2030. Niet voor mijn generatie, maar vooral 
voor onze kinderen en hun kinderen. En ook 
die kom ik bij de gedachtevorming daarover 
maar sporadisch tegen.“

“We hebben juist nu kansen om de leef-
baarheid voor de volgende generaties in 
Loppersum te behouden en naar wens uit 
te breiden.” Hij wil het wel van de daken 
schreeuwen: “Het gaat om jullie toekomst. 
Denk mee. Doe mee!” 

“Van echt woongenot is al 
maanden geen sprake meer”

Een dorp op z’n kop
De komende jaren staat in Loppersum het hele dorp op z’n kop. Voor veel huurders 
en eigenaren is de komende periode onzekerheid troef. Eigenaren van woningen aan 
de Zeedijken, de Delfstraat, de Fivelstraat en Ter Muyden hebben de uitslagen van het 
versterkingsonderzoek gehad. De eerste indrukken: voor de meeste van de 60 wonin-
gen – vooral twee onder één kap – wordt het sloop/nieuwbouw. De afgelopen maanden 
hebben ze door de inmiddels beruchte Jarino-woningen en door de versterking van 
huurwoningen al aan den lijven kunnen ervaren wat dat betekent. Van echt woongenot 
is al maanden geen sprake meer. Inmiddels wachten in Loppersum ook de eigenaren 
van woningen in de tweede fase van het grootscheepse versterkingsprogramma op het 
onderzoek of op de uitslag voor hun woning. 
In die fase zitten straten als Kruisweg, Middenstraat, Hoogestraat en Nieuwstraat. 
Voornamelijk vrijstaande woningen, maar ook een deel van de oude kern, het winkel-
gebied van Loppersum. De trein dendert de komende jaren voort. In deze editie een 
reeks tips van eigenaren en een ondernemer die eigenlijk op hetzelfde neerkomen: doe 
het samen! Wie meer wil weten: kijk regelmatig op www.loppersumversterkt.nl.

Jaap Meedema: “Het is ons leven, het zijn onze huizen”

Jaap Meedema roept bewoners  
op zich te organiseren

“Overleg in alle  
openheid met elkaar”
Hij blijft er op hameren: “Informatie moet voor iedereen beschikbaar zijn. Procedures 
moeten helder zijn. Je moet roddels voorkomen. Mensen moeten elkaar kunnen ver-
trouwen. Van de hele operatie mag niemand de dupe worden. We moeten straks weer 
als buren met elkaar samenleven.” Als gepensioneerd manager van een onderwijsor-
ganisatie weet Jaap Meedema als geen ander dat je nooit helemaal kunt voorkomen 
dat mensen hun eigen gang gaan. “Maar juist hier, in dit proces, hebben we elkaar 
heel hard nodig. Anders ga je d’r onderdoor of kom je aan ’t eind bedrogen uit.”
Hij heeft het initiatief genomen om in ieder geval met een deel van de mensen uit 
zijn straat het overleg op gang te brengen. “Nadat de NCG de onderzoeksresultaten 
bekend maakte, zijn we onmiddellijk met elkaar om de tafel gegaan. De hamvraag: 
“Wat willen wij?”
Want, redeneert Jaap Meedema: “Het is ons leven, het zijn onze huizen.”

De GBB komt het overal tegen: als je je niet voorbereidt, wordt er over je heen ge-
walst. Je kunt ook niet verwachten dat iedereen even mondig is. Daarom heb je elkaar 
nodig, moet je je voorbereiden op de hele operatie waarin ingrijpende versterking of 
sloop en nieuwbouw van je woning aan de orde komen. 
“Na zo’n mededeling van de NCG staat voor veel mensen het hele leven in één keer 
op de kop. Alleen nog maar vraagtekens. Alle plannen voor de komende jaren aan 
duigen. Je moet daar een nieuw toekomstperspectief voor in de plaats zetten. Dat 
gaat niet van de ene dag op de andere. Angst is daarin een slechte raadgever. Angst, 
onzekerheid, kun je reduceren door samen op te trekken, door je aan anderen vast te 
klampen, door je te informeren. Dat kun je niet alleen.” 

Doe het samen!

Jaap Meedema onderkent uiteraard dat de eerste reacties op de versterking heel indi-
vidueel zijn. En als je die voor jezelf houdt, in je schulp kruipt, schiet het volgens hem 
niet op en ben je alleen maar bezig met je eigen toekomst. 
“Voor mij gaat het veel verder. Denk samen na over wat er met je huis gaat gebeu-
ren. Welke kansen je wilt grijpen. Welke rechtvaardige eisen je wilt stellen. Spreek af 
wanneer je je poot stijf houdt. Maar denk ook samen na in wat voor buurt je na de 
versterking wilt wonen. En denk dan niet alleen aan jezelf, maar ook aan een toekom-
stige generatie.”

Met de bewoners van de 14 woningen waar ook die van Meedema deel van uitmaakt, 
is het proces nu op de rails gezet. Uitwisseling vindt plaats met de groepen uit de 
andere blokken. En als dat nodig is, wordt externe – onpartijdige – hulp ingeroepen. 
Bijvoorbeeld van Stut en Steun. 

“Tegen de NCG en tegen elkaar hebben we ook gezegd: “Alle procedures moeten voor-
af voor iedereen helder zijn. Maar de uitkomsten kunnen individueel verschillen.” En 
voordat we naar buiten lopen te toeteren, zorg je eerst dat je zelf goed bent geïnfor-
meerd en praten we eerst met elkaar. Achterklap, wantrouwen, boosheid moeten we 
te allen tijde zien te voorkomen. Dat kan alleen door alles met elkaar in alle openheid 
te delen. Wij bepalen als bewoners wat we willen en hoever we willen gaan. Binnen de 
mogelijkheden die er zijn, maar vooral binnen wat wij reëel vinden.
We hebben hier niet om gevraagd.”
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KWALITEIT EN 

PERSOONLIJKE TOUCH,

7 DAGEN PER WEEK!

HOTEL SPOORZICHT & SPA  |  MOLENWEG 11  |  9919 AE LOPPERSUM  |  TELEFOON: 0596 – 57 15 92 | INFO@HOTELSPOORZICHTSPA.NL  |  WWW.HOTELSPOORZICHTSPA.NL  |  

OOK VOOR:

• Catering

• Private dining

• Overnachtingen

• Feesten en partijen

• Vergaderingen en bijeenkomsten

Kom genieten van een moment 
van ontspanning in onze SPA! 

Voorwaarden
• Korting wordt verrekend tegen inlevering van deze kortingsbon.
• Aanbieding geldt t/m 04-06-2018 voor dag- en avondentree.
• Maximaal 2 personen per bon.
• N.i.c.m. andere acties.

SPA-Entree + diner
Diner is plate naar keuze

Reserveer uw bezoek via: www.hotelspoorzichtspa.nl/spa

€32,50 p.p.

€44,00



SCHADE-EXPERTISE & ADVIES

Bevingschade! En nu?
Laat u adviseren door onze contra-experts.

Waterschade? Brandschade?Stormschade?

Tandem Schade-expertise & Advies BV  .  Stationslaan 1, 9919 AB Loppersum  .  Tel.: 0596 573035  .  www.tandemexpertise.nl

Expertise nodig?
Ga naar onze website 

en meldt u aan.

www.tandemexpertise.nl

"gewoon uit Loppersum"
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80% van de mensen bezorgd over toekomst

Grote problemen met hypotheken
Eindelijk staat het nu zwart op wit, na gedegen onderzoek: de aardbevingen hebben 
sinds 2012 (ook) geleid tot grote problemen met de hypotheken en leningen van 
woningeigenaren. Dat woningeigenaren in het gaswingewest Groningen het flink 
voor de kiezen krijgen, is genoegzaam bekend. Inwoners van Groningen staan niet 
alleen onder druk vanwege schade aan hun woning en ellenlange procedures, ge-
volgd door de versterkingsoperatie; ook hypotheken en leningen dragen behoorlijk 
wat bij aan de sores waarmee mensen worden geconfronteerd. 

Meer dan de helft van de 516 ondervraagden 
verwacht problemen. Zo’n 30% heeft die nu 
al. Jongeren en eigenaren van goedkopere 
woningen ondervinden de meeste proble-
men en aflossingsvrije hypotheken (vaak in 
combinatie met een andere hypotheekvorm) 
veroorzaken de grootste problemen. De kans 
dat een eigenaar hypotheekproblemen heeft, 
is groter naarmate de woning meer schade 
heeft opgelopen door gasbevingen. Verder 
blijkt dat potentiële kopers moeite hebben 
om bij de bank (bij afsluiten, oversluiten en 
verlenging) voldoende hypotheek te krijgen 
voor een woning in het gebied boven het 
Groningenveld. Dat wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door de waardedaling van onroe-
rend goed. 20% van de ondervraagden zegt 
hiermee te worden geconfronteerd.

Dit zijn globaal genomen de uitkomsten van 
een onderzoek dat de werkgroep Hypotheken 
van de Groninger Bodem Beweging onder 
leiding van prof.dr.ir. George de Kam (RuG) 
heeft laten verrichten onder al haar leden. 
Toenemende signalen vanuit de samenleving 
en de leden van de GBB, gaven het bestuur 
aanleiding voor het instellen van dit onder-
zoek. 

Verrassende uitkomst is deze keer dat 
aardbevingen als oorzaak zoveel belangrijker 
gevonden worden dan krimp en de inmiddels 
achter ons liggende crisis op de woning-
markt. Dit gevoel bij mensen komt thans 
nadrukkelijker naar voren dan in andere 
onderzoeken naar de waardedaling van onroe-
rend goed in het gasbevingsgebied.

Een overzicht van de belangrijkste conclu-
sies van het onderzoek:
•  Van de 516 respondenten heeft of ver-

wacht de helft (255 respondenten) proble-

men met de hypotheek
•  Van deze 255 respondenten met actuele of 

verwachte problemen heeft bijna 28%, dat 
zijn 71 respondenten,  nu al problemen

•  48% van respondenten heeft emotionele 
problemen

•  50% van de respondenten meldt dat de 
woning nu (19%) of in de toekomst (31%) 
onder water staat

•  Van de respondenten die melden dat de 
woning nu of in de toekomst onder water 
staat baseert 45% dat op het gegeven 
dat hun hypotheekbedrag hoger is dan de  
WOZ-waarde van hun woning

•  Aardbevingen vormen volgens de respon-
denten de belangrijkste oorzaak van de 
waardedaling 

•  Eén op de vijf respondenten merkt nu al 
de gevolgen van de waardedaling van de 
woning

•  Hoe zwaarder de schade, hoe groter de 
kans op waardedaling

•  Door waardevermindering is er vaak geen 
kans op andere financiering en gebruikma-
king van een opeet-constructie, probleem 
wordt genoemd door 65% van de respon-
denten en is bij 22% zelfs een actueel 
probleem

•  19% van alle respondenten zegt nu al pro-
blemen te hebben met een restschuld

•  64% van alle respondenten heeft zorgen 
voor de toekomst over de restschuld

•  Van de respondenten heeft (13%) of ver-
wacht (27%) moeite met betalen hypothee-
klasten

•  Nieuwe hypotheek of vernieuwing rente-
vaste periode is lastig door waardedaling, 
voor 13% van de respondenten is dit een 
actueel probleem, voor een groot aantal 
(60%) een toekomstig probleem

•  Voor één op de acht is het betalen van 
hypotheeklasten een actueel probleem 

•  Een potentiële koper kan vaak niet voldoen-
de hypotheek krijgen door waardedaling 
omdat de vraagprijzen hoger liggen dan de 
bank wil financieren; dit speelt bij ruim 20% 
van de respondenten een rol

•  6%  van de respondenten verwacht dat het 
probleem van dubbele woonlasten in de 
toekomst een rol zal spelen

•  Voor 7% van de respondenten zijn dubbele 
woonlasten op dit moment een probleem

•  Aflossingsvrije hypotheken komen het 
meest voor, dit wijkt niet af van het lande-
lijke beeld

•  Rabobank heeft ruim een kwart van de 
hypotheken verstrekt

•  Moeilijkheden met betalen komen vaker 
voor bij bewoners in gebied met hoog per-
centage schademeldingen

•  NHG op hypotheken in het aardbevingsge-
bied is lager dan landelijk gemiddelde, bij 
de respondenten is dit maar 25%

•  De meerderheid van respondenten is 
slechts matig tevreden over de opstelling 
van hun bank wanneer zij contact zoeken 
om problemen te bespreken

•  Minder dan de helft van de klanten die con-

tact met bank hebben gehad ervaart begrip
•  Meer emotionele problemen als schade 

aan woning groter is
•  Weinig vertrouwen van respondenten in 

NAM, CVW en de Staat

Prof. Dr. Ir. George de Kam

Het onderzoek dat in opdracht van de 
Groninger Bodem Be-
weging is ingesteld 
naar problemen 
rond hypotheken 
van leden in het 
gaswingewest Gro-
ningen, stond onder 
leiding van prof. dr. 
ir. G.R.W. (George) 
de Kam. George de 

Kam is honorair hoogleraar Volkshuisves-
ting en Grondmarkt, met bijzondere aan-
dacht voor het wonen van ouderen, aan de 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van 
de Rijksuniversiteit Groningen.

De werkgroep hypotheken van de GBB be-
geleidde het onderzoek, dat onder leiding 
van De Kam werd uitgevoerd door Jelte 
van den Broek en Jordi van Maanen.

“Perspectiefbreuken  
in mensenlevens”

“Het gaat om perspectiefbreuken, om 
mensen die doorlopend hun plannen 
moeten bijstellen of hun budgetten.” Prof. 
George de Kam is een bevlogen mens. 
Vooral als het over onroerend goed gaat in 
relatie tot de gevolgen van de gaswinning. 
Die houden hem beroepsmatig bezig, maar 
vooral ook als mens. Laten we zeggen: hij 
zet zijn kennis graag in om bijdragen aan 
oplossingen te leveren. Onroerend goed is 
zijn vakgebied.

“Achter je bureau kun je amper vermoeden 
wat er gebeurt,” meent De Kam. “Ga maar 
eens na: je huis wordt afgebroken en de 
bank zegt: u heeft geen onderpand. Of je 
huis staat ten gevolge van de prijsontwik-

keling onder water en de bank wil dat je 
aflost. En zo zijn er nog meer voorbeelden 
te noemen. Wat te denken van deze: ten 
gevolge van de versterkingsoperatie wordt 
5 ton in je woning geïnvesteerd. Maar 
de woning wordt niet opeens 5 ton meer 
waard. Wat wordt nu voor de verzekering 
de herbouwwaarde? En wie gaat die pre-
mie betalen? “

“Natuurlijk staan mensen van tevoren 
niet bij stil bij dit soort gevolgen van de 
gasbevingen en de versterkingsoperatie. 
Maar wat nog erger is: ook beleidsmakers, 
NAM, NCG, CVW en banken zagen het 
probleem aanvankelijk over het hoofd. Pas 
bij de aanpak van de eerste serie parti-
culiere woningen, de Jarinowoningen in 
Loppersum, openbaarde het probleem zich 
in volle omvang.” 

De aanbevelingen van de 
hypotheekwerkgroep vindt u  
op pagina 13

Premieboost?
We weten zeker dat we geen slapende honden 
wakker maken. Dat zijn ze al lang!
Wie een hypotheek op zijn onroerend goed 
heeft, weet dat waardedaling, sloop/nieuw-
bouw en versterking tot heel wat problemen 
aanleiding geven. Zie elders op deze pagina.
Maar er is nog meer dan het hypotheekonder-
zoek bevestigt. 
Als ‘eigenaar’ ben je verplicht om alle veran-
deringen aan je onderpand te melden. Niet 
alleen aan de hypotheekbank, maar ook aan 
je verzekering! 
* Als je huis in waarde daalt, maar de her-
bouwwaarde stijgt of gelijk blijft…….. 
* Als je huis wordt afgebroken en je krijgt een 
ander huis……
* Als je huis wordt opgekocht …………..
* Als je huis wordt versterkt en er dus heel 
wat geld in wordt geïnvesteerd……..
* En als je die versterking ook nog eens aan-
grijpt om ‘koppelkansen’ te benutten ….

Kortom: banken en verzekeraars zullen in alle 
gevallen tot een herwaardering van de premie 
overgaan. Zeker als je een nieuwe woning 
‘krijgt’ en helemaal als er, bijvoorbeeld in het 
geval van monumenten (zie elders in dit num-
mer) tonnen in je woning worden geïnvesteerd! 

Wat is nu de waarde van je pand? Wat is de 
herbouwwaarde geworden? Voor verzekeraars 
maakt dat nog al wat uit. Voor de WOZ ook, 
kunnen wij ons voorstellen, tenminste als de 
verkoopbaarheid na jaren weer wat toeneemt, 
de markt weer wat aantrekt. We kunnen maar 
één advies geven: wees alert, laat je goed 
adviseren, zodat je niet op de koffie komt, 
mocht er iets onverwachts gebeuren. De NAM 
draait vast niet op voor je verhoogde premie 
opstalverzekering!
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Kom binnen en 
laat je verrassen!

Damsterdiep l Groningen | www.smant.nl

nieuwe vloer | renovatie | onderhoud

volg ons op facebook.com/SmantGroningen

Damste rd iep  |  G ron ingen
www.smantv loe ren .n l  |  i n fo@smantv loe ren .n l

Dorfstrasse 18 - 26899 Rhede-Brual - info@holthaus.nl

KUNSTSTOFKOZIJNEN
Bel direct: 
06-46315622
Interessante mogelijkheden voor verenigingen 
van huiseigenaren!

WWW.HOLTHAUS.NL

Raamdesign

O
H
G

ALBERT EINSTEINLAAN 9/9A

9615 TE KOLHAM (HOOGEZAND)

TELEFOON: 0598 - 35 22 72

INFO@CALDAVITA.NLWWW.CALDAVITA.NL

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND

WIJ ZIJN DEALER VAN DIELLE,  
DIELLE HEEFT EEN  

AANTAL PRACHTIGE MODELLEN  
VOOR ELK INTERIEUR EN DIVERSE  

MOGELIJKHEDEN ZOALS PELLET-CV
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Moedig voorwaarts

Overschild na het Witboek 
Na de presentatie van het Witboek begin 
november 2017 zat de werkgroep DVO van 
Overschild elkaar even aan te kijken: “En 
nu?” Het antwoord kwam maar al te snel: 
de eerste versterkingsadviezen in het dorp 
werden uitgebracht, met alle ellende van 
dien. Schrik en verdriet: ruwweg de helft van 
de huizen aan de Meerweg zal waarschijn-
lijk moeten worden gesloopt en herbouwd. 
Maar ook veel onduidelijkheid: de huizen 
moeten nog worden getaxeerd, belangrijke 
informatie is nog niet beschikbaar, liever 
gezegd: nog niet verstrekt. Ook andere 
aandachtspunten dienen zich aan. Waar in 
het dorp willen we de wisselwoningen? Hoe 
zal het dorp er als geheel straks uitzien en 
hoe oefenen we daar als bewoners invloed 
op uit? Hoe gaan we verder met partijen 

zoals de (nieuwe) gemeente, de NCG en 
de overheden? Hoe houden we onze poot 
stijf wat betreft de verduurzaming van de 
te versterken huizen? Een gesprek met 
minister Wiebes gaf wat het laatste betreft 
weinig hoop.

Uiteindelijk is gekozen voor dezelfde werk-
wijze als voor het Witboek. We stellen geza-
menlijk een lijst met prioriteiten op, en die 
worden successievelijk gespecificeerd tot 
vragen. En die vragen worden dan meestal 
geherformuleerd tot eisen...
Twee aanbevelingen kunnen nu al weer wor-
den gedaan: 1. Hou je poot stijf en 2. teken 
niets voor je je er met deskundige hulp van 
verzekerd hebt dat dat verantwoord is.

Aanbevelingen van de Hypotheekwerkgroep GBB

1.  Algemeen

  •  Waardedaling en moeilijke verkoopbaar-
heid door waardedaling (ten gevolge van 
mijnbouwschade) zijn hoofdoorzaken van 
hypotheekproblemen in het aardbevings-
gebied

2.  Bestaande voorstellen en suggesties

  •  Er liggen al veel voorstellen en sugges-
ties om hier iets aan te doen, vooral 
gericht aan NAM, het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, en de 
NCG. Steeds gaat het daarbij om twee 
elkaar versterkende effecten: een reële 
oplossing voor de problemen van indivi-

duele burgers, en daarnaast het bieden 
van kaders voor het beter functioneren 
van de woningmarkt.

      Bestaande voorstellen en suggesties: 
- de instelling van een schadefonds 
- een opkoop- en garantieregeling 
- compensatie van waardeverlies 
- verbetering van de positie van eigena-
ren in het versterkingsproces 
- een respectvolle benadering van gedu-
peerden 
- financiële en technisch/inhoudelijke on-
dersteuning om de gang naar de rechter 
beter mogelijk te maken..

3.  Verhuur

  •  Wegnemen van belemmeringen voor ver-

huur, houd regelingen zoals Leegstands-
wet en hypotheekrenteaftrek tegen het 
licht, dit dienen NCG, en de Ministeries 
van Binnenlandse Zaken en Financiën in 
gang te zetten, verder in samenwerking 
tussen belanghebbenden, ervaringsdes-
kundigen, banken, makelaars, hypo-
theekadviseurs en Vereniging Eigen Huis 
(VEH).

4.  Banken

  •  Banken moeten meer begrip tonen en 
tegemoetkomend zijn bij problemen

  •  Banken moeten er bij hun toezichthou-
ders collectief op aandringen dat zij 
meer ruimte krijgen om in bijzondere 
situaties klanten tegemoet te komen 
met bijzondere regelingen

  •  Opstellen van bijzondere regelingen voor 
de oplossing van hypotheekproblemen in 
het aardbevingsgebied in groot overleg 
tussen GBB, Gasberaad, Vereniging 
Eigen Huis en de banken

  •  Banken en stichting Waarborgfonds Ei-
gen Woningen (WEW) moeten bij risico’s 
claim kunnen leggen bij NAM

  •  Er moet een goede regeling komen 
om hypotheekproblemen ten gevolge 
van versterking en sloop op te lossen, 
analoog aan de afhandeling door de Tas-
kforce Rabobank bij de Jarino-woningen 
in Loppersum

5.  NHG

  •  Waarborgfonds Eigen Woningen meer 
betrekken bij oplossen van financiële 
problemen, daar is de kennis aanwezig. 
Overleg gewenst tussen GBB, Stut en 
Steun, VEH, eventueel ook de Stichting 
WAG

  •  Overleggen hoe deelname aan Nationale 
Hypotheek Garantie in het aardbevings-
gebied verhoogd kan worden

  •  Rijk moet garantstellend zijn om be-
staande hypotheken alsnog onder te 
NHG te laten vallen, hiervoor is inzet van 
de NCG vereist

  •  Mogelijke compensatie vanuit de NHG 
moet verhaald kunnen worden op de 
NAM

6.  Hypotheekproblemen

  •  Stut en Steun mogelijkheden verschaf-

fen voor meer steun in de vorm van 

maatwerk en voorlichting bij hypotheek-

problemen, eventueel kan dit ook door 
GBB-focusgroepen. Dit in samenwerking 
met banken en VEH, deskundigheid dient 
vanuit de banken te worden overgedra-
gen

  •  Compensatie voor waardevermindering, 

na uitspraak in de door Stichting WAG 

aangespannen rechtszaak, moet besteed 

kunnen worden aan aflossing hypotheek

Zegetocht Witboek Overschild
In de vorige krant van de Groninger Bodem Beweging kon u lezen over het Witboek 
waar de ‘Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild’ DVO mee bezig was. Het 
Witboek is een handleiding voor bewoners van het aardbevingsgebied voor hun omgang 
met NAM, NCG, gemeente, aannemers, kortom de ‘andere partij’ in de aanloop naar en 
de realisatie van de versterking of sloop-en-nieuwbouw van hun huis. Het Witboek (te 
downloaden op www.overschild.nu) maakte na zijn presentatie een ware zegetocht en 
is inmiddels in het bezit van niet alleen veel bewoners maar ook van andere partijen 
die met de aardbevingsproblematiek te maken hebben. Het wordt naar verluidt zelfs 
gebruikt als lesmateriaal bij het CVW. 

Volle bak in dorpshuis ‘De Pompel’ Overschild bij de presentatie van het Witboek op 4 november 2017. 

(Foto: Cees Wildervanck)

De werkgroep Hypotheken van de GBB. Boven, van links naar rechts: Ciska van Aken, 
Anton Folkeringa, Piet Nauta, Geert Molema, Henny Visser en Peter Bruijn; onder: Fré 
Hansen en Henk van Halteren; Gerrit Jan van der Toorn en Hanneke Heerema ontbre-
ken op deze foto. 
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Klacht over schadeafhandeling door NAM of CVW? 
De Onafhankelijke Raadsman is er voor u!

Heeft u schade als gevolg van gaswinning 
in Groningen?

De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor klachten over 
de afhandeling van schadeclaims door NAM of CVW. Het gaat hierbij 
uitsluitend om schade als gevolg van gaswinning. Klachten over 
bouwkundige versterking kunt u ook melden bij de Raadsman.
 
De heer Leendert Klaassen is in 2013 door de minister van 
Economische Zaken benoemd als Onafhankelijke Raadsman.
Hij staat boven de partijen en vervult in deze ombudsfunctie 
een adviserende en bemiddelende rol. 

Mr. Leendert Klaassen

Contact?
Telefoon 088 - 223 44 55
info@onafhankelijkeraadsman.nl
www.onafhankelijkeraadsman.nl

Inloopspreekuur op dinsdag 14.30-16.30 uur en donderdag 9.00-11.00 uur. Locatie: Molenweg 12 Loppersum (gemeentehuis).
Op dinsdagmiddag 6 maart zijn ook medewerkers van de Nationale Ombudsman aanwezig tijdens het inloopspreekuur. U bent van harte welkom.

Wanneer kunt u een beroep doen op de 
Onafhankelijke Raadsman?

• U heeft een schadeclaim ingediend bij NAM of CVW.
• Nu bent u – om wat voor reden dan ook – niet tevreden over de 
 manier waarop de claim wordt afgehandeld door NAM of CVW.
• U wilt graag dat een onafhankelijke instantie zich over het probleem  
 of het meningsverschil buigt en opkomt voor uw belangen.
• U kunt ook klachten over bouwkundige versterking van uw woning  
 door CVW of NCG bij de Raadsman melden.

Aardbevingbestendig
bouwen doe je met hout.

Het staat als een huis

Kijk op www.finhome.nl

    
   en de digitale presentaties 

Wij bouwen al 
vanaf 
15 m2 tot 350 m2 
woonoppervlakte

             voor betaalbaar,                                                             
        veilig wonen

Het staat als een huis

Ook voor zelfbouw, casco of sleutelklaar: 
Finhome.nl      |      Emmen      |      0592 - 202 969

www . fi n h ome . n l
In de zomer 2018-een modelwoning in Borgsweer Delfzijl.

AARDBEVINGSSCHADE SPECIALIST !

www.klussenbedrij� immers.nl

Wij ontzorgen u van A tot Z

Van aanvraag tot reparatie

Maar hoe los je dat nu op ?
Tegemoetkoming bij het SNN?

Door de ruime ervaring van Klussenbedrijf Timmers bent u bij het juiste adres als het 
gaat om herstel van aardbevingsschade. Onze specialisten zijn u graag van dienst en 

zullen ervoor zorgen dat alle schade tot in de puntjes wordt herstelt. Wij leveren 
alleen de beste kwaliteit producten en geven u graag advies en ondersteuning!

Wij hielpen al vele gedupeerden!

B. V.

V  GM

C  hecklist
A  annemers

Aardbevingschade aan huis of bedrijfspand?

Stadsweg 99 A 9918 PM Garrelsweer
info@klussenbedrijftimmers.nl

0596 56 74 79
06 - 511 16 937
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Opwierde-Zuid Appingedam:

De eerste grootschalige versterkingsoperatie  
onder regie van de NCG
De wijk Opwierde-Zuid is gelegen aan de 
zuidkant van Appingedam, grofweg tussen 
de Burgemeester van Iddekingesingel en het 
Eemskanaal. De woonwijk is, waarschijn-
lijk op basis van een risicoprofiel, in 2016 
aangewezen voor de eerste grootschalige 
versterkingsoperatie onder de NCG.

•  Hier wordt bedacht……
•  Hier wordt uitgeprobeerd……
•  Hier wordt de basis gelegd voor alle volgen-

de grootschalige versterkingsoperaties in 
het aardbevingsgebied....

•  Maar wordt hier ook de juiste kwaliteit 
geleverd? En is er voldoende toekomstper-
spectief? 

 
Elf eco-woningen en twintig bungalows in de 
woonwijk zijn door de NCG niet meegenomen 
in deze operatie, mogelijk vanwege een ander 
(lager) risicoprofiel of omdat dit vrijstaande wo-
ningen betreft die een andere aanpak vergen. 
De 64 steengevelwoningen zijn al in een eer-
der stadium (voor oprichting van de NCG) als 
pilot aangewezen door eigenaar Woongroep 
Marenland en de NAM en vallen hierdoor 
buiten de scope van de NCG. Dit project wordt 
gecoördineerd door de wooncoöperatie i.s.m. 
het CVW. Deze woningen worden versterkt als 
H3V/Nul Op de Meter (NoM). 

Steengevel- en vliesgevelwoningen

Onder een steengevelwoning wordt verstaan 
een woning waarvan de voor- en achtergevel 
is opgetrokken uit metselwerk, tot aan de dak-
goot. In deze versterkingsoperatie zitten 233 
steengevelwoningen, waarvan 164 woningen 
in eigendom van Woongroep Marenland en 69 
in particulier bezit. Een vliesgevelwoning is 
een woning waarvan de voor- en achtergevel 
(oorspronkelijk) bestaat uit houtskeletbouw. 
Metselwerk is alleen aanwezig op de kopge-
vels van de hoekwoningen. Vijf woningen zijn 
(nog) in eigendom van Woonstichting Gronin-
ger Huis en 160 zijn particulier bezit.

Voorgestane versterkingsmethodes en koppe-

ling met duurzaamheid

Het contrast in de wijk is groot, de in totaal 
462 woningen worden op een totaal verschil-
lende manier versterkt:

•  De 64 steengevelwoningen worden verre-
gaand versterkt en verduurzaamd als zijnde 
H3V/NoM-woningen;

•  233 steengevelwoningen staan op de no-
minatie voor sloop/nieuwbouw en verduur-
zaamd als zijnde ‘van het gas af’;

•  165 vliesgevelwoningen worden summier 
versterkt door middel van stalen hoeksteu-
nen op de kopgevels van de hoekwoningen 
en ‘koppelstrips’ op het dak bij de overgan-
gen van elke woning. Verduurzaming middels 
een bouwdepot ter waarde van € 7.000,- per 
woning, alleen in te zetten voor verduurza-
mingsmaatregelen.

Ontwikkelingen tot nu toe/stand van zaken

In de zomer in 2017 is gestart met het 
versterken van de 64 pilothuurwoningen van 
Woongroep Marenland. Deze versterking, 
waarbij de woningen direct ‘Nul Op de Meter’ 
worden gemaakt, verloopt zeker niet vlekke-
loos. Dat blijkt ook wel uit de diverse mediabe-
richten. Problemen die zijn ontstaan:
•  Vertraging in de uitvoering
•  Onvoldoende kwaliteit
•  De uitgevoerde versterking is onvoldoende

Bewoners hebben te maken met veel onzeker-
heid, uitstel van of langer verblijf in wisselwo-
ningen. Eind 2017 is besloten om een bouw-
stop in te lassen, waarbij tussen alle partijen 
is afgesproken om in het voorjaar van 2018 
de draad weer op te pakken. Echter, de huur-
ders hebben onlangs de hoop op een goede 
afloop opgegeven. Zij eisen nu nieuwbouw, ze 
hebben totaal geen vertrouwen meer in deze 
manier van versterken. Wordt vervolgd.

Steengevelwoningen

De steengevelwoningen staan op de nomina-
tie van sloop en nieuwbouw. Er heerst echter 
onduidelijkheid onder deze groep (eigenaren). 
Er is weliswaar een aannemer geïntroduceerd 
die de nieuwe woningen gaat bouwen, maar 
er is weinig bekend over hoe en wanneer. De 
lopende versterkingsoperaties van de 64 pilot-
woningen en de vliesgevelwoningen hebben pri-
oriteit. Dit moet eerst zijn afgerond. Daarnaast 
moet er eerst buiten de wijk capaciteit worden 
gecreëerd om mensen te kunnen verhuizen om 
met de sloop te gaan beginnen. Waarschijnlijk 
vindt de eerste sloop in 2019 plaats. 

Vliesgevelwoningen

De vliesgevelwoningen kennen een zeer sum-
miere versterking. In het huidige versterkings-
plan worden de vliesgevelwoningen voorzien 
van een zogenaamde ‘boekensteun’ op de 
kopgevels van de hoekwoningen. Door middel 
van deze steunen wordt het gehele woonblok 
ingeklemd waardoor, volgens de NCG, het ge-
hele blok weer voldoet aan de vereiste veilig-
heidsnorm NPR 9998:2015-12. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van bestaande constructies 
zoals de verdiepingsvloeren en het dak, die 
samen zorgen voor de verbinding met de boe-
kensteunen. In oktober 2017 is gestart met 
de uitvoering van 4 woonblokken, inmiddels 
door de NCG bestempeld als pilotblokken. De 
eigenaren van deze pilotblokken hebben inge-
stemd met de versterkingsmaatregelen. 

Ook bij de pilotblokken verloopt de uitvoering 
bepaald niet vlekkeloos. Het blijkt dat wat op 
papier is bedacht in de praktijk nogal grillig is. 
Overigens is de voorbereiding minimaal, het 
lijkt vooral op ‘learning on the job’. Problemen 
met de grondsamenstelling, de technische 
haalbaarheid in de koppeling van de stalen 
hoeksteunen aan de verdiepingsvloeren, de 

onzekerheid m.b.t. de ligging van kabels en 
leidingen leiden tot veel vertraging, maar ook 
wantrouwen onder de eigenaren t.a.v. de veilig-
heid. De NCG communiceert hier niet tot nau-
welijks over, nieuwsbrieven zijn vrij algemeen 
en overwegend positief. De NCG is vooral op 
individueel niveau bezig met het bereiken van 
overeenstemming met de eigenaren van de 
overige 19 blokken.

Nog (lang) niet alle vliesgeveleigenaren zijn 
akkoord met deze versterkingsmethode. Een 
aantal eigenaren is van mening dat deze 
versterkingsmethode niet goed is. Om te be-
ginnen m.b.t. de veiligheid. Er is onvoldoende 
inspectie uitgevoerd aan de bestaande con-
structies van de woningen. De funderingen, de 
verdiepingsvloeren en het dak maken deel uit 
van de versterkingsmethode en zijn dus onlos-
makelijk verbonden aan het (kunnen) voldoen 
aan de veiligheidsnorm. Er zijn weliswaar hier 
en daar visuele inspecties uitgevoerd, maar in 
hoofdzaak is het gehele ontwerp gebaseerd op 
de oorspronkelijke bouwtekeningen van 1974. 
Ten aanzien van duurzaamheid is een budget 
toegezegd van € 7.000,- per woning. Hiervan 
kan elke eigenaar verduurzamingsmaatregelen 
laten uitvoeren. Dit is te weinig. Om de wonin-
gen minimaal geschikt te maken om van het 
gas af te kunnen is veel meer nodig. Uitgangs-
punt moet zijn om de bestaande vliesgevel-
woningen gasvrij te maken of in ieder geval 
zodanig energie-efficiënt te maken dat ze op 
korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden. 

Klankbordgroep huiseigenaren Opwierde-Zuid

Naar aanleiding van de afgegeven verster-
kingsmethode hebben enkele bewoners 
zich verenigd in een klankbordgroep met als 
doelstelling: 
veilige en toekomstbestendige woning in een 
leefbare woonomgeving voor iedereen. Om 
dit doel te halen zijn uiteindelijk de volgende 
thema’s vastgesteld:
•  Veiligheid
•  Duurzaamheid
•  Toekomstperspectief

De klankbordgroep vertegenwoordigt, voor 
zover mogelijk, alle huiseigenaren in de wijk 
Opwierde-Zuid. 

NAM ook uit het versterkingsproces

Naast bovenstaande thema’s is de klankbord-
groep van mening dat het proces anders moet 
worden. Na het nieuwe schadeprotocol is het 
nu tijd voor een nieuw versterkingsprotocol. 
Ook hier moet de NAM uit het proces. In 
Opwierde Zuid trekt de NAM aan de touwtjes. 
De vliesgeveleigenaren moeten een over-
eenkomst sluiten met de NAM. Dus is de 
NAM opdrachtgever, wat verklaart waarom de 
lopende versterkingen zo geldgestuurd worden 
doorgezet. Er is niet tot nauwelijks ruimte voor 
verduurzaming en vooral deze vliesgeveleige-
naren maken zich zorgen over het toekomst-
perspectief van hun woning (waardedaling/
onverkoopbaarheid.)

Gevolgen van de bodemdaling 
voor overstromingsverzekering
Op de website voor het aanvragen van een 
overstromingsverzekering kan, na invoering 
van locatiegegevens van het huis zoals 
postcode en huisnummer, een berekening 
van de premie worden opgevraagd. In 
januari 2018 bleek het berekende bedrag 
van een huis op een uitloper van de wierde 
in Kantens ca. 30% lager te zijn dan dat 
van het buurhuis dat buiten de wierde lag. 
Het hoogteverschil tussen de huizen is ca. 
2 meter. De door mijnbouwschade veroor-
zaakte bodemdaling leidt ook op dit gebied 
tot een extra schadepost. Mogelijk heeft de 
administratie van deze webstek de relatie 
bodemdaling en overstromingsrisico inmid-
dels ook in de gaten, want sinds kort is het 
niet meer mogelijk om deze berekening op 
te vragen. In plaats daarvan komt nu voor 
beide huizen een melding: ‘Het risico voor 

dit object is zodanig dat wij u verzoeken con-
tact met ons op te nemen voor een offerte 
op maat.’ Voor een huis hoger op de wierde 
wordt aangegeven dat het risico gemid-
deld is; een premie voor deze verzekering 
wordt wel online gegenereerd, € 7,21 per 
maand. Deze premiewaarde is net zo hoog 
als die van een huis in Arnhem op ca 100 
m. hoogte. Uit de premieverschillen tussen 
huizen op lagere delen van de wierde en 
die daarbuiten, zoals die eerder wel op de 
website werden getoond, moet af te leiden 
zijn geweest wat de schadepost is van een 
bepaald aantal centimeters bodemdaling 
door mijnbouwschade. Momenteel is dat 
helaas niet meer mogelijk. 

www.overstromingsrisicoverzekering.nl/ 
verzekering-aanvragen.php
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SHP... verrassend
veelzijdig 
bouwen

Van projectmatige bouw tot bouw 
op maat. Van utiliteitsbouw tot 
woningbouw. Van schadeherstel 
tot bouwkundig versterken.
Plannen realiseer je tenslotte 
samen. Nieuwsgierig naar uw 
mogelijkheden?

Groningen & Grou
Bel (050) 5255406, of bezoek 
www.shpgroningen.nl

E.H. Roggenkampweg 1 I 9934 RH Delfzijl 
T 0596 614 900 I E delfzijl@bmn.nl

WAAR & WANNEER JE MAAR WILT
BOUWMATERIALEN

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

De bouw verandert snel en als bouwer 
verander jij mee. BMN Bouwmaterialen 
ondersteunt je daar volledig bij. Met de beste 
service, juiste voorraad, fl exibele logistiek en 
vakkundig advies. En met bijna 11 vestigingen in 
Noord-Oost Nederland zijn we altijd bij jou en 
jouw opdrachtgevers in de buurt. Snelle levering 
waar en wanneer je maar wilt   doen we.

Assen | Coevorden | Delfzijl | Emmen | Groningen | Leens | Muntendam | Oldekerk | Stadskanaal | Ter Apel | Winschoten

Metselbedrijf
Schilthuis

Samen sterk...
Wij bundelen ons vakmanschap in de bouw  

als metsel- en timmerbedrijf!

En we gaan samenwerken als 

Schilthuis & Wieringa BV,

om nog beter te kunnen voldoen aan de bijzondere bouwwensen 
van onze klanten! Toch behouden wij onze eigen identiteit –  

en blijven we ook gewoon zoals u van ons gewend bent.

Nieuwbouw - restauratie – renovatie – schadeherstel – vervangen  
of verwijderen van schoorstenen en PRBE’s – bouwkundig versterken 

– en uw andere wensen:
Voor alle in de bouw voorkomende  

werkzaamheden kunt u bij ons terecht!

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Egbert Jan Schilthuis - Siddeburen - 06 20278249

Jaap Wieringa - Middelstum - 06 50423965
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Versterking van een dorpscentrum

“Aanpak moet integraal, niet versnipperd”

Ondernemers en ondernemingen, vooral de wat kleinere, krijgen intensief te maken 
met de gevolgen van de versterkingsoperatie. Het is moeilijk om ze allemaal op één 
lijn te krijgen. De belangen lopen nogal uiteen. Voor zover ze al niet gedupeerd zijn 
door de schade ten gevolge van de gasbevingen of door sterk teruglopende inkom-
sten, blijft hun toekomst door alle ontwikkelingen heel onzeker. 

Het afgelopen jaar is het tweede deel van 
het dorp Loppersum onderzocht. Daarin 
bevinden zich ook de winkels in de Hoge-
straat. Ze ontkomen niet aan (tijdelijke) 
sluiting en zelfs niet aan sloop/nieuwbouw. 
Het is een ingrijpende zaak waar ook andere 
dorpen nog intensief mee te maken zullen 

krijgen. Hoe bereid je je daar op voor?

Martin Jurna heeft een bloeiende kappers-
zaak in Loppersum met acht personeelsle-
den. Hij weet intussen als geen ander wat 
het is om op gepaste en ongepaste tijden je 
zaak geblokkeerd te krijgen. Is het niet voor 

de renovatie van het wegdek, dan wel voor 
de afbraak en nieuwbouw van woningen in 
de buurt. Maar doorgaans wordt dat netjes 
geregeld en blijft zijn zaak bereikbaar. Maan-
den geleden is de NCG op bezoek geweest 
om te praten over versterkingsonderzoek 
van zijn pand. Vooraf stelde Jurna enkele 
vragen die niet konden worden beantwoord. 
Sindsdien heeft hij niks meer gehoord.
“Als ondernemer wil ik vooraf weten waar ik 
aan toe ben. En ik wil keuzes en afspraken 
kunnen maken op basis van garanties die ge-
boden worden. Nu heb ik er zelf de hand niet 
in en is mijn onderneming in het geding.”

Hij is heel helder in zijn vragen aan de NCG: 
•  Wat gebeurt er als ik uit mijn zaak moet?
•  Waar kom ik tijdelijk terecht?
•  Wie garandeert mijn omzet?
•  Wie betaalt de tijd die ik in overleg moet 

stoppen?
En aanvullend, over de toekomst van het 
centrum van het dorp:
•  Hoe komt het centrum van Loppersum er 

de komende jaren uit te zien?
•  Wat willen mijn collega/ondernemers? 

Wie komt terug? Wie niet?
•  Loppersum 2030? Hoe ziet dat er uit?

Gemeenschappelijk belang

“De NCG moet naar mijn idee mensen 
ontzorgen; tevoren nadenken over wat de 
consequenties van ingrepen zijn. Kennelijk 
zijn ze daar niet op ingespeeld.”
Jurna is pregnant in zijn stelling: “Die zaken 
wil ik eerst besproken hebben, voordat we 
de hele boel hier overhoop halen. Dat geldt 
niet voor mij alleen. Dat is het belang van 
iedereen. Ons hele leven gaat op de kop 
door deze ingreep. Dan willen we op z’n 
minst zekerheid over de spelregels, de ver-
goeding, de uitkomsten en onze toekomst. 
Daar moeten we ’t eerst met z’n allen over 
eens zijn. Laat de NCG duidelijk aangeven 
waar hij voor staat. Organisatorisch. Maar 
ook financieel. Een integrale aanpak is in 
ieders belang. Wie neemt ons die zorgen 
uit handen? Nu wordt ’t weer ieder voor 
zich en moet iedereen er individueel veel te 
veel energie in stoppen, terwijl je broodwin-
ning op het spel staat en de onzekerheid 
toeneemt.”

Voor Martin Jurna staat als een paal boven 
water dat continuïteit het uitgangspunt voor 
een ondernemer is. En dat geldt zeker als 
er 9 gezinnen min of meer van je bedrijf af-
hankelijk zijn. “Maar in contacten met mijn 
collega-ondernemers, heb ik wel gemerkt 
dat in de versterkingsoperatie de belangen 
sterk uiteen lopen. De ene gaat voor geld 
en compensatie; de andere denkt er een 
nieuwe winkel aan over te houden; een der-
de wil het pensioen dat ie dacht te hebben 
opgebouwd, veilig gesteld zien.”

Jurna meent dat de NCG die complexiteit 
samen met de gemeente eerst in kaart had 
moeten brengen en dat je ’t over de richting 
van oplossingen als ondernemers ook eens 
moet worden: “Het gaat niet alleen over 
jouw toekomst, maar ook over die van Lop-
persum! Hoe willen we dat het centrum van 
dit centrumdorp er over 10 jaar uitziet? En 
welke ondernemingen passen daarin? Wel-
ke zijn er al? Welke willen we aantrekken? 
En hoe doe je dat? Daarna moet je kijken 
hoe je met elkaar die versterking in gaat. 
En de NCG moet daarvoor verschillende 
garanties inbouwen voor individuele onder-
nemers. Wat er nu gebeurt is dat per pandje 
gekeken wordt naar de versterkingsopgave, 
terwijl je al weet dat sommige moeten wor-
den afgebroken, dat sommige ondernemers 
niet terugkeren, dat andere te klein en weer 
andere te groot gehuisvest zijn... De huidige 
situatie, de te verwachten ontwikkelingen, 
moet je projecteren op een gewenste, maar 
realistische toekomst.”

20 jaar centrumplan

“Maar ja”, verzucht hij, “met het ontwikke-
len van een visie op de toekomst van het 
centrum van Loppersum zijn we ook al sinds 
de negentiger jaren bezig. En dat is vanaf 
het begin heel anders gegaan en geworden 
dan bedacht was. Maar we zijn wel 20 jaar 
verder! Ook allemaal hap-snap, stukje bij 
beetje.”
Vragen te over, dus. Die moeten wat hem 
betreft gesteld worden. Die moeten beant-
woord worden. Samen! Sinds hij die vragen 
stelde, heeft hij niets meer vernomen. 

Martin Jurna: “Als ondernemer wil ik vooraf weten waar ik aan toe ben”

Loket voor ondernemers
Bij de opzet van het Centrum Veilig Wo-
nen was er niet of nauwelijks aandacht 
voor ondernemers met schade. Scha-
de had je aan een pand, niet aan een 
onderneming. Aardbevingen hoorden 
in Groningen gewoon tot het onder-
nemersrisico. Alle papieren ellende 
en inspecties hoorden gewoon bij het 
ondernemerschap. 

Bij de Nationaal Coördinator Groningen 
(NCG) groeide echter een jaar geleden 
het besef, dat ondernemers meestal niet 
“gewoon maar” schade hadden. Vaak 
verdient een ondernemer zijn inkomen met 
zijn pand en met de versterkingsoperatie 
op komst is er voor ondernemers ook nog 
eens vaak onzekerheid over de aanwezig-
heid van klanten. Bij de NCG is daarom 
een loket opgericht speciaal voor onderne-
mers. Gezicht achter het loket en aan-
spreekpunt voor ondernemers is Willem 
Oldejans. Leuk is een verkeerde term voor 
zijn baan, boeiend is het goede woord.
“Samen met de ondernemer kijken we 
naast de directe schade ook naar de 
indirecte schade zoals verlies van omzet 
en klanten. Ik ben adviseur en geef waar 
mogelijk oplossingen en wijs anders het 
pad naar de mogelijkheden. En er zijn veel 
mogelijkheden. Voor sommige oudere on-
dernemers is dit het punt om te stoppen, 
maar je kunt ook denken aan juist nu 
uitbreiden, investeren en ook opvolging.”

MKB-compensatieregeling

De komende versterkingsoperatie biedt, 
naast een hoop overlast, volgens Oldejans 

ook kansen. Ondernemers kunnen bijvoor-
beeld de versterking van hun bedrijfspand 
aangrijpen om gewenste verbeteringen 
door te voeren. Bij ingrijpende verster-
kingsmaatregelen kan het pand wellicht 
tijdelijk niet gebruikt worden. Dit kan 
leiden tot verlies van inkomen. De NCG 
heeft met de NAM afspraken gemaakt over 
een pilotproject om deze inkomensderving 
te compenseren, de MKB-compensatiere-
geling. De pilot start naar verwachting in 
mei.“We hebben de mogelijkheid om in 
Loppersum ervaring op te doen en even-
tuele verbeteringen door te voeren in een 
latere (definitieve) regeling. Dan kunnen 
we in andere dorpen waar we bezig zijn 
met de versterking snel zekerheid bieden 
over het vergoeden van mogelijke inkom-
stenderving.”

De pilot geldt voor een beperkte groep 
ondernemers, namelijk de groep waar de 
inspecties en onderzoeken al enige tijd 
geleden zijn afgerond. Maar individuele 
ondernemers uit het hele bevingsgebied 
kunnen zich nog wel melden bij de heer Ol-
dejans. “Ïk wil niet, dat iemand tussen wal 
en schip raakt. Overleg met de individuele 
ondernemer aan de keukentafel blijft mijn 
voornaamste rol. Ook ben ik regelmatig 
aanwezig op een versterkingspunt in de 
regio.”

Verdere informatie over het Bedrijven Ad-
viespunt Bodembeweging kunt u vinden op 
de website van de NCG.
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Samen staan we sterker!

U komt, net als andere inwoners, belangengroeperingen en maatschappelijke  organisaties in aanra-

king met de negatieve gevolgen van de gaswinning. Alleen kunt u daar weinig tegen doen. 

Inwoners en  organisaties bundelen daarom in het Groninger Gasberaad hun krachten, want ‘samen 

staan we sterker’.  De organisaties in het Groninger Gasberaad hebben samen een grote schat aan 

kennis en ervaring en staan middenin de dagelijkse praktijk. Een stevige basis waar iedereen zijn/haar 

voordeel mee kan doen. Het Groninger Gasberaad werkt geheel onafhankelijk. Wij bieden u een hel-

pende hand en behartigen uw belangen. 

Voor meer informatie en het delen van uw kennis en ervaringen kunt u terecht op www.gasberaad.nl
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Stut-en-Steun: onafhankelijk bewonerssteunpunt
Stut-en-Steun is een onafhankelijk bewoners-
steunpunt voor iedereen die schadelijke gevol-
gen ondervindt van de mijnbouwactiviteiten in 
de provincie Groningen. Dat is een hele mond 
vol. Een stut in de zin van bijvoorbeeld het op 
orde maken van een dossier of het scheppen 
van overzicht in een langlopende schadezaak; 
een steun voor de bewoner die bij ons terecht 
kan met zijn of haar verhaal en daarin verder 
op weg wordt geholpen. Stut-en-Steun is er 
voor de individuele bewoner, zowel voor huur-
ders als voor woningeigenaren. Stut-en-Steun 
is opgericht door de Groninger Bodem Bewe-
ging en het Groninger Gasberaad. Het team 
van Stut-en-Steun breidt op dit moment uit 
van 7 naar 9 medewerkers. Alle medewerkers 
brengen hun eigen expertise mee; bijvoorbeeld  
maatschappelijk werk, bouwkunde, een juridi-
sche achtergrond en ervaringsdeskundigheid.

Onafhankelijk en gratis

Het Ministerie van Economische Zaken heeft 
een subsidie beschikbaar gesteld voor het 
opzetten en beheren van een bewoners-
steunpunt. Stut-en-Steun is onafhankelijk en 
staat los van alle andere instanties, zoals 
bijvoorbeeld NAM, CVW en NCG. Stut-en-Steun 
is geen partij. Stut-en-Steun staat achter de 
bewoner. Met de NCG is afgesproken dat er 
alleen verantwoording hoeft worden afgelegd 
over de financiën en niet over de inhoud van 
het werk. De ondersteuning die Stut-en-Steun 
biedt, is dus onafhankelijk en bovendien gratis!

Waarmee kunt u bij ons terecht?

Voor alle mogelijke vragen die te maken 
hebben met aardbevingsproblematiek kunt u 
bij ons terecht. U kunt dan denken aan vragen 
over o.a.:
•  het schadeproces 
•  het versterken van uw woning
•  de waardevermeerderingsregeling 
•  aan- of verkoop van een woning  
Ook kunt u bij Stut-en-Steun terecht met vra-
gen over de overgang van het oude naar het 
nieuwe schadeprotocol voor afhandeling van 
mijnbouwschade, zoals:
•  onder welk schadeprotocol val ik en wat zijn 

dan de consequenties? 
•  kan ik nog naar de Arbiter Bodembeweging 

wanneer ik schade heb die gemeld is na 31 
maart 2017?  

•  tot wanneer kan ik me aanmelden bij de 
Arbiter als mijn schadezaak nog onder het 
oude protocol valt? 

Stut-en-Steun biedt ondersteuning tijdens 
het proces, of uw schadezaak nu complex 
is of niet. Verder kan Stut-en-Steun fysiek 
ter ondersteuning aanwezig zijn bij bijvoor-
beeld inspecties in het kader van de verster-
kingsoperatie of een schouw en zitting van de 
Arbiter Bodembeweging. Dan zijn ze een extra 
set oren en ogen die met u meeluisteren en 
-kijken.
“Daarnaast kunnen we ondersteunen bij de 
voorbereiding van gesprekken. We kunnen 

ook uw dossier op orde brengen en daardoor 
zorgen dat u overzicht krijgt of houdt. Bewo-
ners denken vaak alleen te staan met hun 
problemen. We merken dat er grote behoefte 
bestaat aan een luisterend oor, aan iemand 
die meedenkt of op andere manieren onder-
steuning biedt. Want de impact is groot! We 
zien dat onze rol van belang  is.”
Ter illustratie enkele reacties van hulpvragers:
•  ‘Eindelijk spreek ik iemand die echt begrijpt 

waar het over gaat!’, of
•  ‘Ik vind dit allemaal niet te geloven en merk 

dat niemand, behalve Stut-en-Steun, in het 
hele circus nog echt onafhankelijk is’ 

•  ‘Op een gegeven moment loop je tegen een 

muur aan en heb je een duw in de goede 
richting nodig. Dat hebben ze gedaan. 
Zonder hen was ik geknakt, dus het is heel 
waardevol geweest’.

Hoe kunt u ons bereiken?

Stut-en-Steun is op werkdagen geopend van 
9.00 uur tot 17.00 uur. We zijn telefonisch 
bereikbaar op 050-2112044 en zijn geves-
tigd aan de Spoorbaan 1 te Appingedam. Op 
afspraak kunt u bij ons langskomen of, indien 
gewenst, komen we bij u langs. Uiteraard zijn 
we ook per email te bereiken via welkom@
stutensteun.nl. Voor meer informatie kunt u 
terecht op onze website www.stutensteun.nl

Uniek verbond met architecten

Experiment Krewerd zet bewoners op één
De inwoners van het kleine dorp Krewerd nemen het heft in eigen hand. Ze kiezen 
voor een alternatieve versterkingsaanpak die het dorp nieuw elan en een nieuwe 
toekomst gaat bieden. De beroepsgroep van architecten reikt het dorp hierbij de 
helpende hand.

De wijze waarop de versterking van wonin-
gen in het aardbevingsgebied tot nu toe 
ter hand wordt genomen, is architect Fons 
Verheijen uit Leiden een gruwel. “Er gaat 
veel geld in om, maar de resultaten zijn 
bedroevend. De bevolking van Groningen is 
niet het uitgangspunt, maar de sluitpost.”

Verschrikkelijke lapmiddelen

Tot nu toe gaan de versterkingsadviezen in 
het aardbevingsgebied vaak niet verder dan 

het nemen van technische maatregelen. Die 
worden bedacht door constructeurs, volledig 
buiten de bewoners om. Verheijen: “Je 
ziet verschrikkelijke lapmiddelen. Terwijl er 
zoveel beroepsmatige kennis voorhanden is 
om andere oplossingen te kiezen.”

Experiment Krewerd

Verheijen, architect en voormalig hoogleraar, 
zocht een dorp waar hij zijn ideeën over een 
zorgvuldige aanpak van de versterkingsope-

ratie kon uitproberen. Door burgemeester 
Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl 
werd hij in contact gebracht met actieve en 
strijdbare inwoners van Krewerd. Een van 
hen, Tom Roggema, werkte korte tijd als vei-
ligheidskundige bij het CVW. Hij is eveneens 
overtuigd van de noodzaak dat het anders 
moet, ook in zijn eigen woonplaats. 

Samen namen ze het initiatief tot `Expe-
riment Krewerd’. Het behelst een nieuwe, 
experimentele aanpak van de aardbevings-
problematiek, waarbij de belangen van de 
inwoners en de leefbaarheid en toekomst 
van het dorp voorop staan.
Om dit mogelijk te maken, mobiliseerde Ver-
heijen zijn Groningse vakbroeders. Alle 43 
adressen in het dorp krijgen de beschikking 
over een eigen architect. De bewoners zijn 
zelf opdrachtgever. Veiligheid, duurzaamheid 
en persoonlijke woonwensen staan voorop. 
De architect helpt de blik van de eige-
naar-bewoner te verruimen en goede keuzes 
te maken. Hierbij worden alle mogelijke 
opties onderzocht; ook volledige nieuwbouw. 
Een plan van aanpak voor een huis wordt 
pas ter uitvoering aan de NCG voorgelegd, 
als de bewoner er volledig achter staat.

“Krewerd wordt een geweldige 
testcase”

De architecten in de provincie Groningen 
bleken graag bereid Krewerd te adopteren, 
merkte Verheijen. “Als beroepsgroep willen 
we aantonen dat de versterkingsoperatie ef-
ficiënter, sneller, transparanter en goedkoper 
kan.” Krewerd wordt volgens Verheijen een 

geweldige testcase. “Alle kennis en ervaring 
wordt gedeeld. En de ontwerpen die we hier 
de komende twee jaar maken, zullen we 
rechtenvrij in een databank delen, zodat de 
hele regio er van kan profiteren: een nieuwe 
aanpak voor het totale aardbevingsgebied.”

Naast de individuele aanpak, behelst Experi-
ment Krewerd ook nadrukkelijk een integrale 
benadering. Door de inwoners wordt een 
dorpsplan ontwikkeld, met ondersteuning 
van een aantal deskundigen: een steden-
bouwkundige, een landschapsontwerper, 
een cultureel historicus, een woonsocioloog 
en een energiedeskundige. In het dorpsplan 
wordt rekening gehouden met de geschiede-
nis en sociale structuur van Krewerd, maar 
ook met ontwikkelingen op het gebied van 
bevolkingskrimp, zorg en energietransitie. 
“Heel belangrijk is dat we willen aantonen 
dat je een gemeenschap toekomst kunt 
geven en leefbaar kunt houden als je oog 
hebt voor de mensen en voor de kwaliteit en 
sociale structuur van het dorp”, zegt project-
leider Annemarieke Aarts. Sinds afgelopen 
najaar maakt Stichting Perspectief Gronin-
gen 2025 het mogelijk dat zij het dorp als 
projectleider in de opzet van het experiment 
kan ondersteunen.

De inwoners van Krewerd beseffen dat hun 
dorp flink op de kop komt te staan. Aarts: 
“Daarom wordt gedurende het project 
gezorgd voor goede informatievoorziening en 
ook voor geestelijke verzorging. De mensen 
hebben zelf de regie. Ze gaan het samen 
doen.”
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eco-plus woningen
Sterappel 23

9603 HC Hoogezand
T 0598 - 85 62 61

E info@eco-pluswoningen.nl
www.eco-pluswoningen.nl

WIJ ZIJN UW PARTNER IN GEZOND, AARDBEVINGSBESTENDIG, 
DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG BOUWEN.

Energiezuinig
Het bouwen met hout heeft 
grote voordelen. Hout is een 
bouwmateriaal dat zeer weinig  
milieubelastend is, zowel tijdens 
de productie als de gebruiks- en 
afvalfase. 
Het is een vernieuwbare grond-
stof. Waarbij nul op de meter 
zeker haalbaar is.

Bouwtijd
Het proces van het ontwerpen, 
bouwen en andere werkzaam-
heden verloopt snel. 
Afhankelijk van het ontwerp kan 
uw woning binnen drie weken 
casco in het K-KONTROL® systeem 
worden opgeleverd.

Aardbevingsbestendig systeem

Aardbevingsbestendig
In de provincie Groningen zijn veel woningen onvoldoende bestand tegen de gevolgen van een aardbeving 
veroorzaakt door de gaswinning in dat gebied. Eco-plus woningen heeft de oplossing met het K-KONTROL®  
systeem. Een houtsysteembouw waarmee u kiest voor een volledig aardbevingsbestendig systeem dat 
ervoor zorgt dat u veilig en volledig naar uw wensen kunt wonen. Binnen een aantal weken kunnen wij u 
middels het aardbevingsbestendige houtbouwsysteem de woning casco opleveren.

De woningen die wij, samen met u en onze partners of uw aannemer bouwen, voldoen aan de NPR 9998, 
hetgeen inhoudt dat het ontwerp volledig zal worden getoetst op aardbevingsbestendigheid. Ook de NAM 
is uitermate enthousiast over ons systeem. Het systeem dat dé innovatieve oplossing behelst voor het  
aardbevingsbestendig bouwen.

Duurzaam
Duurzaam bouwen staat voor het 
ontwikkelen en beheren van de 
bebouwde omgeving met respect 
voor mens en milieu. Indien u met 
ons gepatenteerd K-KONTROL® 
systeem bouwt, is duurzaam 
bouwen een feit.

Met eco-plus woningen kiest u voor de juiste onderneming. De professionele onderneming 
die samen met u, een groot aantal partners (of uw eigen aannemer), gedegen ervaring en 
een uiterst persoonlijke benadering de beste koers naar uw uiteindelijke droomhuis vaart.

Drenth Zonnepanelen - Groot Hofstraat 2 - 9989 BC  Warffum
Telefoon: 0595-438667 -  Info@drenthzonnepanelen.nl  

www.drenthzonnepanelen.nl

Optimaal gebruik van zonne-energie
Wist u dat Nederland voldoende zon biedt om met een 
zonnepaneel elektriciteit te produceren? De jaarlijkse 
hoeveelheid zoninstraling in ons land bedraagt zelfs 50 
keer het totale landelijke energieverbruik. Zelfs als het 
bewolkt is levert een zonnepaneel al elektriciteit. Bij 
Drenth Zonnepanelen kunnen wij u daarover alles 
vertellen ... en leveren.

Waarom zonne-energie?
Zonne-energie is de meest veelbelovende duurzame 
energiebron. De prijzen van systemen dalen de laatste 
jaren bovendien sterk terwijl het rendement van nieuwe 
producten toeneemt. Hierdoor wordt het voor steeds 
meer mensen rendabel om ook over te gaan op 
zonne-energie. Naast een besparing op energiekosten 
levert u met zonne-energie ook een bijdrage aan het 
milieu.

AARDBEVINGS- 
SCHADE?

VERHUISBEDRIJF

OMA
24 UURSERVICE, MAANDAG T/M ZATERDAG

INPAKKEN EN UITPAKKEN
VERWARMDE OPSLAG

BEL GRATIS: 0800 8326662
INFO@VERHUISBEDRIJFOMA.NL
WWW.VERHUISBEDRIJFOMA.NL

LAAT HET MEENEMEN IN UW SCHADERAPPORT,
NORMAAL WORDT DIT VERGOEDT!
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Stop de gaswinning!
Laten we het simpel houden: De ge-
volgen van de gaswinning brengt de 
Groningers in gevaar. Naast direct 
gevaar is er rechtstreekse schade, grote 
onzekerheid en psychisch leed. Kortom, 
voldoende redenen om met de gaswin-
ning te stoppen.

Nee, stoppen met winnen heeft waarschijn-
lijk niet meteen tot gevolg, dat de bevingen 
en bodemdaling stoppen. De meningen van 
de experts lopen sterk uiteen (zie elders in 
deze editie). Of dat echte onzekerheid is of 
een andere oorzaak heeft, doet er niet toe. 

Hoe eerder de winning stopt, hoe eerder de 
gevolgen zullen stoppen. Geen experimen-
ten meer met vlakke winning, verplaatsing 

van putten en zeker geen experimenten met 
CO2- of stikstofopslag. 

Versterken van woningen (en andere gebou-
wen) is zeker nodig. Onderzoeken laten tot 
nu toe zien, dat de gevolgen daarvan enorm 
zullen zijn. Het is dus zaak, de versterking zo 
beperkt mogelijk te houden. Ook hier geldt: 
Versterken, terwijl de winning doorgaat, is zin-
loos. Elders oppompen blijkt toch bevingen op 
‘oude’ plaatsen te veroorzaken (Zeerijp), terwijl 
het ook zeer waarschijnlijk is, dat op termijn 
op de nieuwe locaties bevingen op zullen gaan 
treden. Daarmee gaat de versterkingsoperatie 
helemaal uit de klauwen lopen. De verster-
kingsoperatie, die er enkel en alleen op gericht 
is om de mensen in Groningen wat meer tijd 
te geven om bij een zware beving min of meer 

levend uit de puinhopen te kruipen, ligt vrijwel 
op zijn gat. Momenteel raken er bijna meer 
huizen door bevingen onveilig dan er veilig 
gemaakt worden door versterking.

Natuurlijk, het is mooi, dat er na heel lang 
vergaderen eindelijk een schadeprotocol ligt, 
dat de mensen recht doet. Maar dat recht 
hadden ze al lang. Nu liggen er duizenden 
schademeldingen te wachten sinds maart 
2017. Zeerijp heeft daar duizenden aan 
toegevoegd. Er liggen nog duizenden oude 
‘schrijnende’ of ‘complexe’ gevallen. 

Zorgwekkend voor ons Groningers is, dat 
zowel de NAM als onze eigen overheid de 
gaswinning koppelen aan het geld voor 
herstel. De regering stelt €50 miljoen ter 

beschikking, wanneer de winning op niveau 
blijft. Shell en Esso beweren, dat de NAM 
financieel de lasten van de schade kan 
dragen, mits de winning de komende vijf 
jaren op 20 miljard kuub blijft.... En het is 
ondenkbaar, dat grootverbruikers of de rest 
van Nederland last zouden krijgen van een 
verlaagde (gestopte!) productie in Groningen.

Het is pijnlijk te moeten constateren, dat er 
onderscheid gemaakt wordt tussen de gedu-
peerde Groningers en de rest van Neder-
land. Groningers staan al jaren in de kou. 
Wij Groningers eisen, dat de winning stopt. 
Komen daardoor ook andere Nederlanders 
in de kou te zitten, dan is dat jammer. Maar 
dat leidt misschien wel sneller naar een 
oplossing.

Is het Groninger  
aardgasveld uitgeput?
In de Overeenkomst van Samenwerking 
tussen de NAM en de Staat uit 1963 
zijn afspraken gemaakt over de beëin-
diging van de gaswinning. Dat gebeurt, 
zodra het Groningenveld economisch 
uitgeput is. Grote vraag is dus, wanneer 
Groningen uitgeput is.

Naar schatting zit er nog 600 miljard kubie-
ke meter gas in het Groningenveld. Uitgaan-
de van een verkoopprijs van €0,10/m3 is 
dit €60 miljard waard. In werkelijkheid zal 
niet al het gas gewonnen kunnen worden. 
Bovendien lopen de (energie)kosten van de 
winning door de steeds lagere druk steeds 
hoger op. Waarbij opgemerkt moet worden, 
dat de cijfers over de hoeveelheid gas in de 
bodem enkel en alleen van de NAM komen. 
Want natuurlijk dreigt de NAM de Staat met 
een schadeclaim, mocht er gedwongen gas 
in de bodem achterblijven.
Groot probleem, dat uit de Overeenkomst 
van Samenwerking voortkomt: alle besluiten 
van de Maatschap Groningen (de Staat en 
de NAM) moeten unaniem zijn. Dus als er 
één van de partijen (EBN, Shell of Exxon) 
dwars ligt, komt er géén besluit (bv om met 
winning te minderen/stoppen).

Teruglopende vraag

Hoeveel gas moet er de komende jaren nog 
geleverd worden? Na 2020 zal de vraag uit 

Duitsland (en waarschijnlijk ook Frankrijk 
en België) sterk teruglopen. Uitgaande 
van het regeerakkoord wordt er tot en met 
2020 nog zo’n 20bcm gewonnen. Ambiti-
euze plannen gaan er vanuit, dat na 2030 
de fossiele brandstoffen vrijwel niet meer 
gebruikt zullen worden. Wanneer we er voor 
het gemak van uit gaan, dat in de jaren 
2020 t/m 2030 nog gemiddeld 10bcm per 
jaar wordt gewonnen, dan wordt de totale 
gashoeveelheid die volgens vraag geleverd 
moet worden maximaal 140bcm.

Tegen een verkoopprijs van €0,10 levert die 
140 miljard kuub €14 miljard op. De NAM, 
waarvan het winstpercentage vergeleken 
met de Staat normaal gesproken op 10% 
ligt, verdient dan tot 2030 nog maar €1,4 
miljard.  En ook al betaalt de NAM momen-
teel slechts 1/3e van alle schade door de 
mijnbouw, dit bedrag zal nooit voldoende 

zijn om de schade te dekken. Alle nieuwe 
schade, veroorzaakt door toekomstige 
bevingen door verdergaande gaswinning, zal 
dus tot (groter) verlies leiden. Kortom, voor 
de NAM is het Groningenveld nu al econo-
misch uitgeput. Voor de Staat liggen de 
winstcijfers gunstiger, maar de kosten ook 
(heel) veel hoger.

Leveringszekerheid

De beruchte leveringszekerheid is ook al een 

zeer dubieus verhaal. De Gasunie (het onder-
deel GTS) is wettelijk verantwoordelijk voor 
de levering van het (al op voorhand verkoch-
te) gas. Zij zouden dit elders op de gasmarkt 
kunnen kopen. Maar ze kunnen wettelijk de 
NAM ook dwingen om meer te leveren uit het 
Groningenveld. Maar hoe moet het dan, als 
de minister net besloten heeft, dat dat gas 
niet opgepompt mag worden?

Regeren is vooruit zien. Slecht beleid heeft 
Nederland nu in een positie gebracht, die 
ons Groningers in wurgende onzekerheid 
houdt en geen alternatief heeft gebracht 
voor aardgas. Aardgas, dat alleen maar 
meer geld, maar vooral nog meer ellende 
gaat kosten.
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‘t Grönnens Laid van de Dichter Geert 
Teis is prachtig en krachtig...
maar een protestlied is het niet...;
tijd dus voor 3 nieuwe, 3 aanvullende 
coupletten…
ook om recht te doen aan de tekst van 
Geert Teis...
omdat het tijd om te laten horen dat ons 
mooie Groninger land leeggeroofd is…
… om van ons te laten horen in Den 
Haag in de Tweede-Kamer,
... maar vooral om uit duizenden kelen 
tegelijk te klinken in Groningen,
... in en uit Stad en Ommeland
... telkens weer bij elke fakkeltocht en 
elk protest

Grönnens Blues -  
Grönnens Laid
Van Lauwerzee tot Dollard tou
van Drenthe tot aan t Wad
doar za(a)kt, doar trillt, doar beeft t laand,
mien Ommelaand mien Stad.
   ooit pronkjewail in golden raand
   ons leeggeroofd verdoemde laand
   Grunn is Den Hoag gain stuver weerd
   ga(a)sboaten bint verteerd

Aal is schoade nog zo groot
dai(/zai) pompen gewoon deur
t mag den wol wat minder zain
ga(a)swinnens gait toch veur
   oet pronkjewail in golden raand
   ons leeggeroofd verdoemde laand
   Grunn is Den Hoag gain stuver weerd
   ga(a)sboaten bint verteerd

Pas as aalt ga(a)s is pompt
hail Grunnen slim is zakt
gain hoes, gain muur nog zunder scheu-
ren is
wort boudel snel oppakt
   gain pronkjewail in golden raand
   ons leeggeroofd verdoemde laand
   Grunn is Den Hoag gain stuver weerd
   ga(a)sboaten bint verteerd

©Simon Koorn - SiKo 13-01-2018

In een vlammend protest trokken ruim 12.000 mensen 
een ring van vuur over de Groninger diepenring om het 
boosheid te laten zien over de voortgaande gaswinning 
en de slechte positie van de gedupeerden. GBB-be-
stuurder Derwin Schorren gaf klip en klaar aan, dat de 
grens overschreden is, genoeg is genoeg!

In Middelstum en in ‘t Zandt werden 
pogingen gedaan om karakteristieke 
panden voor sloop te behoeden en te 
wijzen op de sluipende teloorgang van 
Gronings erfgoed. Hartverwarmende so-
lidariteit was onmiddellijk het resultaat.

GBB   in actie
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Twee dubbeldekkers trokken naar Den Haag om in de Tweede Kamer te laten blijken, 
dat de Groningers het er totaal niet mee eens zijn hoe de zaken hier geregeld worden. 
De boodschap was wel duidelijk, nu het resultaat nog.

De dubbeldekkers werden nog door één politieauto Den Haag ingeleid, een  
colonne diepladers met trekkers en boeren joeg Den Haag nog meer schrik aan:  
ME, helikopters, motoren en heel veel politie brachten de boeren tenslotte naar  
het Malieveld, waar twee ministers tot een goed gesprek in een trekkercabine  
kwamen. 

De treurigheid ten top: een aan de daders van reusachtige schade door de gaswinning 
gekoppeld bedrijf haalt over de ruggen van de gedupeerde Groningers een jaarwinst 
van miljoenen. Ja, er gaat  veel geld naar de regio...

GBB   in actie
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Bouwkundig advies in de breedste zin van het woord!

Bouwkundig adviesbureau Lagerman

TOEZICHT BEVINGSSCHADE ADVISEREN

 Directievoering
 Toezicht
 Opleveren
 Bouwkundigadvies
 • Nieuwbouw
 • Verbouw
 • Renovatie
 • Onderhoud
 Bouwkundig rapport
 • Aankoop
 • Verkoop
 • Schade

 Aanverwante diensten
 • Bestek/Werkomschrijving
 • Tekenwerk
 • Contstructie berekening
 •  Aanvragen/beoordelen 

offertes

Conflict bevingsschade
CONTRA-EXPERTISE

Wij regelen het voor u

Unikenstraat 66, 9501XG Stadskanaal
Telefoon: 0599-788197, 06-13323281
E-mail: info@lagermanbouwadvies.nl

Internet: www.lagermanbouwadvies.nl
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Dit wisten wij wel, maar …
Onderzoek wijst uit: toenemende gezondheids-
klachten in gaswinningsgebied

Dat de gaswinning een aanslag doet op de 
gezondheid van gedupeerden, wisten wij al 
lang. Dat onderzoekers Tom Postmes en 
Katherine Stroebe van de RuG dat nu in 
hun onderzoek Gronings Perspectief hebben 
kunnen aantonen, is winst. Ze deden twee 
jaar lang in opdracht van de NCG onderzoek 
naar de gezondheid, het veiligheidsgevoel en 
het toekomstperspectief van bewoners in alle 
Groninger gemeenten. Het onderzoek geeft 
een scherp beeld van de grote impact die 
schade aan het eigen huis heeft voor de ge-
zondheid en het gevoel van veiligheid. In vijf 
metingen voerden de onderzoekers met hun 
team panelonderzoek en interviews uit onder 
ruim tweeduizend Groningers. Op 31 januari 
werd het eindrapport gepresenteerd. Ruim 
150.000 bewoners (kinderen inbegrepen) 
in het gaswinningsgebied hebben schade 
en daarvan hebben 68.000 ondervraagden 
meervoudige schade. Velen voelen zich thuis 
niet veilig en ongeveer 10.000 van hen wor-
stelen met stressgerelateerde gezondheids-
klachten. Die klachten zijn ernstig te noemen. 
De ervaren stress komt door het besef van 
onveiligheid maar vooral ook door de slepen-
de schadeprocedures. Dat komt duidelijk 
naar voren in de 65 aanvullende interviews 
die de onderzoekers afnamen. Postmes 

stelt: “De aardbevingen zijn niet het grootste 
probleem in Groningen en ook de scheuren 
niet. Het gedoe er omheen, het onrecht dat 
mensen ervaren sloopt hen nog veel meer.” 
De onderzoekers noemen het beeld dat in 
het eindrapport duidelijk wordt, alarmerend. 
Ernstig is ook dat uit tussenrapportages blijkt 
dat de zorgwekkende gezondheidssituatie 
groeit. Postmes en Stroebe stellen daarom 
voor prioriteit te geven aan een integraal 
en gecoördineerd plan van aanpak. Bij de 
aardbevingsproblematiek zijn veel instanties 
betrokken wier aandacht vooral gaat naar 
een nieuw schadeprotocol, naar de verster-
kingsoperatie, naar allerlei zaken die met 
een toekomstvisie te maken hebben, maar 
daardoor dreigen de bewoners die al schade 
hebben vergeten te worden. Het onderzoek 
wijst uit dat deze groep echter niet vergeten 
mag worden. Inwoners van het gebied zijn 
nog lang niet van de stress en hun onveilige 
leefsituatie bevrijd. Er staat hen nog veel te 
wachten en de versterkingsoperatie zal voor 
velen een ware uitputtingsslag worden. Inmid-
dels is bekend geworden dat het onderzoek 
naar het welbevinden en de gezondheidssitu-
atie voortgezet mag worden. De komende tijd 
zal duidelijk worden hoe die voortzetting er 
precies uit gaat zien.

“Brede dialoog ideaal voor  
vroegtijdige zorgsignalering”
De aardbevingen in Groningen hebben 
veel impact op het welzijn van mensen. 
En daarmee op hun fysieke en mentale 
gezondheid. Tot nu toe was er nau-
welijks aandacht voor de emotionele 
gevolgen. Voorjaar 2017 organiseerde 
Zorgt Verandert daarom vier dialogen in 
Noord-Groningen, in nauwe samenwer-
king met huisartsencollectief De Pool 
en zorgverzekeraar Menzis. Met als doel 
dat mensen zo tijdig mogelijk de zorg 
en ondersteuning krijgen die zij nodig 
hebben. 

“In Groningen vragen we meestal niet 
snel om zorg”, vertelt gespreksbegeleider 
Tineke Nieboer. “Mensen hangen liever niet 
de vuile was buiten; problemen los je zelf 
op. In het aardbevingsgebied is de stress 
enorm. Dat heeft gevolgen voor het welzijn 
en de gezondheid. Maar als mensen geen 
hulp zoeken, ontstaat een grote zorgvraag 
die latent blijft. Met alle gevolgen van dien. 
Iedereen heeft baat bij preventieve zorg: 
natuurlijk de gedupeerden zelf, maar ook de 
huisarts en de zorgverzekeraar. Elke partij 
heeft daarin natuurlijk zijn eigen belangen, 
maar er is dus ook een gezamenlijk belang.”

Van voorstellen naar verwezenlijken 

De deelnemers waren mensen die zelf licha-
melijke of psychische klachten hebben als 
gevolg van de aardbevingen, maar ook men-
sen die graag luisterden naar de ervaringen 

van anderen en op basis daarvan tips en 
ideeën aandroegen. Tineke: “In de dialoog 
doorlopen we vier fasen: voorstellen, vertel-
len, verbeelden en verwezenlijken. Aan het 
begin van elke dialoog overheersten steeds 
de emoties: angst, eenzaamheid, boosheid. 
Gaandeweg durfden mensen meer te ver-
beelden: hoe zou ik het wél willen hebben? 
En tot slot verwezenlijken: wát is daarvoor 
nodig? Welke mogelijke oplossingen zijn 
er?”

“Met welzijn voorkom je zorg”

Ik ben niet alleen

“Aan het begin van elke dialoog kwamen 
mensen heel geladen binnen”, vervolgt Ti-
neke. “Na afloop gingen ze weg met een ge-
voel van eensgezindheid: ik ben niet alleen. 
Aan het begin van de volgende bijeenkomst 
overheerste dan eerst weer de boosheid 
en de teleurstelling over wat ze tussentijds 
weer hadden meegemaakt. Maar we kwa-
men steeds een stap verder. Het gesprek 
ging steeds meer over concrete oplossingen 
met nadruk op welzijn. Dat was mooi, want 
met welzijn voorkom je zorg.”

Sfeer van verbondenheid 

De brede dialoog als gespreksvorm is vol-
gens Tineke ideaal gebleken. “We hebben 
mensen en professionals met elkaar in 
contact en in dialoog gebracht. Onder de 
gedupeerden is een sfeer van verbonden-

heid ontstaan en een bewustzijn dat het 
goed is om troost te bieden en te krijgen. 
De huisartsen zijn zich bewust geworden 
van het nijpende gebrek aan aandacht voor 
de psychische en lichamelijke gevolgen van 
de aardbevingen. En bij Menzis is bewustzijn 
ontstaan over wat er écht leeft.”

Preventieve zorglijn 

De deelnemers zijn zo enthousiast over de 
dialoogvorm, dat een aantal van hen samen 
verder wil in huiskamerverband. Met de 
huisarts op de achtergrond; benaderbaar 
als dat nodig is. Tineke ziet het liefst dat 
elke huisartsenpraktijk een preventieve 
zorglijn organiseert. “Zo kan de huisarts de 
vinger aan de pols houden en krijgt hij tijdig 

signalen. Belangrijk, omdat is gebleken dat 
veel gedupeerden niet naar buiten durven te 
treden met de psychische gevolgen van de 
aardbevingen. Zelfs in de loop van de vier 
dialogen haakten enkele deelnemers vroeg-
tijdig af, onder druk van hun emoties.”

Aardbevingscafé in Warffum
Wat doen de gevolgen van de aardgas-
winning met u als mens, wat doet het 
met uw bezit, en wat...? Er zijn zo veel 
meer vragen die ons bezig houden.
In Warffum start eind maart een ‘Aard-
bevingscafé’. Voor inwoners van Warf-
fum en omstreken een ontmoetingsplek 
om ervaringen te delen en met elkaar 
te praten over de gevolgen van de aard-
bevingen. Meer informatie binnenkort in 
de lokale media.

Waarom versterken?
Van nature komen er in Groningen geen aardbevingen voor. De gebouwen in Gro-
ningen zijn dus ook nooit gebouwd om aardschokken te weerstaan. Doordat in 
de loop der eeuwen een grote variatie in bouwstijlen is gebruikt is het gevolg van 
de aardbevingen heel verschillend. De bevingen veroorzaken gevaarlijke situa-
ties, maar hoe gevaarlijk? Door de aardbevingen lopen mensen in Groningen een 
grotere kans te overlijden dan in de rest van Nederland.

Omdat iedereen in Nederland eenzelfde 
kans moet hebben op overleven moeten 
de Groninger huizen worden versterkt. Niet 
zodanig, dat ze niet meer instorten, maar 
zodat de bewoners tijd genoeg hebben om te 
vluchten. Het schadegevaar blijft.
De richtlijnen voor de versterking van een 
huis (NPR) hangen af van de verwachte 
sterkte van de bevingen. Die richtlijn moet 
nu voortdurend worden aangepast bij veran-
derende inzichten. Hoe zwaarder de beving, 
des te meer moet er versterkt worden. De 
bevingen in Groningen zijn uniek, nergens 
ter wereld zijn op deze schaal door mensen 
veroorzaakte bevingen ontstaan. Bijna alle 
andere bevingen hebben betrekking op 
rotsachtige ondergronden. De geleerden 
komen er dan ook niet uit. Die versterking 
moet in één keer goed: niet te zwaar, want 
dat is duur en ook niet echt leefbaar. Niet te 

weinig, want mocht er onverhoopt dan toch 
een zwaardere beving komen dan heeft de 
versterking niet het gewenste effect. Een 
extra argument om nu met de winning te 
stoppen is dat bijna alle geleerden het er 
wel over eens zijn, dat dan de bevingen niet 
zwaarder zullen worden.

Omdat er veel verschillende soorten huizen 
zijn, zijn er veel verschillende methodes 
voor versterking. Dus ook heel verschillende 
prijskaartjes. Soms is het voldoende om 
tussenvloeren te verstevigen, soms moet er 
geheid worden en een nieuw fundament wor-
den gestort. Door de variatie in bouw is een 
seriematige aanpak bijna niet mogelijk. Dat, 
samen met het feit dat men een bestaande 
woning moet aanpakken, maakt het duur. 
Sloop, met vervolgens nieuwbouw, wordt dan 
al gauw als optie genoemd. 
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Beter Isolerend effect
TONZON Vloerisolatie heeft in een kruipruimte een 

beter isolerend effect dan andere isolatiematerialen. 

Dat is te danken aan het unieke Thermoskussen dat 

in 1980 in Nederland is uitgevonden. Dit is het enige 

materiaal dat de warmtestraling van de vloer vrijwel 

tot nul reduceert. De vloer wordt daardoor warmer 

en de energiebesparing is hoger. Andere isolatie-

materialen zoals wol, EPS (polystyreen) of purschuim 

remmen de warmtestroom wel enigszins, maar 

de warmte die wordt doorgelaten, wordt aan de 

onderzijde uitgestraald naar de kruipruimte bodem 

en de nog koudere funderingsmuren. Door dit 

permanente warmtelek worden nieuwbouw vloeren 

niet zo warm en is een vloerverwarmingssysteem 

bijzonder traag.  Het Thermoskussen heeft als 

bijkomend voordeel dat het volledig opvouwbaar 

is. Het past door ieder luikje, kan ook in krappe 

kruipruimtes worden toegepast, het geeft veel 

minder overlast en er zijn geen vrachtwagens nodig. 

Dubbele aanpak stopt vocht 
Een stevige Bodemfolie op de bodem van de 

kruipruimte stopt de verdamping van vocht. Daardoor 

kan geen vocht uit de bodem meer doordringen in 

de woning. De warme vloer en lagere luchtvochtig-

heid geven schimmels en huisstof mijten nauwelijks 

nog kans. De muffe geur uit de kruipruimte verdwijnt 

voorgoed. De gecombineerde aanpak met Thermos-

kussens en Bodemfolie is de perfecte basis voor een 

comfortabele, energiezuinige en gezonde woning.

Gasbesparen makkelijker dan gedacht
Een snelle omschakeling van fossiel naar duurzaam 

opgewekte warmte is van levensbelang. Dit wordt 

echter belemmerd door onnodige warmtelekken 

tijdens transport en afgifte. Lang niet alle warmte 

komt terecht op de plek waar we deze willen 

hebben. Geïsoleerde CV-buizen stralen onnodig 

warmte uit. Radiatoren warmen buitenmuren op. 

Bij vloerverwarming lekt zoveel warmte aan de 

onderzijde weg, dat het systeem zo traag wordt, 

dat men de verwarming dag en nacht aanlaat en 

de aarde om het huis letterlijk wordt opgewarmd. 

Scan de QR-code of ga naar tonzon.nl/warmtelekken 

en zie hoe simpel het kan zijn om klimaateffectief gas 

te besparen.

Kosteloze inspectie van uw kruipruimte
Waarom nog langer wonen op een koude vloer 

boven een (vochtig) gat in de grond? Tonzon 

heeft de beste oplossing met de langste (37 jaar) 

praktijkervaring. 

Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw 

kruipruimte. U ontvangt vrijblijvend een offerte 

op maat. Kijk snel op tonzon.nl

TONZON 
VLOERISOLATIE 
DE OPLOSSING TEGEN VOCHTPROBLEMEN 
EN EEN KOUDE VLOER

TONZON BV 
Postbus 1375 
7500 BJ Enschede

info@tonzon.nl
www.tonzon.nl

0900 - 28 66 966 (0,10 p/min)

KvK 06044102

Heeft u een woning van 50 m2 

dan krijgt u al een droge kruip-

ruimte en de warmste vloer voor 

slechts € 1.850,-. Deze advies-

richtprijs is inclusief materiaal, 

montage, btw en een woning-

gebonden TONZON certifi caat.

Bovenstaande infraroodfoto’s 

laten een duidelijk effect zien. 

Zonder isolatie is het koud en klam 

onderin de woning. Met TONZON 

Vloerisolatie dringt de warmte 

eindelijk door tot in de vloer. 

Lees de vele spontane reactie op 

www.tonzon.nl/facebook

HEEL BETAALBAAR

Infraroodfoto’s van 
een betonvloer

Voor TONZON
Koud en klam

Na TONZON
Warm en droog

Pas op voor namaak 

Dat kon natuurlijk niet uitblijven. 

Anderen proberen te profi teren van 

het succes dat TONZON in 37 jaar 

heeft opgebouwd. Daarom geeft 

TONZON  een woninggebonden 

garantie- en echtheidscertifi caat 

af. De volgende eigenaar van uw 

woning weet dan al bij de aankoop 

dat de kruipruimte in orde is. Er 

zijn originele TONZON producten 

verwerkt door een gespecialiseerd 

ambachtsman of bedrijf. 

TONZON folie wordt gemaakt 

volgens een speciaal recept dat in 

de praktijk een zeer lange levens-

duur heeft, zo blijkt uit onafhankelijk 

onderzoek. Geen enkele andere 

folie kan laten zien dat het na 32 

jaar in de praktijk nog evengoed 

functioneert als toen het nieuw was. 

Een betrouwbare verkoper kan u dit 

certifi caat laten zien. Vraag hierom 

en voorkom teleurstelling door het 

gebruik van dubieus aangebrachte 

goedkopere namaak. Ga voor 

gegarandeerde kwaliteit. 
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De “Gaykemaheerd” is weer een juweel

Het gezin van Irma en Johan de Joode is 
allerminst verslagen. En dat is groten-
deels hun eigen verdienste. Een jarenlang 
gevecht voor het behoud van hun woon-
boerderij is hun niet in de koude kleren 
gaan zitten. Maar de beloning mag er 
zijn: de “Gaykemaheerd” in Usquert is ge-
lukkig voor het nageslacht bewaard. Een 
juweel om (weer) door een ringetje te 
halen. Vraag niet wat het heeft gekost, 
maar het is alle moeite (en geld) ruim-
schoots waard geweest. Groningen mag 
trots zijn op deze familie: een fraai stuk 
erfgoed is gered en kan weer tegen een 
stootje. Als het goed is, voldoet de boer-
derij aan de bouwnormen van deze tijd 
en is het pand bestand tegen verwachte 
aanslagen door de gaswinning. 

Irma en Johan verwierven in 2010 de 
Gaykemaheerd samen met hun kinderen 
en schoonzoon. Ze wilden van dit prachtige 
monument een meergezinswoning maken, 
ook om er nog lang van hun pensioen te 
gaan genieten. Met z’n vijven hadden ze 
goed in kaart gebracht wat hun te wachten 
stond: infrastructuur van boerderij en woning 
(leidingen, dakgoten, ramen, platte daken) 
waren dringend aan onderhoud toe. Het 
voorhuis wilden ze in oude luister herstellen 
en in de schuur moesten een extra woning 
en een levensloopbestendige slaapkamer 
komen. Ze begonnen er voortvarend aan, 
deden heel veel zelf, maar wel met zorg en in 
nauw overleg met monument-deskundigen. 
Bloed, zweet en tranen, hard werken en met 
veel emotie, zeg maar.

“In alles hebben we zelf het 
wiel moeten uitvinden” 

Bevingen gooiden roet in het eten

Maar toen begon de ellende. Bevingen 
bij Huizinge (2012) en Zandeweer (2013, 
tweemaal) gooiden roet in het eten. Pas in 
mei 2014 reageerde de NAM. Onderzoek op 
onderzoek, advies op advies en gevecht op 
gevecht, vormden sindsdien een dagtaak. De 
gewenste verbouwing lag meer dan anderhalf 
jaar stil. Maar één ding stond voor hen als 
een paal boven water: hier wordt geen scha-
de hersteld als niet eerst naar de bevingsbe-
stendigheid wordt gekeken. Anders kunnen 
we na de volgende beving weer opnieuw 
beginnen. “In alles hebben we zelf het wiel 
moeten uitvinden,” verhaalt Irma. “Ons ver-
trouwen in de ingenieurs en in de NAM zakte 
na verloop van tijd steeds dieper weg en we 
hebben zelf het heft in handen genomen. 
Even dreigde de NAM zelfs met uitkoop. Nou, 
dan kunnen ze de hele provincie wel opko-
pen. We hielden er zelfs al rekening mee in 
een moeras van juridische procedures terecht 
te zullen komen.”

Geen bouwtekeningen

Met een pand als “Gaykema” heb je natuur-
lijk ook wel gelijk de moeilijkste versterkings-
klus die je kunt bedenken. Zeker als er geen 
bouwtekeningen meer beschikbaar zijn. Die 
moeten – aan de hand van veel onderzoek – 
allemaal opnieuw worden gemaakt. En daar 
moeten dan weer constructieve berekenin-
gen op worden losgelaten. Daarnaast moet 
bodemonderzoek plaatsvinden, evenals een 

bouwhistorisch onderzoek, en er moeten 
schades worden geïnspecteerd, scheur- en 
bewegingsmeters worden aangelegd, en zo 
kunnen we nog wel een lijst van maatregelen 
noemen, allemaal alleen al noodzakelijk om 
een goed beeld van de stand van zaken te 
kunnen maken. Want op zo’n overzicht kan 
pas besloten worden welke maatregelen 
nodig zijn om zo’n juweel als Gaykema te 
versterken. “En vergeet niet wat je allemaal 
niet ziet,” verzucht Johan. “Diverse verbou-
wingen en ingrepen uit het verleden verhullen 
vaak wat er echt aan de hand is en wat een 
bedreiging vormt bij bevingen. Voordat je dat 
allemaal in kaart hebt gebracht……”
Een leger aan ingenieurs, adviseurs, ambte-
naren, constructeurs, bouwvakkers, politici 
en bestuurders kwam sinds 2013 bij de fa-
milie De Joode over de vloer: dagboeken en 
boekhouding brengen Irma de Joode op een 
totaal van ruim 300 verschillende personen. 

Bij het verschijnen van deze editie is de 
verhuizing naar het authentieke voorhuis in 
gang gezet. Het kan tegen een stootje, want 
niet alleen de buitenkant, ook de fundering is 
helemaal aangepakt: het voorhuis staat op ba-
se-isolation gefundeerd. Een betere methode 
is er voorlopig niet om bevingen te weerstaan. 
En bovendien: voor- en achterhuis zijn van 
elkaar gescheiden door een dilatatie. De in-
vesteringen die het echtpaar al had gepleegd, 
maar die teniet werden gedaan door de ver-
sterking, zijn ook weer helemaal hersteld.

Ervaringsdeskundigen

Uit alle aantekeningen van Irma blijkt ook en 
vooral dat je als monumenteigenaar met drie 
heel belangrijke zaken in ieder geval te ma-
ken krijgt: grote ondeskundigheid, ellenlange 
procedures en ‘gevechten’, en budgetover-
schrijding. Ruim vier jaren intensieve ervaring 
met monumentversterking en –verbouwing, 
hebben van hen inmiddels ervaringsdes-
kundigen gemaakt. Irma de Joode heeft al 
die ervaringen nauwkeurig en uitgebreid op 
papier gezet. Monumenteigenaren en des-
kundigen kunnen er hun voordeel mee doen. 
Belangrijkste tips zijn wel: houd de regie in 
handen, zoek onafhankelijke onderzoekers 

en monument-deskundigen en stem alles 
doorlopend af met NAM en met alle verant-
woordelijke en betrokken partijen.
“NAM moest in ons geval als schadeplichtige 
immers betalen en stelde als voorwaarde 
dat Arcadis betrokken bleef. We hebben heel 
veel zelf moeten voorschieten, maar tot nu 
toe gelukkig alles vergoed gekregen.” 

Was het ‘de ellende’ allemaal waard?

Als uit één mond klinkt het: “Helemaal.” 
Maar het antwoord op de vraag of ze het 
weer zouden doen en het weer zo zouden 
doen, vergt een langere beschouwing, vol 
met overwegingen gebaseerd op ruim vier 
jaar ervaring in herstel van belangrijk Gro-
nings erfgoed. Vraag niet wat het kost. Aan 
geld, tijd, bloed, zweet en tranen en veel kof-
fie. Want alles was maatwerk. En voor alles 
moest het wiel min of meer worden uitgevon-
den. En veel moest zo’n beetje voor de hels-
deuren worden weggesleept. Maar één ding 
is zeker: de Gaykemaheerd ligt er fantastisch 
bij en doet het imago van Usquert weer alle 
eer aan. Dankzij het doorzettingsvermogen 
van de familie De Joode.

Irma en Johan de Joode: “De bouwtekeningen moesten  

aan de hand van veel onderzoek allemaal opnieuw  

worden gemaakt”
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Jacob Veltman architect  Winsum
info@jacobveltmanarchitect.nl

aardbevingsbestendig   energieneutraal   nieuwbouw   verbouw

0595 44 50 60
www.jacobveltmanarchitect.nl

Timmer & Onderhouds-
Bedrijf

R. De Graaf

www.rdegraaftimmerwerk.nl

Jouw timmerman in de hele provincie Groningen! 

Bij ons kunnen particulieren terecht voor diverse 
werkzaamheden aan woningen, tuinen en bestratingen. 

Wij staan elk moment van de dag voor je klaar en zijn
jou dan ook zo snel mogelijk van dienst.

◊ Timmerwerk
◊ Woningverbouw
 ◊ Woningonderhoud,
 ◊ Aanleg van water, stroom en gas
 ◊ Lekkage verhelpen
 ◊ Isolatie (Zolder-/glas-/gevelisolatie)
◊ Tuinverbouw 
 ◊ Tuinonderhoud
 ◊ Bestratingen

Heb je vragen?
085-8885238 

info@rdegraaftimmerwerk.nl
 Di jkstraat  8    -     9936 CW    -   Farmsum

Perfectie in
Ramen

Deuren

Overkappingen

Zonwering

Dakkapellen

Gevelbekleding

Windschermen

Deurluifels

MANFRED LOOHUIS

LAMINAAT
GRONINGEN

- Laminaat
- PVC vloeren
- Houten vloeren
- Raamdecoratie
- Vloeronderhoud

Wij kunnen u volledig ontzorgen, 
vraag naar de mogelijkheden in de showroom

showroom: Kieler Bocht 9F, Groningen (naast Staples)

www.laminaatgroningen.nl
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Fotografie: Anjo de Haan | Freelance Fotografie | (Bewerkte, ingekorte versie, met toestemming overgenomen uit Nieuwe Oogst. Uitgave: AgriPers in opdracht van lto, 19 januari 2018); 

Boerengezin al jaren in  
container vanwege  
bevingsschade
De gevolgen van aardbevingen laten diepe sporen achter bij Wiard Kraak (36) en 
Margreet Kadijk (29). Al bijna anderhalf jaar wonen ze met hun zoontjes in een con-
tainer van 140 vierkante meter op het erf van hun akkerbouwbedrijf in Garrelsweer. 
Het gezin moest in de herfst van 2016 hun rijksmonumentale boerderij verlaten, na-
dat de NAM deze onveilig verklaarde vanwege aardbevingsschade. “Hoe het verder 
moet? Wij hebben geen idee.”

“Is ons huis nu ingestort?” vroeg hun 
oudste zoon van vier jaar, toen maandag 
8 januari rond 15 uur de aarde in Zeerijp 
trilde. “Hoe klein ze ook zijn, ze krijgen heel 
veel mee”, zegt Margreet Kadijk. “Ook zij 
vinden het niet fijn wonen en willen terug 
naar de oude plek.”

Dwarshuisboerderij

Wiard Kraak is de zesde generatie Kraak op 
de monumentale dwarshuisboerderij uit 1883, 
een zichtlocatie vanaf de provinciale weg van 
Groningen naar Delfzijl. Kraak en Kadijk kwa-
men in 2012 op het bedrijf van zijn ouders. 
Naast 60 hectare akkerbouw hebben ze in 
de voormalige pluimveeschuur een caravan-
stalling. Ook is hij als zzp’er aan het werk bij 
andere boeren. Maar daar komt de laatste 
jaren minder van terecht dan dat hij zou 
willen. “Wekelijks zijn wij twee dagen met de 
gevolgen van de aardbevingen bezig.” Kadijk 
is verpleegkundige en werkt 24 uur per week.

Machteloos

Kadijk en Kraak voelen zich machteloos. “Slo-
pen van de boerderij is doodzonde”, stellen ze, 
terwijl ze moeiteloos drie families opnoemen 
van wie de huizen vanwege de aardbevings-
schade tegen de vlakte zijn gegaan of gaan. 
“Onze boerderij mag niet zomaar worden ge-
sloopt. Het gaat om een rijksmonument; zowel 
de woning als de aangrenzende schuren. Maar 

zo is er ook geen toekomst. Mijn vader was 
altijd bezig met het onderhoud. Hij schilderde 
alles, zowel de binnen- als de buitenkant. Het 
is maar goed dat wij nu op het bedrijf zitten en 
de strijd moeten voeren.”

Veel energie en geld

Maar ook de jongere generatie stak veel 
energie en geld in onderhoud in de korte tijd 
die ze op de boerderij zaten. Zo renoveer-
den ze de badkamer grondig, maar ook daar 
zitten de scheuren inmiddels in de muren. 
Het toilet moeten ze in amper vier jaar 
tijd twee keer opnieuw betegelen vanwege 
schade. De familie heeft inmiddels een heel 
dossier aan schaderapporten opgebouwd. 
In 1998 is de eerste schade erkend, maar 
ook in 2001, 2003, 2006, 2009 en 2012 
na de zware beving in Huizinge was er grote 
schade aan de gebouwen. Die werd een jaar 
later door de NAM hersteld, maar op een 
heel verkeerde manier, vindt het stel.

Schimmel

“Er zijn wokkels in het pand geplaatst, die 
niet samengaan met het voegwerk. Hier-
door krijg je condensatie en oxidatie. Het 
hele huis is vochtig en zit vol schimmel. 
De brandmuren zijn zwaar beschadigd. Om 
verder te kijken is de wandbeplating in de 
gang verwijderd, maar iets nieuws is er niet 
voor teruggekomen”, zegt Kadijk. “In de 

grote kelder waar we eerst de was ophingen 
en voorraad opsloegen, staat 30 centimeter 
water, vermoedelijk door een verandering in 
de grondwaterstand en een kapotte funde-
ring. Ook zorgden de schoorstenen op het 
dak voor een acuut onveilig situatie.” 

Stutten

De schade beperkt zich niet tot het huis. De 
oude koestal die grenst aan de woning, telt 
zestig palen die het gebouw stutten. In de 
pluimveestal zitten ‘honderden’ scheuren.
De grootste frustratie is volgens het tweetal 
dat partijen als de NAM, de Nationaal Coör-
dinator Groningen, maar ook het Centrum 
Veilig Wonen van alles toezeggen, maar 
niets nakomen.

Onderzoeken

“Er zou een bodemonderzoek komen, een 
onderzoek of het bouwkundig versterkt kan 
worden. Dat is allemaal nog niet gebeurd. 
Partijen hebben ons beloofd om de kosten 
voor de dubbele vaste lasten te vergoeden. 
Ze wijzen met de vinger naar elkaar en 
betalen nu niets.” 

Leven staat stil

“Iedereen belooft van alles, maar er komt 

niets van terecht. De partijen laten ons in 
de steek. Ons hele leven staat stil, zowel 
privé als bedrijfsmatig. Het is behelpen in 
een container met twee kleine kinderen. We 
hadden een mooie ruime badkamer en grote 
keuken. We hebben nu maar twintig minu-
ten warm water voor vier personen om te 
kunnen douchen. De bank is stuk, maar we 
kopen geen nieuwe, want we hebben geen 
idee hoe en waar onze toekomst eruitziet”, 
wijst Kadijk naar het meubelstuk. Kraak vult 
aan: “Moeten we investeren in asbestsa-
nering, wind- en zonne-energie als we niet 
weten welke kant het opgaat?” Hun laatste 
strohalm is de rechtsbijstandsverzekering 
die ze onlangs hebben ingeschakeld. “Ogen-
schijnlijk zijn wij rustig. Maar van binnen 
koken we. Met de NAM trek je aan een dood 
paard. We gaan met een advocaat praten 
hoe we verder moeten”, laat Kadijk weten.

Toekomst

Hoe hun leven er over enkele jaren uit ziet? 
De twee moeten het antwoord schuldig blijven. 
“Voor hetzelfde geld zitten we hier nog in de 
container, maar we hopen natuurlijk van niet.”
De Nationaal Coördinator Groningen wil niet 
op individuele zaken reageren.

Buiten de contouren: 

Uniek erfgoed wordt bedreigd
Er was eens een mannetje dat was niet wijs...

... dat bouwde zijn huisje al op het ijs

waren er maar mensen met verstand...

... die bouwden hun huizen vast op stevig zand

Zo ook in het oude Oldambt, in het typisch 
Groningse wolddorp Noordbroek. De streek 
Noordbroek (met inbegrip van Uiterburen en 
Korengarst) is een langgerekt lint met eeu-
wenoude bebouwing op de oostelijke rand van 
een nog oudere zandrug. Die zandrug vormde 
in westelijke richting de natuurlijke begrenzing 
van de Dollard. De huidige lintbebouwing gaat 
tenminste terug tot de tweede helft van de 
13de eeuw. De streek was welvarend en er 
werd dan ook bijzonder stevig gebouwd, op 
staal. Het hechte zand kon wel wat gewicht 
verdragen. De vele monumentale Oldambtster 
boerderijen zijn daar nog altijd de robuuste 
stille getuigen van. De bouwgeschiedenis gaat 
vaak terug tot de late middeleeuwen. De im-
posante boerderijen hebben de eeuwen goed 
doorstaan, de nodige verbouwingen ten spijt.

Imposant

Het boederderijenlint vormt dan ook een unie-
ke erfgoedcollectie. Sommige zijn aangewezen 

als rijksmonument. Die laten tezamen een 
bijna volledige ontwikkeling van de Oldambts-
ter boerderij zien (van 1579 tot aan grofweg 
WO-II). En daar vallen dan de vrijstaande 
villaboerderijen en classicistische pronkge-
vels zoals die in Meeden en de omgeving van 
Blijham staan, niet onder.

Tot een jaar of 8 geleden stonden de meeste 
boerderijen er gewoon goed bij. Sindsdien is 
er veel veranderd. Zelfs op het stevige zand is 
de negatieve invloed van de gaswinning goed 

te merken. Niet alleen door de aardbevingen 
zelf, maar vooral ook door de effecten van 
bodemdaling, zien we plotseling ongelijkmatige 
verzakkingen en zettingen... in gebouwen die 
al eeuwenlang ‘uitgezet’ moeten zijn… Voor 
die grote Oldambtster boerderijen speelt nog 
een ander probleem: de hoog-opgemetselde 
voorhuisgevels en brandmuren, maar ook de 
schuurachtergevels en de individueel gefun-
deerde schuurzuilen, drukken veel zwaarder op 
de fundamenten dan lage zijmuren en tussen-
muren in de schuur zelf. 

Uiteen gereten 

De gaswinning maakt dat de ondergrond veel 
minder stabiel is dan voorheen. De veroor-
zaakte bodemdaling zorgt voor continue 
veranderende grondwaterstromen. Daarmee 
veranderen doorlopend de draagkracht en 
de stabiliteit van de grond, het staal waar de 
fundamenten op rusten. En dan blijkt opeens 
dat de zwaarst belaste (vaak eeuwenoude) 
delen meer last hebben van de veranderende 
draagkracht dan de lichter-drukkende delen. 
Wat het zwaarst weegt, zakt uiteraard ook het 
meest; gevolg is een zich steeds verergeren-
de ongelijkmatige zetting van fundamenten. 

Vanzelfsprekend blijft dat bovengronds niet 
zonder gevolgen. Het werkt door in de gehele 
constructie; muren zakken scheef, kozijnen 
trekken scheluw, ramen en deuren gaan klem-
men en daken worden langzaam maar zeker 
bij de nok uit elkaar getrokken. Gebouwen, 
zoals in Uiterburen/Noordbroek/Korengarst, 
staan tot overmaat van ramp ook nog eens op 
een soort heuvel(tje) en hebben dus te maken 
met de afvloeiingshelling van die zandrug. Dat 
betekent dat sommige gebouwen min of meer 
in tweeën dreigen te breken ter hoogte van de 
brandmuur. Daardoor dreigt de schuur in zijn 
geheel langzaam van de heuvel af te glijden.

Wijs?

Het verhaal begon met het bekende rijmpje 
van het mannetje dat zo dom was zijn huisje 
op het ijs te bouwen... Een mannetje dat met 
de kennis van nu niet veel dommer was dan 
al die Groningers, Friezen en Hollanders die zo 
dom waren huizen op wierden en terpen, of op 
dijken en in het moeizaam op de zee gewon-
nen polderland te bouwen.... Nee, dan de 
mannetjes die wijs genoeg waren te bouwen 
op stevig zand...... ook die worden nu met de 
neus op de feiten gedrukt:
Ook een huis gebouwd op stevig zand... 

is tegen ondermijning niet bestand... 

ook het zwaarste beste fundament bezwijkt 

als men zich aan ’t ondergrondse gas verrijkt.
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www.bauhaus-nl.com

Méér dan een bouwmarkt!

SCHOP ONDER DE KONT 
NODIG HEEFT

Méér dan een bouwmarkt.BAUHAUS

BAUHAUS HELPT
Bij Bauhaus kunnen we jullie problemen niet allemaal oplossen, maar we 
kunnen wel helpen. Met goed advies van vaklieden. Met laagsteprijsgarantie 
en met de gratis uitleenservice. Met een oppervlakte van 20.000 m2 zijn we 
de beste keuze voor iedere doe-het-zelver en professional. Wij zijn 7 dagen per 
week geopend.

SCHOP
€8,95

VOOR ALS DEN HAAG 
WEER EENS EEN STEVIGE 
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ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

“Wij komen op voor gedupeerden met gaswinnings-
schade. Ontzorgen is al sinds 2012 ons motto. ”
Het zijn roerige tijden. Het nieuwe schade 
protocol is eindelijk opgetuigd en het lijkt 
dat de bewoner meer inspraak krijgt in het 
beoordelen van schade, veroorzaakt door 
gaswinning, aan zijn of haar woning.

AdViDex, Bouwstrategie en Qualitas zijn 
reeds van af 2012 in het aardbevingsgebied 
actief en zijn in de loop van de tijd steeds 
meer de krachten gaan bundelen omdat ze 
dezelfde visie hebben; het onafhankelijk en 
deskundig regelen van de schade. Door het 
constant veranderen van procedures en het 
verharden van de bewijslast zijn deze be-
drijven steeds nauwer gaan samen werken 
om van elkaars expertise gebruik te kunnen 
maken om zodoende het maximale resultaat 
voor de gedupeerde te kunnen behalen.

Door elkaar specialismes in te zetten kreeg 
de gedupeerde waar hij recht op had. In de 
afgelopen jaren hebben wij veel veranderin-
gen van protocollen en nieuwe organisaties 
meegemaakt. Het nieuwe schade protocol 
volgen wij dan ook met positieve argwaan. 

AdVidex is een onafhankelijk schade-ex-
pertisebureau welke aangesloten is bij het 
NIVRE. Door de jarenlange ervaring in het 
gaswinningsgebied kunnen deze NIVRE RE 
schade-experts zeer gedegen opkomen voor 
bewoners welke schade hebben aan hun 
woning in en buiten het contouren gebied.

Bouwstrategie is een compleet onafhan-
kelijke bouworganisatie. Ingenieur Willem 
Straat maakt als inwoner van het aardbe-
vingsgebied de dramatische toestanden 
nog dagelijks van dichtbij mee. Deze kennis 
wordt dan ook breed ingezet in het traject 
van bouw- en dossier begeleiding van gedu-
peerde bewoners. 

Qualitas is een juridisch kantoor die 
toegankelijk, ontzorgend en specialist is 
op het gebied van bouw- en bestuursrecht. 
Marcel Zuidema, geboren en getogen in het 
Groninger land, zag het juridisch klimaat de 
afgelopen jaren sterk veranderen. Het direct 
betrokken zijn bij een schade traject is zeer 
wenselijk voor het juiste eindresultaat.
Alle partijen willen de gedupeerde gedegen 
ontzorgen in het breedste zin van het woord. 
Door de samenbundeling kunnen wij alle 
disciplines bij schade regelen.

Herstel van schade
Met het nieuwe schade protocol is de 
afwikkeling van de schade ondergebracht in 
het publiekrechtelijke domein. Dit betekent 
dat de te nemen besluiten aan beroep en 
bezwaar onderhavig zijn. Daarnaast heeft u 
op basis van het protocol recht op deskundi-
ge begeleiding. 

Zakelijk
Door de jaren heen hebben wij de onderne-

mer kunnen ontzorgen op zijn vastgoedpor-
tefeuille. Hierdoor kon hij zich bezighouden 
met de dingen waar hij goed in is en behoeft 
hij niet zijn aandacht te richten op bijzaken 
omtrent zijn vastgoed.

Versterken van woningen
Veel woningen worden de komende jaren 
versterkt. Dit zal heel veel impact hebben 
op de eigenaar en zijn gezin. Professione-
le koper begeleiders zullen samen met u 
beslissingen nemen over uw woning. U zult 
keuzes moeten maken voor de toekomst. 
Dit proces vreet heel veel energie. En maakt 
u de juiste keuzes. Of laat u zich bijstaan 
door een onafhankelijke bouwbegeleider 
die gezamenlijk met u het plan van aanpak 
bestudeerd en u een second opium geeft of 
het hele bouwproces overneemt.

Aardbevingsschade...

Begeleiding en ondersteuning
naar CVW/NAM

Rouaanstraat 14
9723 CD Groningen

KeyPro Housing:

Snel meubileren zonder zorgen

Over KeyPro
KeyPro zorgt voor een 
passende woning met 
een passende inrichting, 
voor elk budget en met 
de gevraagde kwaliteit. 

Expat housing
Gemeubileerde woningen 
in alle grote steden van 
Nederland, afgestemd 
op de behoeftes van u 
of van uw (internationale) 
personeel.

Verkoopstyling
Verkopen van een huis 
is een uitdaging. Met 
KeyPro verkoopstyling 
verhoogt u de verkoop-
kansen van uw woning.

Rouaanstraat, 9723 CD Groningen
T. 0595 431656   |   E. corinne@bouwstrategie.nl

WINNAAR

2016

Arbitrage begeleiding - Bouwbegeleiding - 
Contra expertise - Monumentenbegeleiding

www.advidex.nl
info@advidex.nl
0595-252 111
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Een vaste partner in advies en uitvoering van na-isolatie. Dat is fijn samenwerken.

40 jaar ervaring

SKG-IKOB & ISO-VCA gecertificeerd

Betrokken bij het hele proces

Passie voor ons vak

Klant en gebruiker centraal

Met vestigingen in o.a. Veendam, 
Den Bosch, Apeldoorn, Zaandam en 

Zelhem. 

Onderdeel van

Meer informatie via:

www.takkenkamp-isolatie.nl of info@takkenkamp-isolatie.nl

Kijk snel op www.groningen-isoleert.nl
voor een collectief in gemeente Groningen!

De verduurzamer van het Noorden
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‘Er moet nu tempo worden gemaakt’
De beving bij Zeerijp 
heeft ons allemaal 
weer met de neus op 
de feiten gedrukt. De 
afgelopen jaren ging 
het ogenschijnlijk 
de goede kant op 
met de kracht van 

de bevingen, maar nu blijkt het gasveld toch 
minder regelbaar dan velen dachten – of in 
ieder geval hoopten. Er is weer veel nieuwe 
schade ontstaan. Niet alleen in de gebouwen, 
maar ook in de levens van mensen. De angst 
is weer terug, want we weten niet wat er nog 
komt. de mensen in het aardbevingsgebied 
maken zich eveneens zorgen over de toekomst. 
Want hoe ziet die er uit nadat huizen zijn 
versterkt en schade is hersteld? Ook afgelopen 
jaar heb ik weer veel klachten binnengekregen 
over zaken die niet goed gaan in de schadeaf-
handeling. Op bepaalde punten heb ik gelukkig 
verbetering gezien. Langlopende zaken zijn tot 
tevredenheid van de huiseigenaar opgelost. De 
Arbiter Bodembeweging vervult daarnaast met 
verve zijn arbitragerol. Maar sommige dingen 
zijn ook niet goed gegaan. Het grote onderzoek 
van Witteveen + Bos naar schades ‘buiten de 
contour’ heeft veel vragen, twijfel en boosheid 
opgeroepen. Vervolgens werd besloten het 
oude schadeprotocol buiten werking te stellen. 
Tot ieders frustratie heeft het opstellen van 
een nieuw protocol veel te lang geduurd. Na 
tien maanden is er een protocol; nu moet er 
tempo worden gemaakt met de afhandeling. 
Ik hoop van ganser harte dat schades met dit 
nieuwe protocol sneller, eenvoudiger en ruim-

hartiger worden afgehandeld dan voorheen. Ik 
blijf de toepassing echter kritisch volgen en als 
er iets niet goed gaat, dan kunnen mensen nog 
steeds bij mij terecht. In 2017 is gestart met 
het versterkingsprogramma. Ook hier lopen din-
gen soms niet goed, constateer ik. Afgelopen 
jaar kwamen er twee keer zoveel signalen bij 
mij binnen over versterking als in 2016. Ver-
sterking blijkt een complexe zaak te zijn en het 
duurt daardoor vaak (te) lang voordat er duide-
lijkheid is. Juist daarom moet in het verster-
kingsprogramma nu tempo worden gemaakt. 
Het gaat immers om veiligheid van mensen. 
Versterking is echter niet alleen een technisch 
verhaal. Eerder heb ik al mijn zorg uitgesproken 
over de sociaal-maatschappelijke impact van 
het versterkingsprogramma. Bij sommige men-
sen wordt het hele leven compleet overhoop 
gegooid. Dat gaat je niet in de koude kleren 
zitten. Het recente rapport van de Rijksuniversi-
teit (Gronings Perspectief) laat andermaal zien 
dat de gevolgen van de gaswinning een grote 
impact hebben op inwoners. Samenwerking, 
afstemming, aandacht en maatregelen zijn 
daarom echt noodzakelijk om de problemen het 
hoofd te bieden. Wat mij betreft heeft het Rijk 
daarin een centrale positie, als regievoerder en 
tevens als facilitator. Maar uiteindelijk gebeurt 
het in de straat, in de buurt en in het dorp waar 
wordt versterkt. De lokale (maatschappelijke) 
partijen moeten daarom een centrale rol krijgen 
bij het sociaal-maatschappelijke vraagstuk. Als 
we goed voor elkaar en goed voor onze dorpen 
en wijken zorgen, kunnen we het toekomstper-
spectief hopelijk wat positiever maken. 
Leendert Klaassen, Onafhankelijke Raadsman

Eerste 100% aardbevingsbestendige  
woning in Nieuw Scheemda

NIEUW SCHEEMDA – De eerste aard-
bevingsbestendige woning in Nieuw 
Scheemda wordt gebouwd door Eco-
Plus woningen B.V. in Hoogezand.

Ed Rees, samen met Ad van Leur, initia-
tiefnemer van dit bouwproject: “Terwijl de 
kranten nog steeds bol staan van artikelen 
over de aardbevingsproblematiek en Den 
Haag zich hierover suf heeft gedebatteerd, 
en de komende tijd suf blijft debatteren, zijn 
wij als ondernemers gaan nadenken over de 
oplossing. En dan met name een oplossing 
ter zake van het aardbevingsbestendig 
bouwen.”

Volgens Rees staat daarbij de veiligheid 
voorop. “Het gaat immers om mensen. 
En in de provincie Groningen schijnt het 
aardbevingsbestendig bouwen door velen 
beloofd te worden, doch het daadwerkelijk 
aardbevingsbestendig bouwen komt nog 
niet echt van de grond.”

Rees heeft sinds heb ik het alleenrecht op 
het zogenaamde K-KONTROL®systeem. Een 
gepatenteerd systeem veel mogelijkheden 

biedt. “Een houtbouwsysteem dat ik graag 
onder de aandacht wil brengen. Een innova-
tie op het gebied van het modern, noodza-
kelijk, duurzaam, veilig, energiezuinig (lees: 
passief, NUL op de METER.) en 100 procent 
aardbevingsbestendig bouwen.”

Het concept ‘passief bouwen’ vindt zijn oor-
sprong in Oostenrijk. Passief bouwen neemt 
de (gratis) warmte van bijvoorbeeld de zon, 
van de bewoners van het huis en van de 
apparatuur in het huis als vertrekpunt voor 
de warmtehuishouding van het huis. Door 
deze gratis energie zonder extra inspanning 
te gebruiken wordt het gebruik van een 
verwarming (bijna) overbodig.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te 
komen nemen in Nieuw Scheemda.

eco-plus woningen
Sterappel 23

9603 HC Hoogezand
T 0598 - 85 62 61
E info@eco-pluswoningen.nl
www.eco-pluswoningen.nl

Procontrast helpt bevingsgedupeerden écht
Nu er een nieuw schadeprotocol is voor aardbevingsschade komt voor veel gedupeerden 
de mogelijkheid tot schademelding en contra-expertise weer in beeld. Procontrast uit 
Onderdendam is al sinds juni 2016 een vakkundige en betrouwbare partner voor mensen 
met aardbevingsschade voor wie schadedossiers na contra-expertise succesvol werden 
afgehandeld. Procontrast kenmerkt zich door de persoonlijke aanpak. “Wij zijn geraakt 
door de problematiek, we houden van het gebied en hebben hier vrienden gemaakt.”

Procontrast is een betrouwbare en deskundige 
partij op het gebied van contra-expertise en 
meer. Het bedrijf bestaat uit drie deskundigen: 
Wilco Krijgsman, Johan Schippers en Chrit 
Nicolaes. Ze komen uit het westen en zuiden 
van het land en hebben alle drie ervaring in 
de bouw. Chrit is begonnen in de aannemerij 
en heeft jarenlange ervaring bij een groot 
ingenieursbureau, Wilco heeft jarenlang een 
aannemingsbedrijf gerund en Johan leidt 
onder meer een bouwkundig adviesbureau. De 
drie mannen vonden elkaar bij NAM waar zij 
enkele jaren als freelancers bezig zijn geweest 
met het helpen van mensen met complexe 
schade aan hun woning of bedrijfspand. Wilco: 
“Toen ons werk bij de NAM ophield zijn we ons 
blijven inzetten voor de gedupeerde Gronin-

gers. Er zijn er genoeg die schade gemeld 
hebben en vervolgens merken dat inspecteurs 
in het schaderapport stellen dat de aanwezige 
schade niks te maken heeft met aardbevin-
gen. Wij kijken naar het rapport en leggen uit 
waarom een schade volgens ons wel of niet 
met een aardbeving te maken heeft. Vervol-
gens schrijven we een onderbouwend betoog 
in het contra-expertiserapport.”

Van C- naar B-schade

Kor Schriever uit Overschild spreekt uit erva-
ring en weet wat een kundige door Procontrast 
opgestelde contra-expertise kan opleveren: 
“Bij Procontrast werken mensen die er ver-
stand van hebben, ze zijn eerlijk en oprecht en 
komen uit voor hun mening. Op een pand van 

mij in Groningen zat behoorlijk wat schade, die 
in eerste instantie door de expert allemaal in 
de categorie C (anders dan bevingsschade) 
werd beoordeeld. Ik liet Procontrast de con-
tra-expertise doen en zij beoordeelden alles 
op B (schade verergerd door bevingen). Toen 
kwam er arbitrage en bleef alles op B. De 
mensen van Procontrast weten waar ze over 
praten. Ik kan ze iedereen die twijfelt aanbe-
velen.” Richard Brachwitz uit Borgsweer heeft 
dezelfde ervaring: “Ik had afgekeurde scha-
des op mijn woonhuis in Borgsweer. Er zijn 
ongeveer 12 schade-experts langs geweest 
waaronder een man die een jaar eerder nog 
boswachter was. Ik ben zelf technisch aange-
legd en zag dat het hele verhaal niet klopte. 
Toen kwam ik in contact met Procontrast die 
de stukken van CVW heeft bestudeerd en een 
contra-expertise heeft gedaan. Het eerste rap-
port werd van tafel geblazen en hun tweede 
rapport werd voor ca. 85% goedgekeurd, van 
C- naar B-schade. Daarna heb ik nog een stuk 
of 7 zaken gehad na nieuwe bevingen waarvan 
ook 80 tot 90% is toegekend. De mannen van 
Procontrast hebben zich er in vastgebeten, 
het zijn net pitbulls. Ze houden vast tot ze 
resultaat hebben bereikt. Ze gaan er voor en 
houden je continu op de hoogte, de communi-
catie is goed. Gemaakte afspraken komen ze 
na, daar houd ik van. De instanties houden je 
voor de gek als je niet uitkijkt, Procontrast kan 
je daarvoor behoeden. Ik kan ze bij iedereen 
aanbevelen!” Johan Schippers van Procontrast 
beaamt dat hun aanpak werkt. “Wij beschik-
ken over minstens dezelfde bouwkundige 

opleidings- en werkervaringsniveaus als de 
door de Commissie Mijnbouwschade gese-
lecteerde schade-experts. Vaak hebben we 
wel meer dossierkennis. Daardoor kunnen wij 
hun schaderapporten kundig toetsen. Onze 
second opinion komt tot stand op basis van 
onze eigen bevindingen én een uitvoerig bu-
reauonderzoek. Onze onderbouwing is net wat 
uitgebreider en diepgaander.”  

Nulmetingen en bewonersbegeleiding

Naast contra-expertise verzorgt Procontrast 
ook nulmetingen. Chrit Nicolaes: “Dat is een 
inspectie waarbij we alle aanwezige schade 
in kaart brengen, los van de vraag waar die 
vandaan komt. Voordeel van zo’n nulmeting is 
dat bij een volgende aardbeving aan te tonen 
is of nieuwe schade is ontstaan.” Daarnaast 
biedt Procontrast ook bewonersbegeleiding 
aan, zo legt Wilco Krijgsman uit: “Tijdens een 
schadeproces of second opinion krijgt de 
bewoner veel over zich heen. Het kan gaan 
om versterken of vervangen van delen van 
de woning of zelfs nieuwbouw. Veel bewoners 
weten niet waar ze aan toe zijn en zitten vol 
wantrouwen. In zo’n geval kan het fijn zijn een 
onafhankelijke hulp te hebben die met kennis 
van zaken de boel regelt en informeert. Wij 
nemen de bewoners veel werk en zorg uit 
handen.”

ProContrast B.V.

Bedumerweg 2A, 9959PG Onderdendam
050-7210871  |  info@procontrast.nl
WWW.PROCONTRAST.NL
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Bouwadvies Beumer
De mijnbouwschade afhandeling in 
Groningen is al geruime tijd bezig maar 
het lijkt erop dat, de met de afwikkeling, 
belaste bedrijven het maar niet voor 
elkaar krijgen om op basis van de wet 
deze mijnbouwschade te beoordelen en 
af te handelen.

Het nieuwe schadeprotocol laat op zich 
wachten en het is en blijft vooralsnog 
onduidelijk hoe deze afwikkeling er uit 
gaat zien en wat dit betekent voor u als 
schademelder.

Omdat wij streven naar een rechtvaardige 
schadeafwikkeling op basis van de 
Nederlandse wet werken wij samen met 
Vergnes Expertise aan een nieuwe manier 
van schadeopname. Wij zijn achter de 
schermen druk bezig met het uitwerken van 
deze methode.

Preventief versterken

Wij merken in de regio dat de 
versterkingsopgave stroef verloopt en dat 
er weinig wordt gecommuniceerd met u als 
woningeigenaar. De informatieverstrekking 
is karig en geeft vaak geen volledig beeld 
van uw rechten als woningeigenaar. Het 
belangrijkste in dit proces is dat het gaat 
om uw woning en dat u dus beslist wat 
er wel en niet gebeurt. Hierom bieden 
wij onze expertise aan bij dit proces 
als onafhankelijk bouwbegeleider die u 
adviseert in dit proces.

Passief bouwen

Bouwadvies Beumer heeft zich onlangs 
aangesloten als adviseur bij Passief 
Bouwen Nederland en is hiermee de enige 
ingenieursbureau voor Passief bouwen in de 
provincie Groningen.
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Bouwkundig versterken: Laat u adviseren!
Bouwkundig versterken is voor de betrokken partijen een complexe aangelegen-
heid. Na te zijn geconfronteerd met schade aan uw pand en een uitputtend scha-
de-afhandelingsproces breekt een zeer ingrijpende volgende fase aan. Hierbij wordt 
u wederom geconfronteerd met het CVW/NCG, wat veelal argwaan oplevert.

De gemiddelde pandeigenaar is over het 
algemeen niet bouwtechnisch onderlegd, 
hierdoor kunnen er gedurende het traject 
dan ook vele vragen ontstaan. Die kunnen 
vervolgens leiden tot miscommunicatie, dat 
het gehele proces niet ten goede komt. Het 
is van belang dat gedupeerden een beroep 
kunnen doen op een eigen (onafhankelijke) 

adviseur die uiteraard technisch onderlegd 
moet zijn. De eigenaar moet het gevoel 
hebben dat zijn belang goed en dus volledig 
onafhankelijk wordt behartigd. Hierbij is niet 
alleen de techniek van belang, maar boven-
al de menselijke maat. 
Om vertrouwen in het proces te verkrijgen 
zal het aanschuiven van een zelf te kiezen 

belangenbehartiger van belang zijn. Het 
zal het proces ten goede komen als de 
eigenaar daadwerkelijk het gevoel heeft dat 
hij nog steeds baas over zijn eigen pand 
is. Alleen dan zal hij zich serieus genomen 
voelen en heeft het proces van bouwkundig 
versterken kans van slagen.

Wij helpen u graag!

Vergnes Expertise kan u tijdens het bouw-
kundig versterken bijstaan als adviseur 
en u voorzien van deskundig advies. Wij 
kunnen een voorliggend plan van bouwkun-

dig versterken voor u vertalen naar begrij-
pelijke taal en eventueel een alternatieve 
oplossing aandragen. Verder inventariseren 
wij welke vragen en zorgen er spelen. Onze 
bouwkundige ingenieurs komen op voor uw 
belangen en helpen u tijdens het gehele 
traject. U kunt altijd vrijblijvend contact met 
ons opnemen voor advies en het bespreken 
van de mogelijkheden. Wij zijn bereikbaar 
via telefoonnummer 0594-767004 of per 
e-mail: info@vergnes-expertise.nl.
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Kenmerken van ons bureau
•  Opkomen voor belangen van gedupeerden
•  Vakkundige schadeopname
•  Onafhankelijk
•  Objectieve bouwkundige ingenieurs
•  Ruime ervaring met mijnbouwschades
   (o.a. gaswinningsschade)

Heeft u mijnbouwschade?

Laat u bijstaan!

Wat kunnen wij voor u betekenen?
•  Een contra-expertiserapport opstellen
•  Een aansprakelijkheidsrapport opstellen
•  Advies en begeleiding bij bouwkundig versterken
•  Deskundige beoordeling van herstelwijze
•  Een complete nulmeting na schadeherstel
•  Begeleiding door het gehele schadeproces

Wij zijn het enige regionale expertisebureau dat echt opkomt voor de 
belangen van de gedupeerden die getroffen zijn door mijnbouwschade. 
Vergnes Expertise heeft jarenlange ervaring in de schade-
expertisebranche, waaronder ook in mijnbouwschades. De insteek van 
ons bureau is dat de schade volledig en duurzaam wordt hersteld op 
kosten van de veroorzaker.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies en vragen over uw schade.

T. 0594-767004
info@vergnes-expertise.nl
www.vergnes-expertise.nl Aangesloten bij

EXPERTISE BV
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"Uw eigen Coördinator" voor adviezen

Nieuw schadeprotocol

Wat kunnen zij voor u betekenen?

www.westerdijkbevingsschade.nl
info@westerdijkbevingsschade.nl0598-371941 • Hoofdweg 162B • 9628 CT Siddeburen

• Conflictbemiddeling bevingsschades

• Begeleiding bij aardbeving gerelateerde vraagstukken

• Bouwkundige inspectie

• Onderhandeling bij opkoopregeling van uw woning of eigendom

Klant Coördinator van Westerdijk

Hydroloog

Geoloog

Jurist

Calculator

Bouwkundig adviseur

Dossier


