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VOORWOORD 
 
 
Bij bewegingen in de ondergrond denken we in de eerste plaats vaak aan aardbevingen en 
zinkgaten. Dergelijke fenomenen van natuurlijke oorsprong treden slechts in beperkte mate 
op in Vlaanderen en Nederland. Maar menselijke activiteiten in de ondergrond, zoals 
mijnbouw, waterextractie en gasontginning, kunnen echter ook bewegingen in de ondergrond 
induceren en houden daarbij risico in op schade in gebouwen. Recente aardbevingen in het 
Groningse gasontginningsgebied in het noorden van Nederland en zettingen in Belgisch en 
Nederlands Limburg járen na de sluiting van de steenkoolmijnen, maken deze problematiek 
zeer actueel. 
 
WTA-Nederland-Vlaanderen wijdt daarom een studiedag aan de gevolgen die deze 
bewegingen in de ondergrond kunnen hebben voor ons bouwkundig erfgoed. Zowel 
ogenblikkelijke schade door aardbevingen als tijdsafhankelijke schade door differentiële 
zettingen zullen hierbij aan bod komen. Op de studiedag zal er aandacht besteed worden aan 
de oorzaken, analyse, beoordeling, remediëring en preventie van schade in historisch 
gebouwen die veroorzaakt werd door bewegingen in de ondergrond. Vanuit verschillende 
vakdisciplines zal worden ingegaan op onder meer ondergrond en funderingen, 
materiaalgedrag en schadepatronen, mogelijk ingrepen en praktijkvoorbeelden.  
 
De studiedag werd voorbereid door het Bestuur van WTA-Nederland-Vlaanderen en vindt 
plaats in de recent gerestaureerde Zaal AthenA van het Koninklijk Atheneum Antwerpen. Het 
wetenschappelijk programma werd uitgewerkt door de bijzondere werkgroep, bestaande uit 
Michiel van Hunen, Yves Vanhellemont en Els Verstrynge en wordt door dagvoorzitter Rob 
van Hees in goede banen geleid. 
 
 
 
 
 
Antwerpen, 20 November 2015 
Els Verstrynge 
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BESPREKING VAN GEOMECHANISCHE PROCESSEN ALS GEVOLG VAN 
ONDERGRONDSE ACTIVITEITEN 

 
André Vervoort 

KU Leuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde 
 
 
Samenvatting 
 
De ondergrondse activiteiten, die een impact kunnen hebben op oppervlakte infrastructuur, 
zijn heel divers. Dergelijke activiteiten kunnen fysische uitgravingen zijn, zoals toegepast bij 
tunnels en ondergrondse mijnbouw, maar ook het ontginnen van water, olie en gas via 
boringen heeft een impact op oppervlakte bewegingen. Op de eerste plaats geeft deze 
bijdrage een overzicht van ondergrondse activiteiten in gesteentelagen met een focus op de 
Belgische en Nederlandse ondergrond. Op de tweede plaats geeft deze bijdrage een inzicht 
hoe de verschillende menselijke ondergrondse activiteiten een effect hebben op oppervlakte 
bewegingen, instortingen en mogelijks zelfs seismische activiteit. De diepte van de uitgraving, 
in combinatie met de spanningstoestand en de gesteente-eigenschappen, bepaalt sterk welk 
mechanisme de hoofdrol speelt. Zo kan een grote oppervlakte uitgraving een opwaartse 
beweging veroorzaken t.g.v. de ontspanning van het gesteentemassief of kan er een 
neerwaartse beweging plaatsvinden, wanneer een afschuiving via bestaande geologische 
discontinuïteiten plaatsvindt. Bij ondiepe ondergrondse uitgravingen is er een risico van 
verticale afschuiving van de gesteentemassa boven de ondergrondse holte. Daarnaast 
ontstaan er, bijvoorbeeld bij tunnels in gesteentemassieven, relatief kleine elastische 
vervormingen aan de oppervlakte, met normaal een kleine of verwaarloosbare impact. 
Wanneer gekeken wordt naar diepe mijnbouwmethodes, zijn het vooral de methodes met 
instorting die een belangrijk oppervlakte effect creëren. De lange pijler methode met 
breukveld, zoals toegepast werd in de steenkoolmijnen van België en Nederland, behoort tot 
die groep van methodes. Naast de geïnduceerde verzakkingen, volgend op de ontginning, 
wordt er na het afsluiten van de ondergrondse toegang en het onderwaterlopen van het 
gesteentemassief een niet-verwaarloosbare opwaartse beweging vastgesteld, vooral 
veroorzaakt door de zwelling van kleihoudende gesteenten. Ontginningen kunnen, zeker op 
grote diepte en onder bepaalde randvoorwaarden, ook leiden tot seismische activiteit. 
 
 
1. Inleiding 
 
De interactie tussen funderingen en de bovenste grondlagen is vrij goed gekend en 
onderzocht. Enerzijds kent men de algemene geologische opbouw van de bovenste meters 
of enkele tientallen meters diep vrij goed, en anderzijds kan men vrij eenvoudig de 
eigenschappen van deze lagen bepalen, bijvoorbeeld door enkele CPT-sonderingen uit te 
voeren of het testen van grondmonsters. Ondanks dit, zijn er meer dan voldoende 
voorbeelden waar er toch schade is t.g.v. een verkeerde inschatting van de 
grondeigenschappen. Vaak is dat het gevolg van de heterogeniteit van de grondlagen en van 
een te beperkte meet- en monstercampagne ter plaatse van de infrastructuur. 
De situatie wordt echter ingewikkelder wanneer er ondergrondse activiteiten plaatsvinden of 
hebben plaatsgevonden. Dergelijke activiteiten kunnen fysische uitgravingen zijn, zoals 
toegepast bij tunnelbouw en ondergrondse mijnbouw, maar ook het ontginnen van water, olie 
en gas via boringen heeft een impact op oppervlakte bewegingen. Deze bijdrage tracht een 
inzicht te geven hoe de verschillende menselijke ondergrondse activiteiten een effect hebben 
op oppervlakte bewegingen, instortingen en mogelijks zelfs seismische activiteit. De geo-
mechanische processen die hierbij een rol spelen zijn sterk afhankelijk van de grootte van de 
uitgraving, maar ook van de diepte van deze uitgravingen, de heersende in-situ 
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spanningstoestand en de sterkte eigenschappen. In deze bijdrage, beperken we ons tot 
activiteiten of uitgravingen in rotsmassieven en kijken we dus niet naar uitgravingen in grond. 
Het is haast onmogelijk om een volledige lijst op te stellen van alle uitgravingen in rotsen in 
bijvoorbeeld BENELUX. In Tabel 1, is indicatief een overzicht gegeven van de meeste 
gekende uitgravingen met een aanduiding van de diepte en de locatie. Voor de diepte is een 
opsplitsing gemaakt tussen volgende categorieën: de bovenste meters, de bovenste tientallen 
meters, enkele honderden meters diep en rond de 1.000 m diepte (of eventueel zelfs meer). 
Voor de locatie is de provincie aangeduid, behalve indien een bepaald type uitgraving in alle 
Waalse provincies voorkomt, staat Wallonië vermeld. Analoog voor het Groot-Hertogdom 
Luxemburg. 
 
 
Tabel 1: Voorbeelden van uitgravingen en activiteiten in rotsen in BENELUX, met indicatie 
van locatie (niveau provincie) en orde van grootte van diepte. 
Beschrijving Locatie Diepte: orde van grootte 

 1 m 10’ m 100’ m 1.000 m 
Bovengr. mergelgroeves 
 

Nl & Be Limburg     

Ondergr. mergelgroeves (historisch) Nl & Be Limburg, 
Henegouwen 

    

Bovengr. groeves van zandsteen, porfier, 
kalksteen, leisteen, enz. 

Brussel, Wallonië      

Ondergr. groeves van leisteen en 
marmer 

Wallonië      

Verkeerstunnels Brussel, Wallonië, GH 
Luxemburg 

    

Cavernes en onderzoekslabo’s Antwerpen, Brussel, 
Luik, Luxemburg 

    

Ondergrondse ijzermijn (historisch) 
 

GH Luxemburg     

Steenkoolontginning (historisch) Nl & Be Limburg, Luik, 
Namen, Henegouwen 

    

Zoutwinning Friesland, Groningen, 
Overijssel 

    

Gaswinning en opslag Friesland, Groningen, 
Antwerpen 

    

 
 
Dit overzicht toont aan dat er een brede waaier is aan activiteiten, dat logischer wijze deze 
activiteiten eerder voorkomen in het Zuiden van België en GH Luxemburg, maar ook meer 
noordelijk zijn er uitgravingen in gesteenten, en dat alle dieptes vertegenwoordigd zijn. 
Wanneer we kijken naar de steenkoolontginningen, stellen we vast dat de meeste mijnen 
steenkool ontgonnen op een diepte van ongeveer 800 m, maar in het Luikse zijn er plaatsen 
waar de steenkool dagzoomt op de heuvelranden. De diepste steenkoolmijn was in 
Henegouwen en heeft dieptes tot 1.200 m bereikt. In Nederlands Limburg waren er enkele 
steenkoolmijnen met slechts een diepte van 300 m. De ondergrondse groeves van mergel, 
marmer en leisteen passen de methode van kamerbouw toe, of minstens een alternatief van 
deze methode, zoals trouwens ook de ondergrondse mijn van ijzererts in GH Luxemburg. Alle 
steenkool in de ondergrondse mijnen van België en Nederland maakte gebruik van de lange 
pijler methode; meestal met breukveld, maar in sommige gevallen met vulbouw. Verder 
worden deze methodes meer in detail besproken.  
De sterkte eigenschappen zijn ook heel divers. Mergel, steenkool en leisteen kunnen als zwak 
gesteente geklasseerd worden (UCS waarde (Uniaxiale druksterkte) van minder dan 50 MPa), 
terwijl porfier, zandsteen en sommige kalkstenen zeer sterk zijn (UCS waarde van meer dan 
150 MPa). 
De hoofdreden om in Tabel 1 ook de diepte aan te duiden is dat het mechanisme achter de 
impact van de ondergrondse activiteit op oppervlaktebewegingen sterk beïnvloed wordt door 
de diepte van de uitgraving. Uiteraard grootte van de uitgraving, spanningsniveau en sterkte 
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van het gesteente, of verhoudingen van al deze parameters, spelen ook een belangrijke rol. 
In elk geval, in het verder verloop bespreken we de verschillende types van oppervlakte 
beweging en de mechanismes erachter in functie van de diepte. 
 
Om het vervolg goed te begrijpen, is het goed om enkele basisbegrippen van de 
rotsmechanica op te frissen of minstens te vermelden (Brady and Brown, 2004 en Vervoort, 
2014): 
(i) Een rotsmassief bestaat normaal uit intact gesteente en één of meerdere sets van 

geologische discontinuïteiten. Globaal gezien bepalen de discontinuïteiten de 
stabiliteit (of instabiliteit) van ondiepe uitgravingen, terwijl de sterkte eigenschappen 
van het intact gesteente bepalend zijn voor de (in)stabiliteit op grote dieptes. 

(ii) In vergelijking met grondlagen, is de verticale spanning niet noodzakelijk de grootste 
hoofdspanning van de oorspronkelijke spanningstoestand (zonder uitgraving). Zeker 
ondiep (bovenste 500 m) is de horizontale spanning vaak groter dan de verticale en 
de verhouding kan gemakkelijk twee- of driemaal zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
op een diepte van 500 m we reeds een spanningstoestand (bijvoorbeeld verticaal 12 
MPa en horizontaal 36 MPa) kunnen hebben die we eerder zouden associëren met 
een diepte van 1.500 m (nl. verticaal 36 MPa en horizontaal 12 MPa).  

(iii) Faling, zowel van een bestaande discontinuïteit, als van het intact gesteente, kan 
ontstaan door trek of door afschuiving. In het laatste geval, zijn de heersende 
normaal- en schuifspanning op een bestaande discontinuïteit of op het te vormen 
afschuifvlak belangrijk. Deze waarden moeten vergeleken worden met het 
afschuifcriterium, respectievelijk breukcriterium. 

(iv) Indien een vloeistofdruk aanwezig is in het rotsmassief (in de poriën en/of 
discontinuïteiten) zijn het de effectieve spanningen die moeten beschouwd worden. 
In de meest eenvoudige formulering, is de effectieve spanning gelijk aan de totale 
spanning min de vloeistofdruk. 

 
 
2. Overzicht van uitgraving in functie van diepte 
 
2.1. Oppervlakte ontginning 
 
Oppervlakte uitgravingen in gesteente kunnen buiten de directe zone van uitgraving ook een 
impact hebben op de zone rond de uitgraving, en dit niet alleen wanneer er instabiliteit van de 
zijwand optreedt. Zeker wanneer zeer diepe dagbouwmijnen worden ontgonnen, met dieptes 
van 500 zelfs 1.000 m, wordt er tijdens de volledige ontginningstijd een enorme massa 
gesteenten weggenomen, waardoor een groot deel van het rotsmassief naast de uitgraving 
een niet-verwaarloosbare ontspanning ondergaat. Bijvoorbeeld voor een dagbouwmijn met 
een diepte van 500 m, bedragen de horizontale en verticale spanningen oorspronkelijk 10 of 
enkele 10-tallen MPa en worden deze normaal op de zijwand terug gebracht tot nul. Dit leidt 
tot een vervorming en verplaatsingen naar de uitgraving toe (zie Figuur 1a). Als gevolg hiervan 
kan dit cumulatief leiden tot meerdere meters verplaatsing, van bijvoorbeeld de top van de 
wand, waarvan een deel verticaal is gericht. Deze verplaatsing kan niet als falen geklasseerd 
worden; het is de gewone reactie van het rotsmassief op het wegnemen van een enorme 
massa. Deze verplaatsing kan ook niet geëlimineerd worden of zelfs verminderd. Door de 
verplaatsing naar de uitgraving toe, ontstaan er ook vaak nieuwe verticale of sub-verticale 
trekbreuken in het bovenste gedeelte van de zijwand of vlak buiten de uitgraving.  
Daarnaast kan de zijwand gekenmerkt zijn door instabiliteit. Meestal is die gekoppeld aan 
beweging van natuurlijke discontinuïteitsvlakken. In 99.9 % van de gevallen leidt dergelijke 
instabiliteit naar een neerwaartse beweging (zie Figuur 1b). 
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a.  b.  
Fig. 1: Schematische voorstelling van de verplaatsingen rond een oppervlakte uitgraving: 
a. Bewegingscomponenten t.g.v. de ontspanning; b. Bewegingscomponent t.g.v. een 
afschuiving via een bestaand discontinuïteitsvlak. 

 
 
2.2. Ondiepe uitgravingen 
 
Voor de meeste civiel technische ondergrondse uitgravingen in een rotsmassief (bijvoorbeeld 
tunnels en cavernes), blijft de reactie van het gesteentemassief in het elastisch gebied en 
resulteren dergelijke uitgravingen in zeer kleine vervormingen en verplaatsingen aan het 
aardoppervlak. Algemene regel is: hoe dieper de uitgraving, hoe kleiner de impact aan het 
oppervlak, en hoe kleiner de diameter of de overspanning, hoe kleiner eveneens de impact. 
Dus, dat betekent dat wanneer men een tunnel delft op enkele honderden meters in een sterk 
rotsmassief de impact ervan bijna niet meetbaar is aan het oppervlak. Uiteraard een tunnel 
op geringe diepte in grond leidt wel tot verplaatsingen van de orde van grootte van cm-schaal, 
zelfs dm-schaal (Loganathan and Poulos, 1998). Ook zijn er altijd uitzonderingen. Bij de 
delving van de Gotthard tunnel zijn er zettingen aan de oppervlakte gemeten van 12 cm 
(Zangerl et al., 2008). Dit werd verklaard door grootschalige consolidatie als gevolg van een 
vermindering van de poriëndruk t.g.v. het drainage effect. 
De grootste problemen met ondiepe uitgravingen zijn echter gekoppeld aan het afschuiven 
van het gesteentemassief boven een ondergrondse holte. Heel vaak gebeurt dit via nieuw 
gevormde afschuifvlakken. Dit is een fenomeen waar bijvoorbeeld de ondiepe ondergrondse 
mergelgroeves mee geconfronteerd worden (zie bijvoorbeeld Figuur 2). Ondergronds wordt 
mergel meestal ontgonnen m.b.v. de kamerbouwmethode. Dit is een typische methode voor 
horizontale afzettingen. Eenvoudig geformuleerd, wordt bij deze methode een net van 
loodrecht op elkaar staande horizontale tunnels gedolven waardoor tussen deze tunnels 
pilaren blijven staan, die het gewicht van de bovenliggende lagen dragen (zie Brady and 
Brown, 2004 voor een meer gedetailleerde beschrijving). Deze tunnels hebben een 
rechthoekige sectie. Bij instabiliteit, komt afschuiving tot aan het oppervlak voor boven de 
intersecties van kruisende tunnels (kamers) of bij faling van één of meerdere pilaren boven 
grotere gebieden. Op de foto’s van Figuur 2, is een voorbeeld van dit laatste fenomeen 
voorgesteld, namelijk grote oppervlaktes zijn ingestort via verticale afschuifvlakken. 
Deze vorm van instabiliteit start ter hoogte van de uitgraving en groeit dan door tot aan het 
oppervlak. Dit proces kan meerdere jaren duren, maar zeker bij faling van de pilaren kan deze 
instorting ook heel snel gaan. Het basismechanisme erachter is vrij eenvoudig (zie Figuur 3). 
Indien we een ondergrondse holte beschouwen met straal r, dan is de drijvende kracht voor 
mogelijke breukvorming en/of afschuiving evenredig met π r². De weerstandbiedende kracht 
tegen breukvorming en/of afschuiving is evenredig met 2 π r. Dus, dat betekent dat de kans 
op faling toeneemt bij toenemende straal. Indien geen andere mechanismen een rol beginnen 
te spelen, zal op een bepaald moment de drijvende kracht (evenredig met π r²) groter worden 
dan de weerstandbiedende kracht (evenredig met 2 π r). Zoals hoger geschreven, groeit 
meestal zo een afschuifbreuk in functie van de tijd. In Figuur 4 is de start geïllustreerd, waarbij 
een schijf met een dikte van 1 à 2 m is ingestort. In dit specifieke geval in een steenkoolmijn 
in Zuid-Afrika is daarna alles gestabiliseerd aangezien op de hoogte boven de eerste instorting 
een sterke zandsteen laag aanwezig was. In de tegenwoordig vaak gepubliceerde zinkgaten 
in de media, geeft men vaak de indruk dat deze gaten plots verschijnen. Dit is in de meeste 
gevallen niet juist: plots heeft de bovenste meter(s) het begeven, maar was het massief 
eronder al langer ingestort en eventueel weggespoeld. 
De vorm van dergelijke afschuivingen is vaak cirkelvormig of ellipsvormig, functie of de 
horizontale spanningstoestand isotroop of anisotroop is. 
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a.  b.  
Fig. 2: Voorbeelden van ingestorte zones boven oude ondergrondse mergelgroeves 
(Henegouwen) via nieuw gevormde verticale afschuifvlakken. 

 
 

 
Fig. 3: Principe van krachten (on)evenwicht in geval van afschuiving van cirkelvormig 
rotsmassa. 
 
 

 
Fig. 4: Voorbeeld van start van afschuiving van cirkelvormige rotsmassa (dak in intersectie 
van steenkool kamerbouw paneel, Zuid-Afrika, Vervoort, 1990). 
 
 
Een speciaal geval in de mergel is de aanwezigheid van gevulde karstgaten. Deze laatste zijn 
geologisch gevormd en zijn later opgevuld met bodem materiaal. In Figuur 5a is een voorbeeld 
gegeven van de aanwezigheid van een dergelijk gevuld gat in de zijwand van een 
mergelgroeve. Wanneer een dergelijk gat boven een kamer komt, is de kans groot dat dit 
afschuift of leegloopt. De kans hierop vergroot wanneer de aanwezigheid van water de 
wrijvingshoek tussen vulling en wand verlaagt of wanneer lopend water dit bodem materiaal 
uitspoelt. Dit zijn ook fenomenen die kunnen voorkomen bij erosie t.g.v. bijvoorbeeld een 
lekkende waterleiding. In Figuur 5b, is een voorbeeld gegeven van een dergelijk gat gezien in 
het dak van een kamerbouwpaneel in een mergelgroeve. 
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a.  b.  
Fig. 5: Voorbeeld van karst in mergel: a. Karst gevuld met bodemmateriaal; b. Uitgelopen 
karst in dak van ondergronds kamerbouw paneel in mergelgroeve. 

 
 
2.3. Diepe ontginning m.b.v. lange pijler methode met breukveld 
 
De typische ontginningsmethode voor steenkool op grote diepte is de lange pijler methode 
(zie Brady and Brown, 2004 voor een meer gedetailleerde beschrijving). De (sub-)horizontale 
steenkoollaag met een dikte van 1 of enkele meters, wordt opgedeeld in panelen met typische 
dimensies van 200 x 800 m. Men start aan een korte zijde steenkool af te graven, telkens in 
sneden van 0.5 tot 2 m breed en over de lengte van 200 m. Een zware voortschrijdende 
ondersteuning wordt geplaatst langsheen het front van 200 m die systematisch mee wordt 
verplaatst met elke snede (zie Figuur 6a en 6b). Het dak achter deze ondersteuning laat men 
instorten (Figuur 6c). Dit heeft een effect op alle bovenliggende strata, tot aan het 
aardoppervlak, waar dus een verzakking wordt waargenomen (Figuur 7). In zowel de 
Nederlandse, als Belgische steenkoolmijnen, werden meerdere boven elkaar liggende lagen 
ontgonnen.  
 

a. b.   

c.  
Fig. 6: Principe van lange pijler methode met breukveld: a. Verticale doorsnede met links het 
breukveld (MSEC, 2007); b. Zicht op hydraulische ondersteuning en steenkoolfront; c. 
Voorbeeld van breukveld (Vervoort and Prohaska, 1991).  
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Fig. 7: Oppervlakte bewegingen boven een lange pijler met breukveld (Wagner and 
Schümann, 1991). 
 
 
Vanuit een rotsmechanisch standpunt zijn verzakkingen rond dergelijke volledige extractie 
ontginningen één van de meest complexe problemen. Het is een combinatie van vorming van 
nieuwe breuken, instortingen, samendrukking van de ingestorte blokken, en vervormingen in 
het elastisch en plastisch gebied. Dit wordt schematisch geïllustreerd in Figuur 6a, waarbij 
men direct boven de ontgonnen steenkoollaag de relatief kleine ingestorte blokken ziet en in 
de richting van de oppervlakte ziet men dat het discontinue karakter steeds afneemt. Het 
gesteentemassief boven en tussen de steenkoollagen is daarenboven zeer heterogeen, wat 
een bijkomende moeilijkheidsgraad is bij het bestuderen van bewegingen rond een lange 
pijler. Daarnaast maken geologische breuken en breuksystemen het geheel van de 
bewegingen nog ingewikkelder. In Figuur 6b, ziet men het front en de ondersteuning in een 
actieve lange pijler. In Figuur 6c, is een breukveld geïllustreerd, weliswaar in een paneel met 
pilaarextractie. Het verschil is dat in het breukveld van een lange pijler de blokken meestal 
kleiner zijn, dan hier geïllustreerd. 
Globaal gezien illustreert Figuur 7 vrij goed wat het globale beeld is rond de ontginning van 
een lange pijler met breukveld (Wagner en Schümann, 1991), toch in het geval dat het 
gesteentemassief vrij homogeen is (dus vergelijkbare eigenschappen van de opeenvolgende 
gesteentelagen) en in het geval dat er geen geologische breuken in de omgeving aanwezig 
zijn. Ook is hier het fenomeen in vloeiende curven uitgetekend; in werkelijkheid is dat minder 
het geval. Aan de oppervlakte wordt er een verticale verplaatsing waargenomen, maar ook 
t.g.v. de kromming rond de randen van een lange pijler (of de ontgonnen zone) treden daar 
positieve en negatieve horizontale rekken op (zijnde druk en trek). In die zone zijn er ook 
belangrijke differentiële verplaatsingen. Zoals men ziet op Figuur 7, is de zone waar 
oppervlakte verplaatsingen optreden groter dan het ontgonnen gebied. Deze figuur is slechts 
een moment opname, wanneer het ontginningsfront (gesitueerd onder punt F) verder naar 
links opschuift, schuiven de verschillende curven mee op.   
Voor de impact van dergelijke verzakkingen moeten we vooral naar twee aspecten kijken (zie 
Figuur 8, linker gedeelte), namelijk de impact op de infrastructuur (bijvoorbeeld gebouwen en 
wegen) en het effect op de waterhuishouding: 
- Infrastructuur: tijdens de zakking zelf is er het risico op schade aan infrastructuur 

(bijvoorbeeld gebouwen en wegen). Voor wat deze schade betreft moet er onderscheid 
gemaakt worden tussen onmiddellijk zichtbare schade (bijvoorbeeld vorming van 
openstaande breuken en scheuren) en verzwakking van het materiaal en structuren, die 
tot schade op termijn kan leiden. Hiertoe behoren zeker de vorming van alle mogelijke 
micro-breuken. Nu, globaal gesproken is een gebouw vooral gevoelig voor differentiële 
verplaatsingen in verticale richting en voor rek in de horizontale richting. Deze fenomenen 
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vinden vooral plaats wanneer een steenkoolfront onder een gebouw zich verplaatst en aan 
de randen van een ontginningsgebied. De verzwakking, waarvan sprake hierboven, kan 
ontstaan door alle bewegingen. 

- Waterhuishouding: wanneer het aardoppervlak zakt, zakt het waterpeil (top) in de 
waterstromen (natuurlijke rivieren en beken, en kanalen) en in de grondwatertafels niet. Dit 
peil blijft normaal op het niveau, zoals natuurlijk bepaald en zoals aanwezig buiten de 
invloedszone. Wanneer deze situatie zich voordoet, betekent dit dat een groot gebied 
onderwater loopt, behalve wanneer men dijken plaatst en/of verhoogt, men sluizen bouwt, 
of men in het verzakte gebied permanent pompt. En permanent betekent voor eeuwig, 
behalve als men op een bepaald moment zou overgaan tot het volledig laten onderlopen 
van het verzakte gebied. Dergelijke bemaling kan op korte, middellange of lange termijn 
bijkomende schade veroorzaken, zeker wanneer materialen reeds verzwakt zijn door 
bijvoorbeeld eerdere verzakkingen (zie rode pijl in Figuur 8).  

In Figuur 9, wordt één van de meer spectaculaire voorbeelden getoond, waar over de jaren 
heen tot 6 m verzakking heeft plaatsgevonden. Een huis dat oorspronkelijk vlak naast de oever 
van een kanaal lag, is over de jaren heen gezakt; tijdens de zakking heeft men de dijk 
systematisch verhoogd, waardoor de situatie ontstaat die nu nog steeds zichtbaar is. 
 

 
Fig 8: Schematisch overzicht van impact van ontginning en afsluiting van ondergrondse 
infrastructuur. 
 
 

a.  b.  
Fig. 9: Voorbeeld van effect van grote verzakkingen t.g.v. steenkool ontginning. 
 
 
Naast de impact zoals hoger beschreven, treedt er een totaal verschillend fenomeen op in 
vergelijking met de actieve ontginningsfase en de daaraan verbonden verzakking, wanneer 
men eenmaal beslist om de ondergrondse infrastructuur af te sluiten (zie Figuur 8, rechter 
gedeelte). Het belangrijkste gevolg hiervan en in het bijzonder van het stopzetten en 
ontmantelen van de ondergrondse pompen is dat het ondergronds gebied ter hoogte van de 
steenkoollagen en voor een deel het gesteente erboven onder water begint te lopen. Voor alle 
duidelijkheid: deze pompen hebben niets te maken met mogelijke bemalingspompen aan de 
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oppervlakte. Het onderwaterlopen beperkt zich niet tot uitsluitend de oude uitgravingen, maar 
ook het ingestort gedeelte plus het gesteentemassief boven en naast de ontginningen. Dit 
alles resulteert aan de oppervlakte in een opwaartse beweging (Bekendam and Pöttgens, 
1995; Caro Cuenca et al., 2013; Declercq et al., 2012). De vervorming die deze beweging 
veroorzaakt heeft een ander profiel dan de oorspronkelijke verzakking; dus dat betekent ook 
dat andere differentiële verticale bewegingen en andere horizontale rekken plaatsvinden. Dit 
alles kan nieuwe schade veroorzaken, zelfs in gebieden die vroeger niet onderhevig waren 
aan de klassieke verzakking (Baglikow, 2011, de Vent and Roest, 2013 en Caro Cuenca et 
al., 2013). Uiteraard in gebieden waar de infrastructuur en materialen reeds verzwakt zijn door 
eerdere verzakkingen, kan de nieuwe schade belangrijker zijn (zie blauwe pijl in Figuur 8). 
Dankzij satellietdata en het in het bijzonder radar-interferometrie is het mogelijk om tijdreeksen 
op te stellen van bodembewegingen tot op millimeterschaal aan de hand van recurrente 
metingen van reflecterende oppervlakken, meestal daken van gebouwen of verharde 
oppervlakken. Daartoe is zowel toegang tot de satelliet data vereist als processing van deze 
data. De Belgische Geologische Dienst vervult een pioniersrol in België, met o.a. een studie 
van de subsidentie en uplift over de steenkoolbekkens (Devleeschouwer et al., 2007, 2008; 
Declercq et al., 2012). In Figuur 10, is een voorbeeld gegeven voor de periode 2003-2010 van 
de beweging in de Belgisch en (gedeeltelijk) Nederlands Limburgse concessiegebieden en de 
ruime omgeving. Binnen de concessies is een duidelijke opwaartse trend waarneembaar van 
ongeveer 1 cm per jaar. 
 
 

 
Fig. 10: Bodembewegingen in de Limburgse mijnstreek tegen een regionale achtergrond 
zonder uitgesproken tendens: reflectoren ingekleurd volgens gemiddelde verticale beweging 
voor de periode 2003-2010. Zowel de westelijke mijnzetels als de oostelijke mijnzetels in 
Belgisch Limburg als het gebied boven een deel van de oude Nederlandse steenkoolmijnen 
stijgen (ter beschikking gesteld door BGD). 
 
 
In Figuur 11 zijn wat meer gedetailleerde metingen voorgesteld. Eén satellietomwenteling 
duurt 35 dagen; dus dat betekent dat elke 35 dagen een meting werd uitgevoerd voor de 
periode 2003-2010. In vergelijking met klassieke hoogtemetingen, is dit zeer frequent. In 
Figuur 11a, zijn 11 reflectoren gesitueerd op de daken van een rij huizen weergegeven; in 
Figuur 11b zijn voor dezelfde periode reflectoren die werden gedetecteerd op de verharding 
van een parking weergegeven. De afstand tussen beide groepen van reflectoren is beperkt 
(ongeveer 500 m). Over de periode van 72 cycli is er een totale opwaartse beweging van 30 
à 60 mm waargenomen, overeenkomend met een gemiddelde snelheid van 5 à 9 mm/jaar. 
Naast deze globale trend, vindt er op korte tussenafstand (10 à 20 m) een differentiële 
verplaatsing plaats (Figuur 12). In elke deelfiguur, zijn twee buurreflectoren geselecteerd uit 
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de reflectoren van Figuur 11. De relatieve beweging t.o.v. de gemiddelde opwaartse beweging 
is uitgezet in Figuur 12. Zoals men ziet is t.o.v. de gemiddelde beweging tijdens bepaalde 
observaties één reflector hoger gesitueerd t.o.v. de andere reflector en enkele cycli later is dat 
andersom. Zo ziet men dat voor de daken, er een schommeling is van ± 5 mm over enkele 
maanden bekeken. Voor de reflectoren op de verharde oppervlakte loopt dit zelfs op tot bijna 
± 10 mm, zelfs dat in absolute termen daar de totale opwaartse beweging iets kleiner is. De 
meest logische verklaring hiervoor is dat elk gebouw een zekere stijfheid heeft en dus een 
deel van de beweging van haar fundamenten zelf opneemt, waardoor de relatieve bewegingen 
uitgevlakt worden. Uiteraard zijn dergelijk schommelende bewegingen nefast voor de 
stabiliteit van gebouwen en andere infrastructuur. 
 
 

a.  b.  
Fig. 11: Opwaartse beweging gemeten m.b.v. radar interferometrie in de periode 2003-2010 
(1 cyclus komt overeen met 1 satellietomwenteling gedurende 35 dagen): a. Reflectoren 
gesitueerd op de daken van een rij huizen; b. Reflectoren gesitueerd op verhard oppervlak 
(parking). 
 
 

a. b.  
Fig. 12: Differentiële opwaartse beweging gemeten m.b.v. radar interferometrie in de periode 
2003-2010 (1 cyclus komt overeen met 1 satellietomwenteling gedurende 35 dagen) tussen 
twee naburige reflectoren: a. Reflectoren gesitueerd op de daken van een rij huizen; b. 
Reflectoren gesitueerd op verhard oppervlak (parking). 
 
 
In tegenstelling met wat sommigen beweren, leidt dergelijke opwaartse beweging dus wel 
degelijk tot schade. Dit werd reeds geïllustreerd door meerdere onderzoekers, bijvoorbeeld 
Baglikow, 2011, de Vent en Roest, 2013 en Caro Cuenca et al., 2013. Een voorbeeld uit 
Belgisch Limburg is weergegeven in Figuur 13. Dit is schade die zich voorgedaan heeft in de 
periode van opwaartse beweging. Ook trage verplaatsingen leiden uiteindelijk tot schade en 
zeker wanneer dit gekoppeld is aan differentiële verplaatsingen, zoals gemeten. 
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Fig. 13: Voorbeelden van schade, die ontstaan is tijdens de periode van opwaartse 
beweging. 

 
   
2.4. Zeer diepe ontginning 
 
Wanneer ontginningen plaatsvinden op grote diepte, is er een risico dat een dynamische 
impact ontstaat. In de mijnbouw is dat fenomeen gekend onder de naam ‘Rockburst’, wat 
letterlijk betekent het uiteenspatten van het gesteente (COMRO, 1988 en Durrheim et al., 
1998). Dit fenomeen ontstaat zeer frequent (in principe plus minus continu) in de Zuid-
Afrikaanse goudmijnen, maar ook in mijnen in Chili, Canada, Australië, enz. wordt men 
geconfronteerd met dit fenomeen. De specifieke omstandigheden in de Zuid-Afrikaanse 
goudmijnen zijn ‘ideaal’ om dit fenomeen te creëren: ontginningen op grote diepte en 
ontginning van grote oppervlaktes, in combinatie met een heel sterk en stijf gesteente, 
waardoor veel energie kan worden opgeslagen. Er zijn twee grote vormen van rockburst. 
Enerzijds is het mogelijk dat alle elastische energie die is opgeslagen in het gesteente plots 
vrijkomt. Anderzijds kan eerder op bestaande geologische breuken een spanningsopbouw 
plaatsvinden die dan plots vrijkomt. Het induceren van de spanningsopbouw is verschillend 
met klassieke/geologische aardbevingen, maar uiteindelijk is het gevolg vergelijkbaar met een 
klassieke aardbeving, alhoewel de signatuur anders is. Het mechanisme achter de rockburst 
rond discontinuïteiten is hoofdzakelijk beïnvloed door de normaal- en schuifspanningen. 
Bijvoorbeeld t.g.v. een ontginning vindt er een spanningsherverdeling plaats, zowel op het 
gebied van oriëntatie van de hoofdspanningen, als van de grootte van deze spanningen, en 
die kan uiteindelijk leiden tot een risicovolle situatie. 
Wanneer men gassen of vloeistoffen ontgint, ontstaat er ook een spanningsherverdeling. 
Echter bijkomend punt is dat de poriëndruk verandert, waardoor de effectieve spanningen 
veranderen, die uiteindelijk moeten beschouwd worden in de analyse. 
 
 
3. Slotbeschouwingen 
 
De doelstelling van deze bijdrage richt zich eerder op het introduceren van de deelnemers van 
de WTA-studiedag “Schade aan bouwkundig erfgoed door bewegingen in de ondergrond” aan 
wat er juist gebeurt in de ondergrond en welke mechanismen daar een belangrijke rol bij 
spelen, die dan kunnen leiden tot schade aan bouwkundig erfgoed. Uit deze bijdrage blijkt 
duidelijk dat er een grote diversiteit is aan typen uitgravingen en activiteiten in rotsmassieven, 
en dat deze uitgravingen voorkomen in verschillende regio’s. In principe zijn de processen en 
in het bijzonder de interactie tussen de verschillende invloedsparameters vrij complex. Ook 
zijn deze vrij verschillend, vooral in functie van de diepte, maar ook de grootte van de 
uitgraving, de heersende spanningstoestand, de sterkte van het rotsmassief, de aanwezigheid 
van geologische discontinuïteiten, enz. spelen allemaal een rol. Echter ondanks de 
complexiteit, zijn de achterliggende mechanismes relatief eenvoudig te begrijpen, toch 
wanneer men focust op de meest essentiële aspecten. 
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BEVINGEN, BODEMSTIJGING EN ZINKGATEN:  
ONVOORZIENE EFFECTEN VAN MIJNBOUW IN NEDERLAND 

 
Dr. ir. Ilse A.E. de Vent 

 
 
Samenvatting 
 
Mijnbouw levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart in Nederland. Maar het brengt ook 
gevaren met zich mee, zoals onvoorziene bodembeweging. Deze publicatie gaat in op twee 
actuele kwesties: geïnduceerde aardbevingen boven het Groningen gasveld, en na-ijlende 
bodembeweging boven verlaten steenkolenmijnen in Zuid-Limburg. In beide gevallen 
variëren de mogelijke consequenties van schade aan (historische) gebouwen en 
infrastructuur, tot letsel of zelfs dodelijke slachtoffers. Daarom wordt nu met multidisciplinair 
onderzoek beter in kaart gebracht wat de risico’s zijn. Uitkomsten vergen niet alleen 
besluiten op technisch vlak, maar ook maatschappelijke discussie: Welke risico’s zijn 
aanvaardbaar? Welke prijs is de Nederlandse samenleving bereid te betalen voor haar 
welvaart en welzijn? 
 
Trefwoorden: Mijnbouw, Geïnduceerde aardbevingen, Bodemstijging, Zinkgat, 
Risicobeoordeling 
 
 
1. Introductie: Mijnbouw in Nederland 
 
Mijnbouw is een industrie van extremen: de opbrengsten kunnen groot zijn, maar de risico’s 
ook. De winning van steenkool en later olie en gas hebben de afgelopen eeuw een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de welvaart in Nederland. Met een jaarproductie van 70 tot 
80 miljard kubieke meter is Nederland een zeer grote speler op de Europese aardgasmarkt. 
Het levert de Nederlandse Staat 10 tot 15 miljard euro per jaar op, ongeveer 9 % van de 
rijksinkomsten in 2013. De Nederlandse economie steunt financieel dus sterk op de 
mijnbouw.  
Meer nog dan andere industriële activiteiten kent mijnbouw gevaren die inherent zijn aan het 
proces. Zo houdt de winning van delfstoffen in dat er materiaal uit de bodem wordt 
weggehaald. Delfstofwinning leidt daardoor bijna altijd tot bodemdaling. Dat dit schade kan 
veroorzaken, is algemeen bekend.  
Recentelijk is de Nederlandse samenleving echter geconfronteerd met enkele neveneffecten 
van mijnbouw waarvan de omvang en impact lange tijd niet voorzien of (h)erkend werden. 
Deze publicatie gaat in op twee kwesties die op het moment zeer relevant zijn vanwege hun 
maatschappelijke impact: geïnduceerde aardbevingen boven het Groningen gasveld, en na-
ijlende bodembeweging boven de verlaten steenkolenmijnen in Zuid-Limburg. In beide 
gevallen variëren de mogelijke consequenties van schade aan (historische) gebouwen en 
infrastructuur, tot letsel of zelfs dodelijke slachtoffers. 
Twee gebeurtenissen, die in deze bijdrage besproken worden, hebben duidelijk gemaakt dat 
dergelijke grote consequenties van bodembeweging niet slechts denkbeeldig zijn. In beide 
gevallen heeft dit voor een omslag gezorgd in de aanpak. Met multidisciplinair onderzoek 
worden gevaren en risico’s van deze relatief nieuwe fenomenen van grond-gebouw 
interactie nu beter in kaart gebracht. Naast de technische aspecten blijkt vooral ook de 
maatschappelijke kant cruciaal: welke risico’s zijn aanvaardbaar?  
Deze publicatie hoopt bij te dragen aan een beargumenteerde discussie daarover. 
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2. Onvoorziene na-ijlende effecten van steenkolenwinning  
 
2.1. Steenkolenwinning in Nederland 
 
Het woord ‘mijnbouw’ roept in Nederland vaak meteen associaties op met steenkool. Dat is 
ook niet vreemd: al in de 14e eeuw werd steenkool gedolven. Dat gebeurde in Zuid-Limburg, 
in het uiterste zuidoosten van Kerkrade, waar het Carboongesteente met haar 
steenkolenlagen aan het oppervlak komt, zie Figuur 1. 
Aan het eind van de 19e eeuw maakten nieuwe technieken voor bijvoorbeeld 
wateronttrekking en het afdiepen van schachten het mogelijk om ook dieper gelegen 
kolenlagen te ontginnen. De kolenwinning verschoof daarmee naar het noordwesten, en 
naar diepten tot wel 1000 meter onder maaiveld. De mijnstreek vormde zo een strook dwars 
over Nederlands Zuid-Limburg, zich uitstrekkend van het Akense mijngebied in Duitsland 
naar het Kempense bekken in België. 
De technische vooruitgang kwam in de jaren 1960 tot een abrupt einde. De opkomst van olie 
en kernenergie hadden de eens bloeiende steenkolenindustrie al steeds minder rendabel 
gemaakt. Daar bovenop kwam de ontdekking van het Groningen gasveld, in 1959, wat de 
doodsteek voor de Nederlandse steenkolenwinning betekende. In 1974 werden de laatste 
kolen naar boven gehaald, en in 1994 werd ook de laatste mijnwaterpomp stilgezet. 
 
 

    

 
Fig. 1: De Zuid-Limburgse mijnstreek, met de aangrenzende Duitse en Belgische 
mijngebieden.  
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2.2. Bodembeweging door steenkolenwinning 
 
Bij het delven van steenkool werd per kolenlaag tot wel twee meter aan gesteente 
weggehaald. Aanvankelijk gebeurde dit in stelsels van gangen en kamers. Bij deze 
zogenaamde room-and-pillar afbouw bleven de ruimtes waar de steenkool was gemijnd 
open staan [Bekendam 1998]. Dit had als voordeel dat er nauwelijks tot geen 
bodembeweging optrad, en dus geen directe schade aan wegen en gebouwen ontstond. 
Maar met de tijd, over tientallen tot honderden jaren, is er wel een blijvende of zelfs 
toenemende kans dat dergelijke holtes alsnog plotseling inzakken. Datzelfde geldt voor oude 
schachtjes en afwateringsgalerijen. Problematisch daarbij is dat de locaties van deze holtes 
dan vaak niet meer of alleen nog bij benadering bekend zijn.  
Moderne afbouw van steenkool gebeurde op een andere, voor de mijnwerkers ondergronds 
veel veiligere manier: in breukpijlers, waarbij men het ‘dak’ boven een kolenlaag meteen na 
winning gecontroleerd liet instorten. Zo werden over vele hectaren en in verschillende lagen 
meters aan steenkool weggehaald. Bovengronds was deze grootschalige winning zeker te 
merken: per meter gedolven kool daalde het oppervlak zo’n 90 centimeter. Dit gebeurde 
over het algemeen binnen zes maanden tot drie jaar na de afbouw [Kratsch 2008]. Doordat 
de afbouw over meerdere lagen plaatsvond, telde de uiteindelijke bodemdaling op van 
enkele meters tot lokaal soms wel tien meter, zie Figuur 2.  
 
 

 
Fig. 2: Bodemdaling in meter door steenkolenwinning in Staatsmijnen-concessies [Pöttgens 
1985]. 
 
 
Behalve gesteente werd er, om ondergronds droog te kunnen werken, jaarlijks ook zo’n 25 
miljoen kubieke meter aan water naar boven gepompt [Kimpe 1963, Rosner 2011]. Sinds dit 
pompen in 1994 volledig gestaakt is, vullen de Zuid-Limburgse mijnen en de diepe 
ondergrond daaromheen zich weer geleidelijk met water. Naar verwachting zal het nog 
enkele tientallen jaren duren voordat zich weer een hydrologisch evenwicht zal hebben 
ingesteld. 
Algemeen wordt onderkend dat verlaten steenkolenmijnen en met name de terugkeer van 
mijnwater in zulke velden ook op langere termijn effecten aan het maaiveld kunnen 
veroorzaken. Zo kan door opzwellen en opdrijven van grondlagen de bodem omhoog 
bewegen. Dit fenomeen van bodemstijging boven oude mijnwerken die weer onder water 
lopen mijnen is al sinds de jaren 1930 bekend [Oberste-Brink 1940]. In Zuid-Limburg wordt 
dit ook daadwerkelijk gemeten: het gaat daarbij om een stijging van maximaal 30 centimeter 
sinds de mijnsluitingen [Pöttgens 1985, Wings et al. 2004, Caro Cuenca et al. 2013]. 
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Lange tijd werd gedacht dat deze bodemstijging geen schade zou veroorzaken. Men ging er 
namelijk vanuit dat de bodembeweging heel egaal en gelijkmatig zou optreden, zonder 
verschillen in beweging op korte afstand. Recente ervaringen leren echter dat dit niet altijd 
het geval is. Zo werd rond 2000 in Wassenberg (DE) veel schade geconstateerd boven een 
gesloten en onderwaterlopende mijn [Baglikow 2010]. Daar traden over een afstand van 
enkele meters verschillen in bodemstijging van enkele centimeters op.  
Naast het stijgende mijnwater zorgen ook achtergebleven holtes voor nieuwe 
bodembeweging. In Noordrijn-Westfalen (DE) vallen de laatste jaren steeds vaker zinkgaten 
(‘sinkholes’). Neumann [2012] geeft aan dat veel van deze zinkgaten verband houden met 
ondiepe mijnbouw of oude schachten waarvan de vulling niet voldoende stabiel is. Zo 
verdwenen in 2000 in Bochum-Höntrop naast enkele bomen ook twee garages in twee 
opeenvolgende zinkgaten van elk ruim 12 meter doorsnede en 15 tot 20 meter diepte [Knoll 
2001]. In Siegen-Rosterberg trad in 2004 een plotselinge verzakking op, dicht bij vier 
woongebouwen. Hier moesten 90 mensen geëvacueerd worden; van de vier gebouwen 
konden twee door ontstane schade niet meer in gebruik genomen worden [BezReg Arnsberg 
2006]. Bij beide gevallen is gelukkig alleen zaakschade en geen letsel ontstaan. Tegelijk 
laten deze voorbeelden zien dat er een reëel gevaar voor personen is. 
In totaal worden er zeven na-ijlende effecten van de steenkolenwinning verondersteld, zie 
Figuur 3: bodemstijging, verzakkingen bij schachten, verzakkingen boven ondiepe 
winningen, vervuiling van grondwater, stijging van grondwater, het vrijkomen van mijngas en 
lichte aardbevingen. Of deze effecten ook daadwerkelijk optreden in de Zuid-Limburgse 
mijnstreek, en in welke mate, was echter tot voor kort niet bekend. 
 
 

 
Fig. 3: Overzicht van de vermoede na-ijlende gevolgen van de steenkolenwinning. 

 
 
2.3. Keerpunt: Zinkgat onder winkelcentrum 
 
In september 2011 werd Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Nederlandse 
inspectiedienst voor delfstoffenwinning, om advies gevraagd bij schade aan de 
parkeergarage van winkelcentrum ’t Loon in Heerlen. De bestrating van deze garage was 
geleidelijk verzakt en in een gebied van 30 tot 40 meter doorsnede stonden de betonnen 
kolommen uit het lood. Onder het winkelcentrum bleek tot dicht bij de top van het 
Carboongesteente steenkool gewonnen te zijn. Lokaal was minder dan 10 meter aan vast 
Carboondak boven de winning overgebleven. 
Met zo’n 90 meter aan dekterrein, waarvan 10 tot 20 meter aan krijtkalksteen, achtte men 
lokale effecten van deze relatief ondiepe kolenwinning aanvankelijk onwaarschijnlijk. Maar 
de combinatie met vroegere drempels (rekscheuren) aan het maaiveld en huidige 
mijnwaterstanden leidden tot de hypothese dat de verzakking mogelijk het resultaat was van 
suffosie: een geleidelijk instroom van los materiaal uit het dekterrein in de openstaande punt 
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van de mijnpijler, zie Figuur 4 [Roest & de Vent 2011]. Dat kon gevaarlijk zijn: bij opwaartse 
migratie van een holte zou plotseling een zinkgat kunnen ontstaan. 
Op advies van SodM werd een monitoringsysteem geïnstalleerd. Minder dan een week na 
installatie, eind november 2011, ging het alarm: bij meerdere kolommen werden 
lengteveranderingen gemeten. Binnen enkele dagen vormde zich een zinkgat met een 
diameter van ongeveer zeven meter. Daarbij werd de constructie dusdanig aangetast dat 
besloten werd een deel van het winkelcentrum te slopen. Figuur 5 laat een van de betonnen 
kolommen zien, die in het zinkgat gezakt was. 
Onderzoek wees uit dat zowel de aanvankelijke grotere verzakkingskom als het zeer lokale 
zinkgat inderdaad zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van suffosie [Hordijk 2012]. De 
mijnbouw tot dicht bij de top van het Carboongesteente zorgde voor preferentiële 
transportpaden voor grondwaterstromen, en daarnaast voor holtes waar water en los 
grondmateriaal in konden stromen. Het overvloedig aanwezige grondwater en de losse 
pakking van de grondlagen boden de andere twee ingrediënten voor het suffosieproces: een 
transportmiddel en een te transporteren materiaal.  
Het fenomeen van suffosie en de vorming van zinkgaten boven een circa 100 meter diep 
gelegen mijn was niet algemeen bekend, ook internationaal niet. Het zinkgat bij 
winkelcentrum ‘t Loon maakte duidelijk dat ook de moderne steenkolenwinning 50 jaar na 
dato nog gevaren kan opleveren. En het riep de vraag op: wat kan er nog meer gebeuren?  
 
 

  
Fig. 4: Projectie van de 
ondiepe steenkolenwinning 
onder winkelcentrum ’t Loon, 
met de drempels die in 1956 
opgetekend werden, het 
zakkingsgebied in september 
2011 en het uiteindelijke 
zinkgat van december 2011. 

Fig. 5: Zinkgat met verzakte betonnen kolom, tijdens de sloop. 

 
 
2.4. Lopend onderzoek naar mogelijke na-ijlende gevaren en risico’s van 

steenkolenwinning  
 
Het zinkgat bij winkelcentrum ’t Loon heeft, samen met gevallen in Noordrijn-Westfalen (DE), 
duidelijk gemaakt dat steenkolenwinning nazorg behoeft. De Nederlandse overheid laat 
daarom onderzoek doen naar de potentiële risico’s van de zeven mogelijke na-ijlende 
gevolgen (zie Figuur 3). Omdat het gaat om zeer uiteenlopende processen, wordt dit 
onderzoek uitgevoerd door een multidisciplinair team [Heitfeld et al. 2015]. 
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Binnen het project worden gegevens uit de verschillende vakgebieden samengebracht. Zo 
zijn circa 20.000 mijnbouwkundige kaarten van het gebied gescand en gegeorefereerd, 
waaronder ook historische kaarten van omstreeks 1800. Deze zijn van belang omdat ze 
indicaties bevatten van lang vergeten mijnschachten, zie Figuur 6. Dergelijke oude 
schachten vormen een latent gevaar: hun vulling kan in de loop van de tijd verdichten of 
wegspoelen. Hierdoor kunnen zich plotselinge verzakkingen voordoen.  
Het optreden van verzakkingen is des te gevaarlijker als onvoldoende bekend is waar dit kan 
gebeuren. Bovendien is dit gebied nu bebouwd. Met behulp van moderne technieken wordt 
de ligging van deze historische schachten daarom nu zo goed mogelijk bepaald. Behalve 
van kaartmateriaal zal hiervoor ook van geofysische opsporingstechnieken gebruik gemaakt 
worden. 
De combinatie van conventionele en nieuwe technieken wordt ook ingezet om de 
bodemstijging beter in beeld te krijgen. Zo worden waterpassingen gerelateerd aan InSAR 
radarbeeldanalyses. Figuur 7 laat bijvoorbeeld zien dat bodemstijging in de gehele 
mijnstreek optreedt. Voor het ontstaan van schade aan gebouwen of wegen is de stijging in 
absolute zin echter niet zo belangrijk: het is met name de relatieve, differentiële beweging 
die voor problemen kan zorgen. Ook deze is duidelijk af te lezen in Figuur 7: zowel aan de 
randen van het mijngebied als ook daarbinnen komen sterke gradiënten voor.  
In de afgelopen jaren is een aantal nieuwe mijnschades in Zuid-Limburg opgetreden. Het 
gaat daarbij zowel om relatief nieuwe als om oudere gebouwen. Op deze locaties lijkt 
differentiële bodembeweging samen te hangen met geologische breukzones [Caro Cuenca 
et al. 2013]. Ook bevinden zich in die zones vaak mijnbouwkundige discontinuïteiten, zoals 
restpijlers [de Vent & Roest 2014]. Er wordt nu geanalyseerd waar gevaar voor differentiële 
bodembeweging bestaat, en berekend hoeveel bodemstijging daar de komende jaren nog te 
verwachten is.  
Het totale onderzoek zal drie resultaten opleveren: een gevaren- of risicokaart voor elk van 
de zeven na-ijlende gevolgen, een monitoringplan en een menukaart van maatregelen. Deze 
resultaten, die medio 2016 verwacht worden, zullen als basis dienen voor nazorg op de 
steenkolenwinning.  
 
 

 
Fig. 6: Gegeorefereerde mijnkaart uit omstreeks 1800, met aanduidingen van historische 
schachten [met dank aan Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH].  
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Fig. 7: Voorbeeld van bodemstijging gemeten met InSAR [Caro Cuenca 2013] en met 
waterpassingen [met dank aan Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH]. 
 
 
3. Onverwachte effecten van gaswinning  
 
3.1. Gaswinning in Nederland: het Groningen gasveld 
 
Nadat men in de jaren 1940 en 1950 in Noord-Nederland al enkele kleine gasvelden 
opgespoord had, werd in 1959 in Slochteren, Groningen, een groter gasveld aangeboord. 
Het gas bevond zich in de Rotliegend zandsteenlaag. Deze ligt op ongeveer drie kilometer 
diepte ingeklemd tussen het Carboongesteente en de Zechstein zoutlaag. 
Het Groningen gasveld bleek het op dat moment grootste bekende gasveld ter wereld te 
zijn, met circa 3000 miljard kubieke meter aan gas. Het duurde dan ook niet lang totdat 
vrijwel iedere woning in Nederland werd aangesloten op het aardgasnet: voor centrale 
verwarming, warmwatervoorziening en om te koken.  
Al vrij snel realiseerde men zich echter dat er aan de voordelen van het Groningen gasveld 
ook een nadeel kleefde: bodemdaling. 
 
 

     
Fig. 8: Het Groningen gasveld [NLOG 2015]. 

 
 
3.2. Bodembeweging door gaswinning 
 
Ook bij de winning van aardgas treedt bodemdaling op, maar op een ietwat andere manier 
dan bij steenkolenwinning. Terwijl bij het delven van steenkool daadwerkelijk gesteente uit 
de grond wordt gehaald, blijft bij de winning van aardgas het gesteente op zijn plek. Het gas 
wordt namelijk uit de poriën van het reservoirgesteente gehaald. Als die poriën zich 
vervolgens niet opvullen met water of ander materiaal, zal het gesteente enigszins worden 
samengedrukt. Het wordt compacter. 
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De geleidelijke compactie van de Rotliegend zandsteenlaag die als reservoir van het 
Groningen gasveld fungeert, resulteert aan het maaiveld in een vlakke, schotelvormige 
bodemdalingskom. De daling in het diepste punt van deze dalingskom bedraagt nu 
ongeveer 35 centimeter. Naar verwachting zal deze uiteindelijk 46 à 60 centimeter 
bedragen, zie Figuur 9. 
Doordat de bodemdalingskom vrij vlak is, met een kleine gradiënt, is de verwachting dat 
deze geen (directe) schade zal veroorzaken. Wel zijn er gevolgen voor de waterhuishouding. 
Omdat het grondwater in dit gebied vrij hoog staat, zijn aanpassingen in de polderpeilen 
nodig om vernatting te voorkomen. Ook moeten bruggen en dijken worden verhoogd. 
Eind jaren 1980 bleek gaswinning echter ook een ander, tot dusver onvoorzien effect te 
hebben: geïnduceerde aardbevingen. Door de compactie kan bij breuklijnen schoksgewijze 
‘ontspanning’ optreden. De aardschokken die hierdoor ontstaan werden in Nederland voor 
het eerst in 1986 bij Assen waargenomen [BOA 1993, Roest & Kuilman 1994]. Vanaf 1991 
zijn in Groningen enkele honderden aardbevingen gemeten, zie Figuur 10. 
Lange tijd werd gedacht dat door gaswinning geïnduceerde aardbevingen, met hun relatief 
geringe magnitude en intensiteit, geen of slechts lichte schade zouden kunnen veroorzaken. 
Deze inzichten veranderden echter in 2012. 
 
 

  
Fig. 9: Prognose van bodemdaling boven 
het Groningen gasveld tot 2070 [NAM 2010]. 

Fig. 10: Overzichtskaart van aardbevingen in 
Groningen tussen 1989 en 2012 [NAM 
2013]. 

 
 
3.3. Keerpunt: krachtige aardbevingen in Leermens en Huizinge  
 
Op 15 augustus 2012 vond in Leermens een aardbeving plaats met een sterkte van 2,4 op 
de schaal van Richter. Deze werd een dag later, op 16 augustus 2012, gevolgd door een 
beving bij het 10 kilometer westelijker gelegen Huizinge. Met een momentmagnitude van 3,6 
bij een diepte van drie kilometer was dit de krachtigste aardbeving tot dan toe in Groningen, 
en een die dicht bij het aangenomen maximum van 3,9 op de schaal van Richter kwam. Ook 
duurde deze beving langer dan eerdere bevingen.  
Doordat de aardbevingen in Groningen veel ondieper ontstaan dan de meeste natuurlijke, 
tektonische bevingen, gaan ze gepaard met relatief hoge intensiteiten aan het maaiveld, zie 
Figuur 11. De beving van Huizinge veroorzaakte dan ook veel schade: tussen half augustus 



- 9 - 
 

en eind december 2012 werden zo’n 2300 schademeldingen gedaan [NAM Platform 2015]. 
Daarnaast veroorzaakte de beving ook veel ongerustheid. Bewoners in het Groningen 
gaswinningsgebied begonnen zich zorgen te maken om hun fysieke veiligheid. 
Voor SodM was de Huizinge-beving aanleiding om een eigen analyse te doen van de 
beschikbare data. Daaruit bleek dat de sinds 2000 toegenomen gaswinning gepaard was 
gegaan met een toename van het aantal zwaardere aardbevingen (M > 1,5), zie Figuur 12. 
De aanname van een maximale magnitude van 3,9 op de schaal van Richter was niet langer 
houdbaar. 
De uitkomsten van het onderzoek van SodM waren ingrijpend. Fysieke veiligheid en met 
name de onzekerheden daaromheen werden een thema: SodM classificeerde het 
seismische risico begin 2013 als hoog. Haar advies was dan ook om de gaswinning in het 
Groningen gasveld zo snel en zo veel als mogelijk en realistisch was terug te brengen 
[SodM 2013]. 
 
 

 
Fig. 11: Gerapporteerde intensiteiten per postcodegebied voor de 2012 Huizinge aardbeving 
(epicentrum gemarkeerd met een ster) [Dost & Kraaijpoel 2013].  
 

 
Fig. 12: Aantal aardbevingen in het Groningen gasveld tussen 1995 en 2014, per jaar en 
magnitude (M > 1,5) [de Waal et al. 2015].  
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3.4. Lopend onderzoek naar gevaren en risico’s van geïnduceerde seismiciteit 
 
Sinds 2012 is een serie onderzoeken gestart om de risico’s van de gaswinning in Groningen 
beter te kunnen beoordelen. Daarbij gaat het zowel om een beter begrip van de 
ondergrondse mechanismen die leiden tot de seismische dreiging, als om meer inzicht in de 
bovengrondse consequenties voor industrie, huizen en mensen. Naast technische studies 
wordt ook gekeken naar maatschappelijke en economische aspecten, zoals waardedaling 
van woningen en leveringszekerheid van gas. 
Uitgangspunt van de studies is de voorgenomen gaswinning. Hieruit wordt de compactie van 
het gesteente berekend en worden waarschijnlijkheid en sterkte van bevingen ingeschat. 
Deze bevingskarakteristieken worden vervolgens vertaald naar te verwachten 
bodembewegingen aan het maaiveld. Bij al deze stappen wordt gewerkt met 
betrouwbaarheidsintervallen: de overschrijdingskans in een bepaalde periode. Zo wordt voor 
verschillende scenario’s de seismische dreiging uitgerekend, zie Figuur 13.  
De grootte van de seismische dreiging hangt zowel af van de maximale snelheid of 
versnelling van de bodem, als van de duur van de beving. Om het effect op bovengrondse 
activiteiten te bepalen, wordt daarnaast de kwetsbaarheid van verschillende 
constructietypen meegewogen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar woonhuizen en 
andere gebouwen, waaronder de voor Groningen zo typerende monumentale kerken op 
wierden, maar bijvoorbeeld ook naar de chemische industrie en naar waterkeringen. 
Constructieve effecten (schade, instorting) worden vervolgens vertaald naar consequenties 
voor mensen: in welke mate zouden er gewonden of zelfs doden kunnen vallen? 
De vraag die bij dit alles opdoemt is wat veilig genoeg wordt geacht. In Nederland is het 
risicobeleid primair gericht op het beperken van de kans op slachtoffers. Daarbij worden 
twee benaderingen van risico gebruikt: enerzijds het plaatsgebonden risico, dat een individu 
op een specifieke locatie loopt, en anderzijds het groepsrisico, dat inzicht geeft in de kans 
dat er grotere aantallen slachtoffers zullen vallen. Voor overstromingen wordt in Nederland 
voor het individueel plaatsgebonden risico een norm gehanteerd 10-5. Dat wil zeggen dat de 
jaarlijkse kans dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt ten gevolge van een 
overstroming kleiner hoort te zijn dan 0,001 %, oftewel een kans van één op 100.000 per 
jaar. 
Terwijl bovenstaande onderzoeken lopen, zijn uit oogpunt van veiligheid al aanpassingen 
gedaan aan de gaswinning in Groningen: in het centrale deel van het gasveld is de winning 
sinds januari 2014 vrijwel stilgelegd, terwijl ook de totale hoeveelheid gas die uit het veld 
gewonnen mag worden sterk is beperkt. Deze reductie lijkt al binnen enkele maanden effect 
te hebben gehad op de bevingen. Zo toont Figuur 14 twee event-density maps van gemeten 
aardbevingen, links voor de periode 2012-2013, voor de ingreep, en rechts voor 2014-2015, 
na reductie. In het centrum van het veld is in de tweede periode een duidelijke afname te 
zien in de seismiciteit. 
 De veiligheid kan ook vergroot worden door ingrepen aan gebouwen. Anders dan in 
tektonisch actieve aardbevingsgebieden zijn ook de historische constructies echter niet 
eerder aan seismische belastingen blootgesteld. Er is dus nog geen leercurve van 
aardbevingsbestendig bouwen doorlopen. Om de kwetsbaarheid van gebouwen te 
verminderen worden nu hoge schoorstenen en andere bouwdelen met valgevaar preventief 
verwijderd of geschoord. Ook wordt gewerkt aan een versterkingsprogramma. Volgens een 
eerste schatting voldoet alleen al ruim 60 % van de eengezinswoningen niet aan de 
voorgestelde bouwnormen voor aardbevingsbestendigheid [Stuurgroep NPR 2015]. Het 
versterken van gebouwen lijkt daarmee een project dat jaren zal duren en een niet te 
onderschatten impact op gebouwen én bevolking zal hebben. 
De nu voorliggende onderzoeksresultaten kennen veel onzekerheden. De hoop is dat deze 
onzekerheden de komende jaren, met meer meetgegevens en betere rekenmodellen, 
gereduceerd kunnen worden.  
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Fig. 13: Voorbeeld van een seismische dreigingskaart (hazard map), met de dreiging 
uitgedrukt in piekgrondversnelling (peak ground acceleration (pga)) [NAM 2015]. 
 
 

  
Fig. 14: Event-density maps van de aardbevingen in Groningen tussen 1 april 2012 en 1 
april 2013, voor de ingreep in de productie (links), en tussen 1 april 2014 en 1 april 2015, na 
reductie van de gaswinning in het centrum van het veld en toename van productie in het 
zuidwesten (rechts) [TNO 2015]. 
 
 
4. Conclusie: geleerde lessen en vooruitblik 
 
Ingrepen in de diepe ondergrond kunnen onvoorziene effecten hebben aan het oppervlak. 
Dat hebben recente gebeurtenissen in Limburg en Groningen wel laten zien. Ook is duidelijk 
dat de daarmee gepaard gaande risico’s reëel zijn: het gaat om de veiligheid van personen. 
De kunst is nu om te begrijpen hoe bodembeweging aan het oppervlak ontstaat uit 
processen in de diepe ondergrond. Om deze processen en hun consequenties te overzien, 
is een multidisciplinaire benadering nodig. Gebouwen en ondergrond dienen integraal 
bekeken te worden. Dit, én het combineren van bestaande data met nieuwe technieken, kan 
tot nieuwe inzichten leiden. 
Tegelijkertijd is naast de technische inbreng juist ook aandacht voor de maatschappelijke 
kant van belang. Risico’s en onzekerheden hebben toelichting nodig. Dit vraagt om goede 
communicatie. Dit geldt ook voor (versterkings)maatregelen. Deze kunnen een niet te 
onderschatten impact hebben, op het dagelijks leven van de bevolking tijdens grootschalige 
werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook op beeld en authenticiteit van historische 
gebouwen. 
Heldere procedures voor het melden van schade of het stellen van vragen over nut en 
noodzaak van ingrepen kunnen helpen om onduidelijkheid en ongerustheid weg te nemen. 
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Lokale overheden kunnen hierin een rol spelen. Hen in een vroeg stadium betrekken is dan 
ook raadzaam. 
Winning van delfstoffen heeft economische voordelen, maar brengt ook risico’s met zich 
mee. Dit vraagt om voldoende aandacht voor mens en leefomgeving, en bovenal om een 
realistische afweging die gebaseerd is op zo betrouwbaar mogelijke data. Bovengrond en 
ondergrond zijn niet alleen fysiek gekoppeld, ook in beleid, onderzoek en beheer dienen ze 
in combinatie beschouwd te worden. 
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Abstract 
 
Deze bijdrage geeft een overzicht van de verschillende funderingstypes zoals doorheen de 
eeuwen gebruikt.  Zowel funderingen uit metselwerk als in hout komen aan bod.  De specifieke 
kenmerken ervan evenals hun voor- en nadelen worden besproken.  Tot slot worden de 
mogelijke technieken ter consolidatie of herstelling van bestaande funderingsstructuren 
behandeld rekening houdend met de specifieke eisen van het historische erfgoed. 
 
 
1. Inleiding 
 
De ‘fundering’ van een gebouw omvat alle structurele elementen die voorkomen dat het 
gebouw wegzinkt in de bodem. De grondlagen onder de fundamentmassieven is de basis 
waarop of waarin de structuur is geplaatst, op zulke wijze dat de zettingen onder controle 
blijven en specifieke waarden niet overschreden worden. Om hieromtrent zekerheid te 
verkrijgen is het noodzakelijk om te begrijpen hoe de bodem vervormt onder stijgende 
belasting of bijvoorbeeld onder veranderende hoogte van de grondwaterspiegel.  
Doorheen de eeuwen is deze kennis voornamelijk door ervaring opgebouwd, en de 
draagkracht van in de diepte opeenvolgende grondlagen werd steeds geëvalueerd op basis 
van sonderingen, waarbij de kracht werd gemeten die nodig is om een stang in de bodem te 
duwen.  
De laatste 250 jaar is de kennis van de grond geëvolueerd naar een wetenschap, de 
‘grondmechanica’. Belangrijke bijdragen hiertoe werden geleverd door Charles-Augustin de 
Coulomb (1736-1806); Henry Darcy (1803-1858); Karl von Terzaghi (1883-1963); Albert 
Keverling S. Buisman (1890-1944): grondlegger van de grondmechanica in Nederland. 
Edward Edmond E. De Beer (1911-1994): grondlegger van de grondmechanica in België. De 
wetenschappelijke studie van funderingsproblemen is dus nog een vrij jonge wetenschap, die 
amper 100 jaar oud is. De grondmechanica levert de theoretische basis voor de toegepaste 
funderingstechnieken. 
Veelal gaat men ervan uit dat het de funderingen zijn die de structuur schragen. Inderdaad, 
als de fundering niet voldoet, zullen zettingen optreden, gevolgd door scheuren in de 
metselwerkmuren. Deze scheuren verraden niet alleen onmiddellijk waar de mankementen 
aan de funderingen gelokaliseerd zijn, maar zij tonen ook aan dat het bovengronds 
metselwerk ook deel uitmaakt van het funderingssysteem. Dit betekent dat ook bovengrondse 
wijzigingen in het gebouw een effect zullen hebben op het vervormingsgedrag van de 
funderingen. Het gebouw zelf is dus ook onderdeel van de structuur die nodig is om het 
gebouw stabiel op de bodem te funderen! 
Indien de grond voldoende draagkrachtig is, kan het gebouw ondiep gefundeerd worden, 
zolang de funderingsaanzet maar dieper ligt dan de vorstgrens (de diepte tot dewelke de 
grond kan bevriezen). Als de oppervlakkige grondlagen de belasting van het gebouw niet 
kunnen dragen zonder dat te grote zettingen optreden, moeten dieper gelegen grondlagen 
opgezocht worden die deze belasting wel aankunnen. Met de toename van de nodige 
aanzetdiepte, zal de fundering moeten bestaan uit een hoger metselwerkmassief, waarin 
eventueel ontlastingsbogen voorzien worden om materiaal uit te sparen. Bij grotere 
aanzetdiepte, zal overgeschakeld worden op putfunderingen, en bij nog grotere diepte worden 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Sybrandus_Keverling_Buisman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Sybrandus_Keverling_Buisman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Edmond_De_Beer&action=edit&redlink=1
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eerst palen in de grond gedreven tot de vereiste diepte. Op de putten en palen wordt het 
metselwerk aangezet, eventueel via een bijzondere tussenconstructie, fig. 1. 
 

 
Fig. 1: Basistypes voor funderingen [1] 

 
 
De techniek van funderingen op houten palen is door de Romeinen in onze streken 
geïmporteerd. In het begin werden alleen korte palen gebruikt, die bedoeld waren om de grond 
te verdichten en zo het draagvermogen te verhogen, fig. 2.  Vanaf de 16de eeuw werden ook 
lange palen gebruikt, die geheid werden tot in de stevige grondlagen. 
 
 

 
Fig. 2: Paalgaten van compactiepalen onder een Romeinse villa, ontdekt bij de 

archeologische opgravingen onder de OLV-Basiliek in Tongeren (2005). De palen 
zelf zijn weggerot, de paalgaten zijn bewaard in de Haspengouwse leemgrond. 

 
 
Historische funderingen werden meestal zwaarder belast dan met de huidige 
berekeningstechnieken en ontwerpnormen zou toegestaan zijn voor nieuwe bouwwerken. Het 
mag dan ook niet verwonderen dat die oude funderingen dikwijls onderhevig waren aan sterke 
zettingen, fig. 3. Soms gaan die zettingen ook heden nog door. 
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Biologische aantasting door bacteriën en schimmels is een belangrijke schadeoorzaak bij 
houtconstructies, en in het bijzonder voor oude, ondergrondse houten elementen, fig. 4. 
 
 

 
Fig. 3: Scheefgezakte abdijmuur, kant Plankstraat te Sint-Truiden (2005) 

 
 

 
Fig. 4: Weggerotte langsbalken, kespen en paalkoppen, Molens van Rotselaar (1987) 

 
 
2. Historische funderingsconstructies 
 
De oude funderingsconstructies bestaan uit verschillende materialen, met in hoofdzaak hout, 
natuursteen- en baksteenmetselwerk. De stijfheid en de sterkte van deze funderingen is veel 
lager dan deze van moderne funderingen, en in de oude funderingen wordt de draagkracht 
van de bodem veel sterker aangesproken. De vraag moet ook steeds gesteld worden of de 
oude fundering moet voldoen aan de huidige normeisen in verband met gebruiksbelasting en 
uiterste grenslast, m.a.w. is een funderingsversterking vereist, of kan de fundering ook zonder 
versterking de gevraagde draagkracht leveren, zonder dat ontoelaatbare schade optreedt. In 
vele gevallen kan het economischer zijn niet-storende schade te herstellen tijdens de normale 
onderhoudswerkzaamheden.  
Oude nederzettingen ontstonden bij voorkeur nabij rivieren of meren. In heuvelachtige of 
bergachtige streken ontstonden nederzettingen in de valleien. De bodem bij de meeste oude 
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funderingen bestaat dus uit rivier-, meer- of zee-afzettingen. Dat kunnen stevige bodems zijn 
die bestaan uit keien, grint, zand of sedimentair gesteente (kalksteen, mergel), maar ook 
zachte bodems van klei en leem, of bodems van organische oorsprong zoals turf en veen, of 
organische sedimenten (gyttja’s).  De grondwatertafel is meestal variabel, en volgt meestal de 
grondwaterstanden van de landzijde. 
Bovenop de natuurlijke grondlagen kan bij oude nederzettingen soms een toplaag aanwezig 
zijn van puin en afval, afkomstig van de vroegere bewoning. Deze kan tot 3 m dik zijn. Deze 
laag bestaat dan uit puin, afbraakmateriaal, restanten van vroegere funderingen, huishoudelijk 
en dierlijk afval, brandlagen afkomstig van afgebrande woningen… Sommige elementen in 
deze toplaag zijn van organische oorsprong, en kunnen boven de grondwaterspiegel verder 
vergaan.  
De slappe sedimenten langs het water zijn direct of indirect de oorzaak van de meeste schade 
aan funderingen. De bodem kan onder te hoge belasting blijven vervormen (kruipen), en de 
funderingsconstructies verliezen hun sterkte of desintegreren zelfs. 
 
 
3. Metselwerkfunderingen 
 
Op voldoende stevige bodems boven de grondwaterspiegel werden ondiepe funderingen van 
natuursteen- en baksteenmetselwerk gebouwd, totdat het beton en gewapend beton hun 
intrede deden. Dergelijke funderingen worden algemeen ‘fundering op staal’ genoemd. 
Afzonderlijke funderingen onder kolommen worden ‘voetingen’ of ‘enkelvoudige zolen’ 
genoemd. Onder muren spreekt men van ‘funderings-zolen’ of ‘doorlopende zolen’, of 
‘strookfundering’.  Als de funderingszolen onder de muren elkaar kruisen, spreekt men van 
een ‘rooster’. Als de fundering continu is in twee richtingen, spreekt men van ‘vloeren’ of 
‘platen’.  
In vele gevallen werden bij natuursteenmetselwerk de onderste lagen van de fundering zelfs 
gebouwd zonder mortel. Bij hoge grondwaterspiegel kon zo verder in den droge hoger 
gemetseld worden.  
Voor minder belangrijke bouwsels werd de fundering zelfs helemaal zonder mortel uitgevoerd: 
de funderingssleuf werd met natuursteen- of baksteenbrokken gevuld. Daarop werd zand 
gespreid, dat in opeenvolgende lagen met water werd begoten zodat het in de holten tussen 
de brokken vloeide. Deze procedure werd herhaald tot volledige vulling van de holten. In de 
Kempen werd dit funderingstype ‘zulling’ genoemd. 
De nodige breedte van de fundering werd verkregen via vertanding, fig. 5.  De helling α van 
de verschillende vertandingsstappen moest vrij groot zijn (α ≈ 70-80°) om afbreken van de 
verbrede teen te vermijden.  
Normaal werd aangezet op de natuurlijke bodem, en zeker niet op vers aangevulde grond. 
Soms werd verder gebouwd op oude aanvullingen, op puin, of op restanten van funderingen 
van vroegere gebouwen. Oude aanvullingen of puin kunnen leiden tot voortdurende 
verzakkingen, omdat de kalkmortel die erin aanwezig is door het doorsijpelend regenwater 
uitgeloogd wordt, waardoor het puin verder inzakt. 
 



- 5 - 
 

 
Fig. 5: Vertanding van funderingsmetselwerk 

(1) Eventueel enkele lagen zonder mortel 
(2) Gemorteld metselwerk 

 
 

 
Fig. 6: (a) Principe ontlastingsbogen   (b) Abdijmuur, abdij Tongerlo 
 
 
Om materiaal te sparen werden de muren soms gebouwd op afzonderlijke, diep aangezette 
pijlers, verbonden met zogenaamde ‘ontlastingsbogen’ of ‘spaarbogen’, fig. 6a.  De bogen 
ontlasten wel de grond tussen de pijlers, maar zorgen natuurlijk wel voor een grotere belasting 
op de pijlers.  Voordeel van de bogen is het uitsparen van metselwerkmateriaal, vandaar de 
naam ‘spaarboog’. Fig. 6b toont dergelijke spaarbogen onder een abdijmuur.  Fig. 6b toont 
ook het nadeel van de spaarbogen. Als deze te hoog reiken, kan de grond wegstromen 
doorheen de boog. Vandaar dat de meeste spaarbogen nadien met een grondkerende muur 
werden dichtgemetseld. 
 
 
4. Funderingen op hout 
 
4.1. Historiek en gebruikte houtsoorten 
 
Sinds de Romeinse tijd werden zware stenen bouwwerken gebouwd op slappe gronden onder 
de grondwatertafel door gebruik te maken van houten palen en balken. Deze techniek werd 
eigenlijk reeds in het stenen tijdperk toegepast (vóór 4500 à 2000 jaar BC).  
In de Middeleeuwen waren de palen meestal korter dan 2m, met een maximale lengte van 4m 
en diameters van 10 tot 30cm. Deze korte palen werden op korte afstand van elkaar in de 
grond gedreven als grondverdichting. De palen reikten meestal niet tot in de draagkrachtige 
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laag. Lange palen met grotere diameter, die moesten doordringen tot in de draagkrachtige 
laag, en die in een regelmatig rooster werden geplaatst, werden occasioneel ook reeds door 
de Romeinen gebruikt. Vanaf de 16de eeuw werden dergelijke ‘lange palen’ courant gebruikt 
in onze streken. 
Alle soorten beschikbaar hout van bomen met lange rechte stam, werden gebruikt voor houten 
funderingsconstructies. Voor de dwars- en langsbalken werd bij voorkeur eik en olm gebruikt, 
maar ook minder rotbestendige houtsoorten werden toegepast, zoals beuk en els. Els werd 
courant gebruikt in dijkconstructies. Omwille van hun rechte stam werd ook veel naaldhout 
gebruikt, zoals spar, vuren, den, lork. Voor lange palen en voor dwars- en langsbalken werd 
in de 19de eeuw courant dennenhout gebruikt, wegens zijn grote duurzaamheid onder water. 
Lork was nog duurzamer, maar niet voldoende beschikbaar. 
 
 
4.2. Houten balkenvloer 
 
In de Middeleeuwen werd de balkenvloer opgebouwd met houten langsbalken met diameter 
30 à 40 cm en een lengte van 8 m. Deze werden dicht tegen elkaar op de grond gelegd, en 
verbonden met korte dwarsbalken onder of boven de langsbalken. De lengte van de 
dwarsbalken was 1 tot 2 m, fig. 7. 
 
 

 
Fig. 7: Fundering op houten balkenlaag, middeleeuwse uitvoering 

(1) dwarsbalken 
(2) langsbalken 
(3) losse steenlaag, zonder mortel 
(4) metselwerk, met mortel 

 
 
Op de hoeken van het gebouw werden de balken kruisgewijs geplaatst. De voegen tussen de 
langsbalken werden geschrankt.  De holten tussen de balken werden opgevuld met grint, 
steenslag of leemhoudende grond.  Op deze vloer werd dan de zool of voeting aangezet: eerst 
een paar lagen zonder mortel, daarboven werd verder gemetseld met mortel. 
Vanaf de 16de eeuw werd de opbouw anders, als getoond in fig. 8.  Dit type werd standaard 
vanaf de 19de eeuw. 
In plaats van ronde balken werden nu nagenoeg vierkante balken gebruikt met 20 à 30cm 
zijde. De langsbalken werden niet meer naast elkaar gelegd, maar met een tussenruimte van 
40 à 70cm, meestal één balk onder elke rand van het fundament en één in het midden. De 
korte dwarsbalken werden ingekeept om de langsliggers te vatten. De dwarsbalken konden 
zowel langs onder als langs boven gelegd worden. Na het vullen van de holten tussen de 
balken met grond, werden 5 à 8cm dikke planken dwars over de langsbalken genageld.  De 



- 7 - 
 

langsbalken werden ook in de langsrichting trekvast verbonden via houtverbinding of met 
metalen bandijzers. 
 
 

 
Fig. 8: Fundering op houten balkenlaag, 16de eeuwse uitvoering 

(5) dikke planken 
(6) opvulling 
(7) metselwerk 

 
 
Deze houten vloeren werden tot het begin van de 20ste eeuw gebruikt voor eenvoudige 
gebouwen, met als doel een stabiele basis te vormen voor het funderingsmetselwerk, om een 
betere verdeling van de lasten op de bodem te verkrijgen, en om het ondergrondse deel van 
de constructie te verstijven. 
 
 
4.3. Fundering op korte palen en funderingen met korte palen en balkenlaag 
 
Korte palen werden alleen toegepast, of in combinatie met een houten balkenvloer. In de 
Romeinse tijd en in de Middeleeuwen hadden de palen een lengte van 0.5 tot 3m, meestal 
ongeveer 1.5m, met een diameter van 10 à 20cm. De palen werden dicht naast elkaar in de 
slappe grond ingeklopt, fig. 2 en fig. 9. 
Meestal reikten de paalpunten niet tot in de draagkrachtige laag. Zolang deze palen werden 
gebruikt (tot begin 20ste eeuw) waren deze korte palen bedoeld om de bovenste grondlagen 
te compacteren, en om zo een stabiele basis voor het metselwerk te verkrijgen.  De voeting 
of de zool werd op de gewone manier aangezet, rechtstreeks op het met de korte palen 
verdichte grondoppervlak, ofwel op een balkenlaag als hiervoor beschreven die eerst op het 
verdichte oppervlak werd gelegd. 
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Fig. 9: Fundering op korte palen (Middeleeuwen), rechtstreeks onder het metselwerk 
 
 
4.4. Funderingen op lange palen 
 
Vanaf de 16de eeuw in Nederland en vanaf de 18de eeuw in Duitsland werden ook lange palen 
toegepast. Daartoe werden lange boomstammen gebruikt met diameter van 20 tot 40cm. De 
lengte van de palen werd bepaald door de bodemgesteldheid, maar ook door de 
beschikbaarheid van lange stammen, en door de capaciteit van de hei-installatie. In 
Amsterdam werden toch al palen ingeheid met een lengte tot 20m, waarvoor dus een enorm 
heitoestel nodig moet geweest zijn.  Normaal werden stammen tot 7 à 12m gebruikt. Voor 
langere palen werden 2 of meer stukken gebruikt, die tijdens het heien de een op de ander 
verbonden werden. 
Het heien gebeurde met een katrol- of een windas-systeem. Beiden werkten met een 
valgewicht (valhamer): de valhamer werd omhooggetrokken op een stellage met een katrol, 
waarbij het touw ritmisch getrokken werd door 10 tot 50 arbeiders. De valhamer kon 150 tot 
600kg wegen, en de valhoogte ging tot 1.2m. 200 tot 300 slagen per uur konden gehaald 
worden.  
Met de lier (windas) werd de valhamer, die 600 tot 800kg kon wegen, opgetrokken tot 2 à 8m, 
door arbeiders en later door een stoommachine.  Daarmee konden slechts 20 tot 30 slagen 
per uur gehaald worden. Uit de paalzakking per aantal slagen werd bepaald of de paal een 
voldoende diepte of draagkracht had bereikt. 
Bij het inheien van de lange en dikke palen moest een zekere afstand aangehouden worden 
tussen de palen, om te vermijden dat de palen zouden beschadigd of weggeduwd worden 
door de grondverdringing en de compactie. Normaal werd een tussenafstand van 1.0 tot 
1.25m gehanteerd. De verdichting van de grond door het groepseffect dat met de korte palen 
werd nagestreefd, moest bij de lange palen opgegeven worden, om het inheien mogelijk te 
maken. Alleen door steun te nemen op een dieper gelegen draagkrachtige laag, 
gecombineerd met grondwrijving op de lange paalschacht, kan een lange paal voldoende 
draagkracht verkrijgen. Daarin ligt juist het onderscheid met de korte palen. 
Na het inheien van de paal werd de paalkop onder de grondwaterspiegel afgezaagd. Daartoe 
werd eventueel een diepere sleuf gegraven, om onder het grondwaterpeil te geraken. Bij het 
afzagen werd een tap (lip) gelaten voor de verbinding met de langsbalk of met de dwarsbalk 
(kesp), afhankelijk van de opbouw met onder- of bovenliggende dwarsbalken, fig. 10. Later 
werd de verbinding met metalen doken gerealiseerd, fig. 4. De vakken in het balkenrooster 
werden gevuld met grint en zand, en afgedekt met dikke planken. Soms werd het 
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balkenrooster weggelaten, en werden dikke planken kruisgewijs op de paalkoppen gestapeld. 
Ook deze dienen onder de grondwaterspiegel te liggen. 
 
 

.Fig. 10: Fundering op lange palen 
(1) Lange paal, afgezaagd onder waterniveau 
(2) Langsbalk 
(3) Tap 
(4) Dwarsbalk 
(5) Dikke planken 
(6) Funderingsmetselwerk 
(7) Opvulling met grint en zand 

 
 
Als de palen tot in de draagkrachtige laag konden geheid worden, sprak men van ‘staande 
palen’. Indien de lengte van de palen, of de inheidiepte onvoldoende was om de 
draagkrachtige laag te bereiken, sprak men van ‘zwevende palen’. Bij staande palen kan men 
bij benadering zeggen dat de gebouwbelasting via de paalschacht wordt overgebracht naar 
de sterke grondlaag. Bij zwevende palen wordt de kracht via wrijving overgebracht naar de 
omringende (slappere) grond boven de draagkrachtige laag. Daardoor treden natuurlijk 
samendrukkingen van deze slappe lagen op, die permanent kunnen verdergaan. De evolutie 
van de zettingen wordt immers bepaald door de snelheid waarmee het water uit deze 
samengedrukte grondlagen kan ontsnappen. En deze slappe lagen zijn over het algemeen 
weinig doorlatend, zodat het uitpersingsproces van het water zeer lang kan duren. 
Als een paal bedoeld was als staande paal, werd de paalpunt aan het dikke einde gemaakt. 
Bij het inheien werd zo de wandwrijving op de paal gereduceerd, en kon het heien 
gemakkelijker verlopen. Voor zwevende palen werd de paalpunt aan de smalle kant gemaakt, 
om zoveel mogelijk wandwrijving op de paal te mobiliseren. 
 
 
5. Herstelling, versterking en vervanging van oude funderingen 
 
Wanneer een oude fundering die beschadigd is of niet (meer) voldoet, moet versterkt of 
vervangen worden, bestaat de oplossing erin de gerotte houtconstructie of de slappe 
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grondlaag te overbruggen met een stevige constructie of geconsolideerde grond, die reiken 
tot in de draagkrachtige laag. Er bestaan meerdere moderne technieken om dat te realiseren. 
 
 
5.1. Conventionele ondermetseling 
 
De oude fundering wordt in moten ondergraven en het slechte materiaal wordt verwijderd. 
Indien nodig worden de putten gegraven met een beschoeiing. In de put wordt een nieuwe 
fundering in metselwerk of beton aangebracht, tot op de draagkrachtige laag, of tot op het nog 
gezonde deel van de palen, fig. 11. 
Deze techniek wordt vaak toegepast wanneer een nieuwbouw naast een oud gebouw wordt 
opgetrokken. De techniek heeft echter enkele tekortkomingen wat betreft het herstel van oude 
funderingen: 
- de oude muur die ondermetseld moet worden is dikwijls niet stevig genoeg om de 

opengegraven moot (werkput) te overspannen, omwille van scheuren of omdat de stenen 
onderaan niet gemorteld zijn. Voor kolommen op enkelvoudige zolen is de methode 
alleszins niet zondermeer toepasbaar.  Het gebruik van gewapend beton is hier meer 
aangewezen.  In vele gevallen zal een uitgebreide en complexe schoring nodig zijn; 

- onder de watertafel is de methode nagenoeg niet toepasbaar; 
- kleine extra zettingen tijdens de ondermetselingswerken zijn nagenoeg onvermijdbaar, 

zelfs onder de beste uitvoeringscondities. 
Bij houten paalfunderingen is het gebruikelijk de rotte paalkoppen af te zagen en te vervangen 
door korte stukken stalen of betonnen paal. 
 
 

Fig. 11: Schema voor het herstellen van een oude fundering door ondermetseling 
(a) oude toestand met gerotte balken of paalkoppen 
(b) herstelling door ondermetseling met metselwerk of beton 
(1) gerot deel van de houten fundering 
(2) gezond deel van de fundering 
(3) metselwerkzool 
(4) funderingsmuur 
(5) werkput 
(6) ondermetselingsmassief 

 
Bij houten kolommen is het soms mogelijk de kolom tijdelijk af te steunen, zodat intussen de 
zool onder de kolom kan vervangen worden. Fig. 12 toont de funderingsverbetering van de 
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kolommen in de Tiendenschuur van de abdijsite Herkenrode, waarbij de oude, verzakte 
funderingszool uit baksteenmetselwerk werd vervangen door een dieper aangezette en 
grotere gewapend beton funderingszool. 
 
 

 
 

Fig. 12a: Tiendenschuur te 
Herkenrode 
(1) Gezond ondereinde van een 
spantbeen 
(2) Wapeningskooi van nieuwe 
betonzool 
 

Fig. 12b Tiendenschuur Herkenrode - Spantbenen 
met vernieuwde funderingszool en sokkel. 
 

 
5.2. Micropalen 
 
Micropalen zijn lange, relatief dunne funderingspalen.  In de praktijk kunnen paallengtes van 
10 à 12m en meer bereikt worden met een paaldiameter van ongeveer 15 à 30cm. Micropalen 
worden in principe geplaatst in een geboorde schacht, waarbij de manier van boren van deze 
paalschacht verschilt per uitvoerder.  Er kan gewerkt worden met een recupereerbare 
boorbuis, met een wapening met verloren boorkop, met waterspoeling, enz.  Micropalen 
kunnen een draagvermogen hebben van 150 tot 1000kN, afhankelijk van de diameter, de 
lengte, de grondgesteldheid.  De productie van de micropaal gebeurt met grote of kleine 
apparatuur, afhankelijk van de beschikbare ruimte. 
Hoofdprobleem bij micropalen is de verbinding van de paal met het funderingsmassief van de 
muur of van de pijler.  Twee procedures zijn beschikbaar, afhankelijk van de kwaliteit en van 
de geometrie van de funderingsmassieven, en afhankelijk van de uitvoeringsomstandigheden. 
Een eerste techniek bestaat erin dat de micropalen schuin ingeboord worden doorheen het 
funderingsmassief waarbij de krachtsoverdracht tussen funderingsmassief en palen moet 
gebeuren via wrijving en adhesie, fig. 13.  Daartoe zal het meestal nodig zijn het metselwerk 
te consolideren of te wapenen, om te weerstaan aan de opgewekte spatkrachten. Bij houten 
fundamenten kan het problematisch zijn om de zware houten planken en balken te kunnen 
doorboren. Dikwijls zal dit onmogelijk blijken, omdat alle boorsystemen bedoeld zijn voor 
steenmateriaal. 
Een tweede methode bestaat erin de palen verticaal in te boren naast de oude funderingen, 
en via dwarsbalken (kespen) en randbalken de palen te verbinden met het 
funderingsmetselwerk. Dit is schematisch aangeduid in fig. 14, 15 en 16. 

1 

 



- 12 - 
 

 
 

 
Fig. 13: Schuin ingeboorde micropalen 

(1) Micropaal 
(2) Eventueel verdikte paalkop 
(3) Consolidatiewapening funderingsmetselwerk (h = 

beschikbare werkhoogte) 
 
 

 
Fig. 14: Randbalken met vertanding en wapening verbonden met funderingsmetselwerk 

(1) zoolmetselwerk 
(2) funderingsmuur 
(3) micropaal 
(4) randbalk 
(5) verankeringswapeningen 
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Fig. 15: Randbalken en dwarsbalken zorgen voor verbinding tussen palen en oude fundering 

(6) dwarsbalken (kespen) 
 

 
Fig. 16: Verankerde gewapend betonnen vloerplaat voor verbinding tussen palen en oude 

fundering 
(7) betonplaat of betonmassief 
(8) vertanding van betonplaat in het funderingsmetselwerk 
(9) doorgaande verankering of dwarsbalk 

 
Figuur 17 toont de uitvoering van dergelijke verbinding tussen fundering en palen voor een 
gezette kolom in de abdijsite te Herkenrode. 
Micropalen die een gerotte fundering moeten vervangen, moeten berekend worden om de 
ganse belasting te dragen, omdat het aantastingsproces zeker zal doorgaan. Micropalen 
kunnen ook gebruikt worden om de belasting op overbelaste houten palen te verminderen. 
Men moet er dan wel rekening mee houden dat de zakking van micropalen erg klein is, terwijl 
de zetting van de houten palen hoogstwaarschijnlijk nog doorgaat. Bij het ontwerp van de 
nieuwe palen moet daarmee rekening worden gehouden, ofwel door de belasting hoger in te 
schatten (zodat de palen de volledige belasting van de oorspronkelijke houten fundering 
kunnen overnemen), ofwel door ervoor te zorgen dat ook de nieuwe palen de gewenste zetting 
kunnen meemaken. Dit kan bijvoorbeeld door hun lengte te beperken. 
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Fig. 17: Toepassing van micropalen in Herkenrode 

  Linksboven:  Het boren van Micropalen 
  Rechtsboven: Uitvoeringsplannen 
  Linksonder: Opgegoten funderingszool met uitstekende wachtwapening 
   Rechtsonder: Ingeboorde wapening in oorspronkelijk funderingsmassief 
     Balkwapening voor funderingszool 
 
 
5.3. Jet grouting 
 
Jet-grouting is een techniek voor het maken van in de grond gevormde funderingspalen, 
waarbij elementen van injectie en van verdringing gecombineerd worden. De paal wordt in 
twee fasen gevormd: 

1. Indringing of boorfase: inbrengen van de boorstangen tot op de vereiste diepte. De 
basis van de onderste boorstang is uitgerust met een boorkroon, ejectorklep en 
orthoganale straalpijpjes (‘nozzles’). 

2. Optrekken van de boorstang met gelijktijdige injectie: de injectie van de specie (water-
cementgrout) onder zeer hoge druk (150 à 800 bar) grijpt plaats tijdens het optrekken 
van de boorstangen. Bij het optrekken van de stangen wordt een regelmatige 
roterende beweging onderhouden. 

De procedure is schematisch getoond in fig. 18. 
Bij de injectie wordt meestal dubbelzijdig geïnjecteerd, om scheefduwen van de boorstang te 
voorkomen.  Door de hoge ejectiesnelheid van de specie wordt de structuur van de bodem 
verbroken, en wordt de grond innig vermengd met de injectiespecie. De invloedsstraal is 
afhankelijk van de injectiedruk, de injectieduur (draaisnelheid van de stang), de afschuifsterkte 
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van de bodem. De injectieduur wordt bepaald door de rotatiesnelheid van de boorstang en 
door de optreksnelheid van de boorstangen.  
 
 

 
Fig. 18: Jet-grouting schema [5] 

 
 
De diameter van de gemaakte palen is gewoonlijk 0.5 tot maximaal 1.5m. De mortelsterkte 
ligt meestal tussen 3 en 10MPa. 
Door meerdere groutpalen te combineren, kan een ondermetseling gemaakt worden, fig. 19. 
 

 
Fig. 19: Ondermetseling ten behoeve van diepe uitgraving naast oude fundering 

(1) voorafgaandelijke uitgraving 
(2) jet-grouting wand 
(3) grondankers 
(4) eventueel waterdichte vloer, gemaakt via jet-grouting (weinig 

toegepast) 
(5) bodem van de uitgraving 
(6) uitstekend deel van de groutpalenwand. Wordt nadien afgekapt. 
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Jet-grouting palen kunnen ook als gewone micropalen toegepast worden om overbelaste of 
beschadigde funderingen te versterken of te vervangen, fig 20. Voor de verbinding met het 
funderingsmetselwerk kunnen dezelfde procedures toegepast worden als bij de andere 
micropalen. Mits de tussenafstand tussen de groutpalen niet te groot is, kan de verbinding 
tussen paal en metselwerk met de grout zelf gerealiseerd worden en moeten geen aparte 
koppelbalken of kespen voorzien worden. Door de hoge-druk injectie en de spoeling met 
mortelspecie kan een perfecte aansluiting tussen de paal en de fundering gemaakt worden, 
met een voldoende groot steunvlak, fig. 21. 
 
 

 
Fig. 20: Jet-grouting palen onder een oude fundering 

(7) boorstang 
(8) slappe grondlaag 
(9) groutpalen 
(10) stevige grondlaag 

 
 

 
Fig. 21: Perfecte aansluiting tussen bestaande fundering (1) en jet-groutpaal (2). 
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Bij zwaar belaste en brede funderingen, zoals bij torens, is jet-grouting een elegante oplossing 
wanneer het aanbrengen en verbinden van micropalen te complex wordt. 
Bij de plaatsing van de palen moet ervoor gezorgd worden dat nog niet uitgeharde palen met 
voldoende tussenafstand ingeplant worden, om te vermijden dat de metselwerkfundering 
wegzakt in de nog weke grout. 
 
 
5.4. Grondverbetering door injectie van een vloeibaar hars of een suspensie 
 
Een doorlatende grondlaag kan met een gepast product geïnjecteerd worden, zodanig dat de 
sterkte van deze laag sterk zal toenemen. Het injectieproduct werkt als kitmiddel zoals bij de 
geologische verstening van sedimenten. De effectiviteit van een injectie is afhankelijk van de 
mogelijkheid om betrekkelijk ver in de grondmassa door te dringen.  Voor 
funderingsverbetering wordt de injectie meestal uitgevoerd met behulp van een 
manchettebuis, ingeboord in een voorgeboorde opening, waarvan de wanden indien nodig 
gestabiliseerd worden met bentoniet. 
Het injectieproduct is meestal een cementsuspensie.  De injecteerbaarheid wordt sterk 
bepaald door de kwaliteit en de intensiteit van de menging.  Ook worden cementen met fijnere 
korrels toegepast, de zogenaamde ‘microcementen’.  Naast cementsuspensies, worden ook 
polyurethaan- en acrylharsen toegepast. 
Cementsuspensies kunnen alleen geïnjecteerd worden in voldoende poreuze en doorlatende 
grond, zoals zand en grint. Maar dergelijke gronden zijn zelden oorzaak van overdreven 
zettingen.  Injectie van losgepakt zand om zettingen tengevolge van trillingen te vermijden is 
wel een relevante toepassing. 
Injectie van harsen is meestal aan de orde wanneer onmiddellijke verharding nodig is, 
bijvoorbeeld om zandinstroming in een bouwput te voorkomen, of om de doorlatendheid van 
een grondmassief te verminderen. 
 
 
5.5. Funderingen in aardbevingsgebied 
 
Zwakke of ondiepe funderingen aangezet op een samendrukbare en zettingsgevoelige 
ondergrond zijn gevoelig voor schade ten gevolge van aardbevingen of andere bewegingen 
in de ondergrond.  Immers door reeds opgetreden (differentiële) zettingen zijn vaak al 
spanningsconcentraties of schade (scheurvorming) in de bovenbouw aanwezig.  Bij een 
eventuele aardbeving doen zich spanningsgolven in de ondergrond voor waarbij kortstondige 
bewegingen van de bodem optreden.  Deze bewegingen worden gevolgd door de funderingen 
en de bovenbouw waardoor de spanningsniveaus aanzienlijk kunnen stijgen en bijkomende 
of nieuwe schade kan veroorzaakt worden.  Door verbeteringen aan het bestaande 
funderingsmassief of door het aanbrengen van funderingspalen wordt een grotere samenhang 
van de funderingen bekomen zodat de structuur meer gelijkmatige zettingen zal ondergaan.  
Hierdoor vermindert de kans op bijkomende schade aanzienlijk. 
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Samenvatting 
 
De schade die optreedt in monumenten bij beweging van de ondergrond is onlosmakelijk 
verbonden met het mechanisch gedrag van het materiaal waaruit deze monumenten 
hoofdzakelijk zijn opgebouwd, namelijk metselwerk. In deze bijdrage wordt dieper ingegaan 
op het structurele gedrag van metselwerk en de schadepatronen die optreden in historisch 
metselwerk dat onderhevig is aan beweging in de ondergrond. Eerst wordt het mechanisch 
gedrag van metselwerk in het algemeen, en van historisch metselwerk in het bijzonder, kort 
besproken. Daarna wordt een overzicht gegeven van de schadepatronen die ontstaan in 
metselwerk door beweging in de ondergrond. Hierbij komen zowel differentiële zettingen, 
trillingen als aardbevingen aan bod. Vervolgens worden de richtlijnen voor het beoordelen van 
bestaande structuren, die beschreven zijn in Eurocodes 6 en 8, kort toegelicht. Tenslotte 
zullen twee experimentele proefprogramma’s en een lopend project kort besproken worden. 
Het eerste experimentele programma heeft als doel om nieuwe technieken te beoordelen die 
toegepast kunnen worden voor het monitoren van zettingsschade in metselwerk. Het tweede 
proefprogramma geeft een overzicht van mogelijke experimentele methodes voor het 
beoordelen van de aardbevingsbestendigheid van metselwerk.  
 
Figuren en foto’s zijn genomen door de auteurs, tenzij anders vermeld. 
 

 
Fig. 1: De vele gezichten van structureel metselwerk. 
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1. Structureel gedrag van historisch metselwerk 
 
Historisch metselwerk kan beschouwd worden als een bros composiet. Het is opgebouwd uit 
baksteen of natuursteen enerzijds en mortel, meestal op basis van kalkmortel, anderzijds. 
Hoewel historische kalkmortel meer vervormbaar is dan de huidige, cement-gebaseerde 
mortels, wordt het gedrag van historisch metselwerk onder kortstondige belastingen, zoals 
trillingen of aardbevingen, toch eerder als bros beschouwd. Dit betekent dat het materiaal 
weinig zal vervormen vooraleer het scheurt, en dus weinig energie kan dissiperen. Bij traag 
optredende, langdurige belastingen zal de historische kalkmortel een zekere plastische 
vervorming toelaten, wat de kans op scheurvorming doet afnemen. Dit gedrag kan 
bijvoorbeeld optreden bij trage differentiële zettingen van beperkte omvang.  
Onze historische structuren zijn in hoofdzaak opgetrokken uit ongewapend metselwerk 
(UnReinforced Masonry - URM). Dit type metselwerk wordt gekenmerkt door: 
- een hoge druksterkte, dus een hoge weerstand bij drukbelastingen. 
- een lage treksterkte, dus weinig tot geen weerstand tegen trekspanningen. 
- een geringe afschuifsterkte, dus een beperkte weerstand tegen afschuiving. 
 
Omdat deze structuren vooral gedimensioneerd zijn om het gewicht via druklijnen naar de 
fundering door te geven, zijn ze gevoelig voor schade door bewegingen in de ondergrond. 
Deze bewegingen veroorzaken trekspanningen in het materiaal, waardoor er scheuren en 
instabiliteit kunnen optreden. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

(a) Scheurvorming door 
overbelasting in druk (kruip-
schade), onderaan de toren 
van de Sint-Willibrordus kerk 
te Meldert, Lummen [1, 2]. 

(b) Scheurvorming door 
onvoldoende horizontale 
steundruk tegen de 
gewelven (trekspanningen 
aan de extrados 
(=buitenzijde) van de boog). 

(c) Scheurvorming door 
spatkrachten afkomstig van 
het dak, door aantasting 
houten trekker in het 
dakspant (foto: Piet 
Stevens). 

Fig. 2: Lokale faalmodes in metselwerk onder druk (a), trek (b) en afschuiving (c) 
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1.1. Van materiaal naar structuur 
 
Lokale faalmodes (in druk, trek en afschuiving) ontstaan wanneer de spanning in het materiaal 
de materiaalweerstand overschrijdt. Een lokale breuk kan optreden: 
- in de ondergrond onder een gebouw, bijvoorbeeld door een instorting van een mijngang of 

het wegspoelen van grond door een waterleidingbreuk; 
- in de fundering, bijvoorbeeld bij het rotten van houten funderingspalen; 
- in de structuur zelf, bijvoorbeeld het overschrijden van de druksterkte in een zwaar belaste 

metselwerk kolom.   
 
Lokale schade kan aanleiding zijn voor globale instabiliteit. Een globale instabiliteit gaat hierbij 
gepaard met een onevenwicht. Dit kan een statisch onevenwicht zijn, waarbij de structuur niet 
langer statisch bepaald is en een mechanisme gevormd wordt, zoals geïllustreerd is in Figuur 
3. Een dynamisch onevenwicht kan ontstaan bij het kantelen van een muur door het heen-en-
weer bewegen ( “rocking”), waarbij zowel een beweging in het vlak van de muur (“in-plane”) 
als uit het vlak van de muur (“out-of-plane”) mogelijk is.  
 
 

 
Fig 3: Voorbeeld statisch (on)evenwicht: druklijnanalyse in bogen [3]. 

 
 
1.2. Opmerkingen in verband met historisch metselwerk 
 
Historisch metselwerk is meestal opgebouwd uit relatief dikke massieve muren, eventueel met 
een meerschalige opbouw bestaande uit parament en kernmetselwerk. Deze muren hebben 
een beperkte slankheid en dus een hogere weerstand tegen buiging uit het vlak. Moderne 
spouwmuren bestaan daarentegen uit slanke binnen- en buitenspouwbladen, puntsgewijs 
verbonden met ankers in de (meestal) geïsoleerde luchtspouw. Deze dunne, niet-
samenwerkende muurbladen hebben een lagere weerstand tegen buiging uit het vlak, en dus 
tegen scheefstand en dynamische belasting.  
Om de weerstand tegen buiging uit het vlak bij historisch, meerschalig metselwerk te kunnen 
waarborgen, is een goede verbinding tussen parament en kernmetselwerk noodzakelijk. 
Indien de verschillende lagen van het meerschalige metselwerk niet als één constructief 
geheel samenwerken, gaat de mechanische weerstand van de massieve muur tegen buiging 
voor een groot stuk verloren.  
Door de vormgeving van historische structuren, met bogen, steunberen en variatie in 
muurdiktes, wordt het ontstaan van trekspanningen in het metselwerk vermeden. Waar er toch 
geringe trekspanningen optraden, bijvoorbeeld bij de aanzet van een koepel,  werd er gewerkt 
met ijzeren trekkers en ankers. De houten vloerbalken werden met de muren verbonden met 
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behulp van vloerankers. Dit vermindert de kniklengte van de muren en zorgt voor een betere 
weerstand tegen falen onder dynamische belasting.   
Als conclusie kunnen we stellen dat historische structuren reeds een inherente aardbevings-
bestendigheid bezitten, op voorwaarde dat de structurele integriteit niet aangetast is. Een 
correct structureel onderhoud van historische gebouwen is dus noodzakelijk om deze 
weerstand te waarborgen.  Door het verzekeren van de cohesie van het metselwerk, de goede 
werking van ankers en de algemene structurele integriteit van de historische structuur, kan 
het risico op een globaal structureel falen bij een aardbeving reeds in belangrijke mate 
verminderd worden.  
 
 
2. Schade in metselwerk door beweging in de ondergrond: oorzaken en faalmodes 
 
De ondergrondse bewegingen die structurele schade in metselwerk kunnen veroorzaken, 
worden opgedeeld in drie categorieën: differentiële zettingen, trillingen en aardbevingen.  
 Differentiële zettingen in de ondergrond worden veroorzaakt door inzakken van mijngangen, 

verandering van de grondwatertafel, verdichting van de ondergrond, wegspoeling van 
grond,  …; 

 Trillingen kunnen veroorzaakt worden door treinverkeer, bouwactiviteiten (bijvoorbeeld 
heien van palen), kleinere aardbevingen (bijvoorbeeld ten gevolge van gasexploitatie); 

 Aardbevingen ontstaan door verschuivingen langs breuklijnen. Verschuivingen kunnen 
optreden als een natuurlijk fenomeen, of als een geïnduceerd proces (bijvoorbeeld door 
herverdeling van spanningen in de ondergrond bij gaswinning). 

 
Het verschil tussen de categorieën heeft betrekking op de frequentie en de amplitude van de 
aangelegde belasting. Aardbevingen gaan gepaard met een relatief lage dynamische 
belastingsfrequentie en een hoge amplitude of grootte van de belastingen. Een trilling heeft 
een hoge frequentie, maar een lagere amplitude dan een aardbeving. Een zetting kan 
beschouwd worden als een trage beweging met een zeer lage frequentie, waarbij de 
beginpositie meestal niet terug wordt bereikt. Er is geen duidelijke scheidingslijn tussen 
trillingen en aardbevingen wat de grootteorde van de frequentie en de amplitude betreft. De 
geïnduceerde aardbevingen bevinden zich vaak in een tussenzone. Hoger frequente trillingen 
worden meestal niet beschouwd in aardbevingsanalyses omdat de amplitude (energie-
inhoud) te laag is om grote structurele schade te kunnen veroorzaken. Trillingen veroorzaken 
echter ook compactie van granulaire gronden, gevolgd door zettingen, en mogelijks verlies 
aan cohesie in granulaire materialen zoals mortel en kernmetselwerk. 
 
 
2.1. Schade door differentiële zettingen 
 
Scheurvorming in metselwerk door differentiële zettingen kan ontstaan door een onvoldoende 
of een ongelijkmatig draagvermogen van de ondergrond, van de funderingen of van een lager 
gelegen deel van de structuur. Belangrijk hierbij is de term “differentieel”, die erop wijst dat 
een deel van de structuur een verschillende zetting of zakking ondergaat dan een ander deel 
van de structuur. Wanneer een structuur in zijn geheel dezelfde zakking ondergaat, is er in 
deze structuur geen aanleiding tot schade. Scheurvorming door zetting volgt typisch een 
diagonaal scheurpatroon, langs voegen en openingen, die de weg vormen van de minste 
weerstand (zie de voorbeelden in Figuren 4 en 5 ter illustratie). 
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Fig. 4: Diagonaal scheurpatroon door differentiële 
zettingen. 

Fig. 5: Instorting als gevolg van de 
ondergraving van de fundering door 
breuk in de waterleiding. 

 
 
2.2. Schade door aardbevingen  
 
2.2.1. Effect op bodem en fundering 
Aardbevingen hebben niet enkel een rechtstreeks schade-effect op de structuur, maar kunnen 
ook leiden tot effecten in de bodem of de fundering, die vervolgens leiden tot schade in de 
structuur. Voorbeelden van dergelijke effecten zijn:  
 compactie van de grond onder de funderingen door trillingen, gevolgd door differentiële 

zettingen en schade in de bovenliggende structuur; 
 liquefactie van de grond, gevolgd door het bovendrijven van lichtere objecten en ontstaan 

van zinkputten waarin hele gebouwen kunnen wegzinken; 
 breuk in de funderingen. 
 
 
2.2.2. “In-plane” falen van metselwerk 
De meest voorkomende schadefenomenen in het vlak van het metselwerk zijn: 
 het verschuiven of wegglijden van een deel van de structuur (“sliding”); 
 het ontstaan van een diagonaal faalpatroon door het herhaaldelijk heen-en-weer bewegen 

van de structuur door de dynamische horizontale belasting tijdens een aardbeving. Dit 
veroorzaakt afwisselend trek- en drukspanningen in het metselwerk volgens de diagonalen 
(“shear failure”); 

 het kantelen van een structuur ten gevolge van een onevenwicht dat ontstaat door de heen-
en-weer beweging (“rocking”); 

 het verbrijzelen van het metselwerk aan de voet van een muur door overschrijding van de 
druksterkte omwille van de toegenomen spanning als effect van de kanteling van de muur 
in het vlak (“toe crushing”). 

 
Figuur 6 toont het verschil in scheurvorming bij een statische belasting waarbij één van de 
diagonalen een scheur vertoont ten gevolge van trekspanningen loodrecht op de scheur en 
de andere diagonaal verbrijzeling van pleister vertoont door drukspanningen. Figuur 7 toont 
een gelijkaardig scheurpatroon onder aardbevingsbelasting, waarbij beide diagonalen een 
scheur vertonen door de afwisseling van de trekspanningen in het metselwerk. 
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Fig. 6: Diagonaal scheurpatroon veroorzaakt 
door een statische belasting. 

Fig. 7: Diagonaal scheurpatroon 
veroorzaakt door een aardbeving. 

 
 
2.2.3. “Out-of-plane” falen van metselwerk 
De horizontale dynamische bewegingen van een structuur als gevolg van een aardbeving 
kunnen muren of muurvlakken doen kantelen of afscheuren door een beweging uit het vlak. 
Slanke muren, vlakken met veel openingen of muren die niet of slecht verbonden zijn met de 
achterliggende structuur hebben het hoogste risico op falen uit het vlak. Figuur 8 toont 
schematische voorbeelden van dit type faalmodus. Figuren 9-10 tonen foto’s van reële 
schadegevallen. 
 
 
2.2.4. Losstaande elementen 
Losstaande elementen, zoals schouwen en topgevels, lopen een groot risico op structureel 
falen bij aardbevingen. Dit stelt ook een belangrijk probleem voor de veiligheid van personen 
die zich tijdens de aardbeving buiten het gebouw bevinden.  
 
 
 

  
  

Fig. 8: Schematische voorbeelden van out-of-plane falen [4] 
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Fig. 9: Voorbeelden van uit het vlak falen van metselwerk na 
de aardbeving in L’Aquila, Italië (2009), foto’s genomen door 
N. Van Roy 

Fig. 10: Gedeeltelijke out-
of-plane falen, Christ-
church, NZ (2011) [5] 

 
 
3. Beoordeling van bestaande structuren  
 
3.1. Europese ontwerprichtlijnen voor nieuwbouw 
 
Het ontwerp van structuren in metselwerk steunt op Europese ontwerprichtlijn “Eurocode 6: 
Ontwerp en berekening van constructies van (ongewapend en gewapend) metselwerk” [6]. 
De beoordeling van de aardbevingsbestendigheid van structuren gebeurt aan de hand van 
“Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies” [7]. Beide 
ontwerprichtlijnen focussen hoofdzakelijk op het ontwerp van nieuwe constructies. Hierbij 
worden er twee grenstoestanden (faalmodes) in acht genomen: 
 De Uiterste Grenstoestand: deze grenstoestand gaat uit van het “no collapse”-principe. Bij 

een aardbevingsbestendigheidsanalyse wordt hierbij gecontroleerd of het structurele 
systeem voldoende laterale weerstand én capaciteit voor energiedissipatie heeft. Dit 
impliceert een wisselwerking tussen sterkte en ductiliteit. 

 De Bruikbaarheidsgrenstoestand: deze grenstoestand bepaalt dat de schade beperkt moet 
blijven zodat de bruikbaarheid van het gebouw en het comfort van de gebruikers niet in het 
gedrang komt. Dit betekent bij een aardbevingsanalyse dat de structuur relatief frequente 
aardbevingen kan weerstaan zonder significante schade aan de structurele elementen. 

 
 
3.2. Analyse van de aardbevingsbestendigheid van bestaande gebouwen  
 
Eurocode 8 bevat een hoofdstuk over structureel herstel: “deel 3: beoordeling en vernieuwing 
van gebouwen” [8],  met hierin een annex die handelt over metselwerk (identificatie, analyse, 
herstel- en versterkingstechnieken). Ter beoordeling van bestaande structuren onderscheidt 
Eurocode 8 verschillende kennisniveaus: beperkte, normale en volledige kennis van de 
structuur, structurele elementen en materialen. Voor het verkrijgen van deze kennis wordt 
verwezen naar geschiedkundige bronnen en ontwerptekeningen van het gebouw, 
vakliteratuur en normen, en onderzoek uitgevoerd in-situ en in een bouwkundig laboratorium. 
Een uitgebreid vooronderzoek is dus een belangrijke vereiste voor elke structurele analyse 
van een bestaand gebouw. De nodige data hebben betrekking op de geometrie, de verborgen 
details (bijvoorbeeld de aanwezigheid en de locatie van wapening en ankers) en de 
mechanische materiaaleigenschappen. Het kennisniveau wordt vastgelegd aan de hand van 
de informatie die voorhanden is met betrekking tot deze drie domeinen. Het kennisniveau 
bepaalt vervolgens de mogelijke analysemethodes die kunnen toegepast worden voor de 
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aardbevings-bestendigheidsanalyse en de (on)betrouwbaarheidsfactoren die hierbij in 
rekening moeten gebracht worden.  
 
 
3.3. Materiaalkarakterisering als input voor structurele modellen  
 
Het onderzoek naar geometrieën, schade en verborgen details kan uitgevoerd worden met 
behulp van niet-destructieve of minder-destructieve testen (NDT/MDT) [9] . Voor het bepalen 
van de materiaalkarakteristieken adviseert Eurocode 8 een combinatie van niet-destructieve 
én destructieve testen.  Als voorbeeld voor een niet-destructieve techniek ter bepaling van de 
mechanische materiaalkarakteristieken, wordt in Eurocode 8 enkel de Schmidt 
terugslaghamer vermeld, die bruikbaar is voor natuursteen en beton. Verder wordt de platte-
vijzel-test vermeld, die vooral in Italië uitgevoerd wordt voor het in-situ bepalen van 
materiaalkarakteristieken van metselwerk. Destructieve testen kunnen in het laboratorium 
uitgevoerd worden na in-situ monstername. Verder vermeldt de Eurocode de mogelijkheid om 
in-situ testbelasting uit te voeren tot falen van de verbinding of het structurele element.  
Enkele van deze technieken worden geïllustreerd in Figuur 11. Voor verdere informatie en 
gebruik van NDT/MDT verwijzen we naar een bijdrage hierover op een voorgaande WTA 
studiedag [9]. 
 
 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 11: NDT ter bepaling van de uniformiteit, schadeprogressie en verborgen details, 
toegepast in metselwerk met granietblokken: Akoestische Emissie Techniek (a), Sonische (b) 
en Ultrasone Meting (c). 
 
 
3.4. Interventies voor herstel en versterking 
 
Hoewel de beschrijving van de mogelijke interventies vrij algemeen is in de basistekst van 
Eurocode 8, worden toch enkele specifieke richtlijnen gegeven voor structuren in metselwerk:  
 vervanging van niet-ductiele lateien; 
 verbetering van verbindingen tussen vloer en muren; 
 elimineren van out-of-plane horizontale krachten op muren. 
 
Annex C gaat dieper in op specifieke technieken voor herstel en versterking van gebouwen in 
metselwerk. Dit valt echter buiten de focus van deze bijdrage. 
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4. Experimentele methodes 
 
4.1. Monitoring van zettingsschade 
 
Aan de KU Leuven, Laboratorium Reyntjens, werd een verkennende test uitgevoerd op een 
metselwerkmuur ter beoordeling van verschillende technieken voor detectie van scheuren die 
geïnduceerd worden door differentiële zettingen. Hierbij werd de efficiëntie en nauwkeurigheid 
onderzocht van technieken die ofwel i.) gebruik maken van sensoren die volledig in het 
metselwerk geïntegreerd kunnen worden, of ii.) die vanop afstand de scheurvorming kunnen 
monitoren zonder dat er contact nodig is. In totaal werden er vijf verschillende 
monitoringstechieken onderzocht: 
 Optische vezels met Fiber Bragg gratings (FBG) voor detectie van 1D vervormingen 

(geïntegreerde sensoren);  Figuur 12: A 
 Digitale beeldcorrelatie (Digital Image Correlation, DIC) voor detectie van 2D vervormingen 

(non-contact methode); B 
 Vervormingsopnemers, type LVDT, voor detectie van 1D vervormingen (referentiemethode, 

ter vergelijking); C 
 Optische vezels voor detectie van Akoestische Emissies (AE) (geïntegreerde sensoren); D 
 Piezo-elektrische sensoren voor detectie van Akoestische Emissies (AE) 

(referentiemethode, ter vergelijking). E 
  
Een foto van de experimentele setup wordt getoond in Figuur 12, met aanduiding van de 
sensoren. Om op een eenvoudige wijze een gecontroleerde scheur te induceren in het 
metselwerk, werd er een driepuntsbuigproef uitgevoerd, waarbij een verticale scheurgroei van 
onder naar boven in het proefstuk verwacht wordt.  
 
 

 
 
Fig. 12: Setup en instrumentatie voor driepuntsbuigproef (zettingstest) op metselwerk. 
Speciale aandacht werd besteed aan de installatie van de optische vezels in de horizontale 
voegen van het metselwerk. De optische vezel met Fiber Bragg gratings (FBGs) werd na 
opbouw en uitharding van het metselwerk ingebracht na het uitslijpen en hervoegen van twee 

A 

B 

C 

D 

E 
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van de horizontale voegen. Omdat de hechting tussen de vezel en de mortel beperkt was, 
werden ankerpunten ontworpen zodat de basislengte waarover elke FBG een meting 
uitvoerde, op voorhand bepaald kon worden. Op de optische vezel waren vijf FBG sensoren 
geplaatst, met een basismeetlengte van 80 cm tussen de ankerpunten. De optische vezel met 
FBGs bleek de meest gevoelige en tegelijk meest robuuste meettechniek te zijn. 
Representatieve resultaten worden getoond in Figuur 13. Bijkomend onderzoek is gewenst 
om de temperatuurafhankelijkheid van het meetsysteem, voor en na ontstaan van een scheur, 
te karakteriseren. Een meer gedetailleerde bespreking en de resultaten van de andere 
monitorings-technieken zullen voorgesteld worden op het internationaal congres over 
Structurele Analyse van Historische Constructies (www.SAHC2016.be) [10]. 
 
 

 
Fig. 13: Rekken en verplaatsingen opgemeten door optische vezels met FBGs en door LVDTs 
tijdens drie belastingscycli van de driepuntsbuigproef op metselwerk [11]. LVDT 1 
functioneerde niet correct tijdens de test. 
 
 
4.2. Experimentele analyse van de aardbevingsbestendigheid van metselwerk 
 
Wil men de aardbevingsbestendigheid van metselwerkconstructies via experimentele weg 
bepalen, dan kan men terugvallen op vier types van testen: statische “pushover”-testen, 
statische cyclische testen, pseudo-dynamische testen en volledig dynamische testen. Via 
deze experimenten wordt getracht om een of meerdere van volgende eigenschappen van het 
metselwerk te begroten: 
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Sterkte: bij de bepaling van de sterkte van een constructie of een van haar onderdelen dient 
gekeken te worden naar alle mogelijke soorten en richtingen van belastingen waaraan de 
constructie onderhevig is. Binnen een seismische context is men vooral geïnteresseerd in de 
weerstand tegen horizontale acties (bij een wand is dit zowel in het vlak als uit het vlak). Dit is 
in tegenstelling met de klassieke sterktecontroles van een constructie, waar niet de horizontale 
maar wel de verticale acties een cruciaal aandachtpunt zijn (met uitzondering van horizontaal 
werkende windbelasting). Bij aardbevingen zijn het hoofdzakelijk de horizontale acties die 
leiden tot schade van de constructie. 
Vervormings- en verplaatsingscapaciteit: de ervaring leert dat de seismische prestaties van 
constructies beter gekarakteriseerd kunnen worden via hun vervormings- en 
verplaatsingscapaciteit. Binnen een seismisch kader moet daarom de bepaling van de sterkte 
altijd gekoppeld worden met de bepaling van de hierbij optredende vervormingen, waardoor 
ook inzicht wordt verkregen in de ductiliteit van de constructie. Het is van groot belang om te 
weten of de constructie op brosse of ductiele wijze bezwijkt. 
Effect van cyclische belastingen en energiedissipatie: door het dynamische karakter van de 
seismische actie, ondergaat een constructie een aantal belastingcycli gedurende een 
aardbeving. Het aantal cycli is afhankelijk van de duur en intensiteit van de aardbeving. Deze 
cycli kunnen leiden tot een progressieve beschadiging van het materiaal, en dit vooral bij 
brosse materialen zoals metselwerk. 
Eigenperioden, eigenfrequenties en trillingsmodes: de seismische respons van een 
constructie is afhankelijk van haar dynamische eigenschappen. Een goede karakterisering 
van deze dynamische eigenschappen (trillingsperioden, -frequenties en -modes) is daarom 
noodzakelijk om de seismische reactie nauwkeurig te kunnen voorspellen. 
 
Bij statische “pushover”-testen worden eerst de lasten ten gevolge van de zwaartekracht 
aangebracht op het te testen constructieve element. Vervolgens worden horizontale 
belastingen, die overeenstemmen met de horizontale traagheidskrachten die de constructie 
ondervindt tijdens een aardbeving, aangebracht en geleidelijk verhoogd tot het falen van het 
proefstuk. Deze test is eenvoudig uit te voeren en gericht op het karakteriseren van de 
capaciteit van het proefstuk om horizontale krachten te weerstaan, zie Figuur 14. De 
resultaten geven een beeld van de sterkte, vervormingscapaciteit en de geactiveerde 
faalmodes.  
Daarnaast kan men ook statische cyclische testen uitvoeren, waarbij de horizontale 
belastingen cyclisch aangebracht worden. Het doel hierbij is om de ontwikkeling van 
progressieve schade, geassocieerd met cyclische belasting, te kwantificeren. De cycli zijn 
echter willekeurig gedefinieerd (in het algemeen wordt gewerkt met toenemende 
amplitudeniveaus met drie cycli per niveau) en zijn daarom niet volledig representatief voor 
de door de constructie ondergane cycli tijdens een aardbeving. 
Een verdere ontwikkeling van deze cyclische tests zijn zogenaamde pseudo-dynamische 
testen. Hierbij stemt het verloop van aangebrachte horizontale belastingen overeen met de 
werkelijke evolutie van de optredende traagheidskrachten. Hierbij wordt het hydraulische 
systeem van de testinfrastructuur gekoppeld aan een numeriek simulatiesysteem, waarmee 
voortdurend de respons van de constructie wordt berekend op basis van een (vooraf 
opgenomen) aardbevingssignaal. De vijzelkrachten van het hydraulische systeem worden 
bijgevolg continu aangepast. Deze belastingprocedure kan beschouwd worden als een 
vertraagde weergave van de werkelijke dynamische respons. Hierdoor worden niet alle 
dynamische effecten correct beschouwd, zoals viskeuze demping en “rocking”-effecten. Dit is 
wel mogelijk met volledige dynamische testen.  
De eenvoudigste volledige dynamische testmethode omvat het meten van de eigenperiodes 
en modale vormen van een constructie. Dit is vooral van belang om de bovenvermelde 
equivalente statische methoden goed te kalibreren (waarbij de kennis van de modale vorm 
noodzakelijk is) of om de veronderstellingen over de eigenperiodes te controleren, die vereist 
zijn bij een klassieke modale responsspectrumanalyse. Naast deze eenvoudige methode is 
het ook mogelijk om een directe simulatie van de seismische respons uit te voeren met behulp 
van een triltafel. Zulke proefsystemen zijn in staat om de werkelijke bewegingen van de 
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ondergrond, gemeten tijdens een aardbeving, te simuleren. De proefstukken op de triltafel 
ondergaan dus de werkelijke effecten van een aardbeving. De mogelijkheden van deze 
testmethode zijn vooral beperkt door de maat en de capaciteit (maximaal gewicht, maximale 
versnelling, …) van de tafel, zie Figuur 15. 
 
 

  
Fig. 14: Typische setup voor 
pushover-testen van metselwerk-
wanden [12]. 

Fig. 15: Opstelling van een triltafeltest op een 
metselwerkassemblage [13]. 

 
 
5. Risicobeheersing van zettingsschade in monumenten: lopend project 
 
Gepatar: “GEotechnical and Patrimonial Archives Toolbox for ARchitectural conservation in 
Belgium” (BR/132/A6/GEPATAR, BRAIN-be, Belspo) 
 
Het project GEPATAR beoogt een samenvoeging van de archieven van het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium (KIK) voor een beter beheer van het federale patrimonium via een 
inschatting van het risico op zettingsgeïnduceerde schade in monumenten met 
radarinterferometrie. In een eerste fase wordt er een teledetectie-instrument voor 
beeldverwerking ontwikkeld door het Centre Spatial de Liège van de Universiteit van Luik 
(ULg) voor de exploitatie van SAR-archiefbeelden (Synthetic Aperture Radar), beschikbaar op 
het KBIN. Door het aanmaken van PS-InSAR-verwerkingsmodellen (Persistent Scatterer 
Interferometry), wordt het mogelijk om, met een nauwkeurigheid van enkele millimeters, de 
tendens van grondbewegingen op lokaal en regionaal niveau in kaart te brengen. De 
GEPATAR toolbox wordt aangemaakt in een GIS-omgeving door het Signal and Image Centre 
van de Koninklijke Militaire School (KMS). Met dit instrument kunnen de data van de archieven 
van het KIK met bijdragen van het KBIN op drie niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) 
worden geïntegreerd. De integratie van topografische gegevens, bodemgebruik, geologie, 
geomorfologie en bodemstabiliteit met historische, architecturale en geotechnische gegevens 
maakt een risicoanalyse voor het Belgische patrimonium mogelijk. Op nationaal en regionaal 
niveau biedt GEPATAR de mogelijkheid om prioriteiten te bepalen voor de 
conserveringsactiviteiten. Op het lokale niveau (niveau van het gebouw) levert GEPATAR de 
nodige data ter ondersteuning van een evaluatie van het risico op zettingsschade. De 
evaluatie van de GEPATAR-toolbox gebeurt in geselecteerde testgebieden. De milieu-, 
geografische, historische en architecturale gegevens worden gecombineerd met behulp van 
de GEPATAR-modules voor een verdere ingenieurs-technische analyse.  Deze 
gecombineerde gegevens worden gebruikt voor een evaluatie van de structurele stabiliteit van 
het gebouw door de Afdeling Bouwmaterialen en Bouwtechnieken van het Departement 
Burgerlijke Bouwkunde van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven). 
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In het kader van dit project is er aan de KU Leuven een doctoraatsonderzoek 
(NL: promotieonderzoek) gestart dat focust op “Advanced damage monitoring in heritage 
constructions by combining remote sensing and on-site inspection” (NL: Geavanceerde 
schadedetectie in bouwkundig erfgoed door combinatie van structurele monitoring op afstand 
en in-situ). In het kader van dit onderzoek worden er momenteel geschikte case studies 
geselecteerd waarbij er historische en/of toekomstige zettings-geïnduceerde schade 
optrad/kan optreden. 
 
meer info:  
www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/GEPATAR_nl.pdf 
www.naturalsciences.be/en/science/do/94/scientific-research/research-projects/project/2463 
bwk.kuleuven.be/mat 
 
 
6. Besluit 
 
Deze bijdrage tracht scheurpatronen en schadefenomenen die optreden in metselwerk ten 
gevolge van beweging in de ondergrond te verklaren vanuit de kennis van het mechanische 
gedrag van metselwerk. Historisch metselwerk is een bros composiet dat weinig energie kan 
dissiperen en dat scheuren zal vertonen ten gevolge van trekspanningen.  Door het 
verzekeren van de cohesie van het metselwerk, de goede werking van ankers en de algemene 
structurele integriteit van de historische structuur, kan het risico op een globaal structureel 
falen bij een aardbeving al in belangrijke mate verminderd worden. 
De beoordeling van bestaande structuren in metselwerk vereist steeds een grondige 
voorstudie om de nodige gegevens betreffende geometrie, details en 
materiaalkarakteristieken te verkrijgen. De keuze voor bepaalde analysetechnieken 
(modelleringstechnieken) en betrouwbaarheidsfactoren is afhankelijk van het verkregen 
kennisniveau van de historische structuur.  
Naast een overzicht van de gekende scheurpatronen en faalmechanismen bij differentiële 
zettingen, trillingen en aardbevingen, werden ook enkele recente experimentele 
proefprogramma’s en lopende projecten besproken. Deze blijven zeer belangrijk om onze 
kennis verder op te bouwen en de nodige expertise te verkrijgen en door te geven aan de 
(toekomstige) structurele ingenieurs, die mee ondersteuning bieden aan een verantwoord en 
duurzaam erfgoedbeheer. 
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HET KONINKLIJK ATHENEUM VAN ANTWERPEN 
 

Rutger Steenmeijer, architect 
 
 
In 1807 werd bij keizerlijk decreet in Antwerpen een Ecole Secondaire opgericht, 
gemeenzaam ‘het Kollegie’ genoemd. Vanaf 2 oktober 1807 startten de lessen. Het Atheneum 
van Antwerpen was achtereenvolgens gevestigd in het klooster van de zwartzusters in de 
Zwartzustersstraat (van 1807 tot 1818), in het klooster van de predikheren, nadien 
rijkswachtkazerne, in de Prekersstraat (van 1818 tot 1832), in de refuge van de Sint-
Bernardusabdij aan de Oever (van 1832 tot 1840), in Huis de Moelnere, Sint-Jacobsmarkt 13, 
later het muziekconservatorium (van 1840 tot 1884) en vanaf 1884 op zijn huidige locatie aan 
de Franklin Rooseveltplaats. 
Niet onbelangrijk in de context van deze studiedag is het feit dat het gebouw werd opgericht 
op een bouwterrein, dat was ontstaan door de afbraak van de zestiende-eeuwse 
stadsomwalling in 1866. De gemeenteraad had vijftien jaar geaarzeld om het Atheneum op 
deze plek op te richten, vooral omdat men het vrijgehouden terrein wilde gebruiken voor de 
bouw van een nieuw station. 
Een team van deskundigen, onder leiding van schepen van Openbare Werken Joseph 
Lefebvre en stadsbouwmeester Pieter Dens, werd belast met de opdracht, die begon met het 
bezoeken van een aantal soortgelijke onderwijsinstellingen in de omringende landen: Rijsel, 
Parijs, Aken, Keulen en Leiden. Het ontwerp van Pieter Dens werd door het rijksbestuur 
goedgekeurd en in mei 1880 werd de eerste steen gelegd. E. Hargot, een aannemer uit Luik, 
begon met de opbouw van de funderingen. Vier jaar later, op 6 oktober 1884, werd het gebouw 
ingehuldigd.  
Als laatste werd de feestzaal, op de eerste verdieping van het hoofdgebouw, tussen 1894 en 
1896 afgewerkt. De decoratie was van de hand van Georges Vinck, de figuratieve panelen 
waren van zijn zoon Frans Vinck. Samen met de feestzaal kregen ook de vestibule en de 
trapzaal hun laatste afwerking. 
Het gebouw was ontworpen voor 750 leerlingen, maar al kort na de opening in 1884 was dat 
aantal bereikt. In 1936 telde het atheneum 1442 leerlingen. Daarom werd in 1936 en in 1937 
besloten om respectievelijk de athenea van Berchem en Deurne op te richten. In 1946 en 
1947 volgden Kapellen en Hoboken.  
Het gebouw werd op 22 april 1994 als monument beschermd. Sinds de oprichting bleven 
zowel de buitenzijde als de indeling en afwerking van het interieur vrijwel intact. Dat gold 
vooral voor het voorgebouw en in het bijzonder de feestzaal op de eerste verdieping. Op 
details na zag die indrukwekkende ruimte er eind jaren 1990 nog hetzelfde uit als op de foto’s 
van kort na de inhuldiging, honderd jaar voordien. De muren en het plafond waren later 
weliswaar op banale wijze geschilderd, maar een onderzoek van de afwerklagen gaf alle 
informatie over de nog steeds aanwezige marmer- en andere decoratieve schilderingen. Die 
gaven de feestzaal een nog monumentaler uiterlijk dan toen die nog bekleed was met de later 
aangebrachte storende kleuren. Een reconstructie van die afwerking was perfect mogelijk en 
dat geschiedde ook. Toen op 15 januari 2003 brand uitbrak, was de feestzaal bijna voltooid 
en had ze opnieuw haar grandeur van weleer gekregen. Een maand later zou de opening 
gevierd worden met een feest, deze zaal waardig. 
Het mocht niet zo zijn. De schade was aanzienlijk. Vrijwel het gehele voorgebouw was 
uitgebrand. Het dak was ingestort en lag verkoold op de vloer van de feestzaal. Door die vloer 
heen waren grote gaten gebrand. De nieuwe parketvloer, gelegd volgens het oorspronkelijke 
patroon in kleine eiken cassetten en nog niet opgeboend, was zwartgeblakerd en opgekruld 
door het bluswater. Het plafond van naaldhout en afgewerkt met carton-pierre (papierstuc) 
bleek een gemakkelijke prooi voor het gretige vuur. Ook de kolommen met kapitelen en 
cannelures waren ermee afgewerkt; na de brand restten alleen nog halfronde bakstenen 
zuilen. Het nieuwe, akoestische glas in de ramen was volledig versplinterd. Eén schilderij, “De 
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Allegorie van de Faam”, was voor restauratie naar een atelier gebracht en bestaat nog; de 
overige schilderijen van Frans Vinck zijn in de brand gebleven.  
Een maand na de brand werd een eerste opdracht gegund, voor het aanbrengen van een 
nieuw nooddak. Dat werd vrijwel volledig in staal uitgevoerd en was zo samengesteld dat het 
als structuur voor het nieuwe dak kon blijven staan.  
Hoewel de brand vooral binnen in het gebouw woedde en het dak vernielde, was er ook veel 
schade aan de bovenzijde van de gevels, vooral aan de natuurstenen frontons en 
bekroningen. De hitte was zo intens dat grote delen van de natuurstenen ornamenten en 
kroonlijsten aan de buitenzijde van het gebouw gebarsten waren. Kort na de brand waren 
kleine scheurtjes zichtbaar, maar naarmate de tijd verstreek, namen de spanningen toe en 
braken er steeds meer stukken natuursteen af. Dat vormde een bedreiging in en rond het 
gebouw. Ook het Minervabeeld, dat centraal op de voorgevel stond, verkeerde in slechte staat 
en werd met een bouwkraan naar beneden gehaald. Dat beeld wordt nu in de kelder van het 
Atheneum bewaard en wacht nog op herstel. Van de centrale ramen in de feestzaal, in voor- 
en achtergevel, werd een groot deel van de stenen venstermonelen en het maaswerk hersteld 
of vervangen.  
Voor de buitenzijde van het voorgebouw en in het bijzonder voor het dak werd ervoor gekozen 
om zoveel mogelijk de oorspronkelijke toestand te behouden. Dat betekende dat ook alle sinds 
jaren verdwenen zinken dakbekroningen en in het bijzonder de centrale dakruiter werden 
gereconstrueerd. Dankzij de originele bouwtekeningen en talrijke constructiedetails van 
architect Pieter Dens en heel wat oude foto’s was die reconstructie dan ook perfect mogelijk. 
De zinken ornamenten werden gemaakt in een Parijs atelier, dat de oude techniek nog 
beheerst.  
Zonder het oorspronkelijke woud van houtconstructies op de zolders werd toch een identieke 
dakvorm verkregen, met inbegrip van de centrale koepel. Die wordt tegenwoordig gevormd 
door een nieuwe lichte houten kap van gebogen prefab spantjes, die dragen op de eerder 
aangebrachte staalconstructie. Het gehele dak is belegd met natuurleien en bladlood.  
Ter voorbereiding van de dossiers werden ook de gevels aan een onderzoek onderworpen. 
De uitslaande brand had, zoals gezegd, een aanzienlijke hoeveelheid natuursteen vernield. 
Maar de scheurvorming aan de oostkant van de hoofdvleugel (aan de uitbouw aan de kant 
van de Van Stralenstraat) had niets met de brand te maken. Oude maar ook heel recente 
scheuren over de volledige hoogte van deze traveeën noopten tot een gericht onderzoek. Uit 
de originele bouwplannen blijkt dat de oostzijde van het gebouw veel dieper gefundeerd is 
dan de linkerzijde. Uit de vergelijking van het grondplan van het gebouw met kaarten die de 
zestiende-eeuwse stadsomwallingen weergeven, blijkt dat deze traveeën op een gracht 
gefundeerd staan. Deze gracht staat ook ingetekend op de ontwerptekening van de kelders. 
Grondsonderingen bevestigden dat de funderingen op die plaats op onvoldoende 
draagkrachtige grond werden gezet. Dit werd verholpen door het aanbrengen van drie 
micropalen.  
Met de gedeeltelijke heropbouw en inrichting van het uitgebrande hoofdgebouw kon ook 
worden voldaan aan hedendaagse normen op vlak van belasting, brandweerstand, evacuatie, 
akoestiek en thermische isolatie. Zo bestaat de vloer van de feestzaal nu uit een zware 
betonplaat. Een groot deel van de ramen in het voorgebouw werd vervangen. Zodra het 
gebouw weer wind- en regenbestendig was, werd voorrang gegeven aan het herbouwen en 
herinrichten van de broodnodige klas- en directielokalen aan de rechterzijde van de 
hoofdingang, waarbij de technische installaties, de verlichting, het schilderwerk en het 
meubilair vernieuwd werden. In de centrale toegangshal werden de marmeren kolommen, de 
vloer in marmermozaïek en de monumentale deuren hersteld en kwam er een volledig nieuw 
houten plafond, naar analogie van het oorspronkelijke, onder de nieuwe betonplaat.  
Als laatste belangrijke taak bleef het herstel en de herinrichting van de feestzaal over. Een 
reconstructie van de vroegere toestand was deze keer vrijwel onmogelijk, zowel om financiële 
redenen als vanwege het gemis aan informatie over de detaillering. Het reconstrueren van de 
verdwenen schilderijen van Frans Vinck was al evenmin een optie. Anderzijds was de 
feestzaal door de brand een indrukwekkend dramatisch decor geworden. Uiteindelijk werd 



- 3 - 
 

besloten om het ruïneuze uiterlijk te consolideren en dat te verzoenen met een duurzame 
inrichting, die een brede waaier aan mogelijkheden van gebruik toelaat.  
Dat resulteerde in een zaal met een functionele, gemakkelijk te onderhouden vloer, een hoge 
vlakke lambrisering om technische installaties weg te werken en een akoestisch absorberend 
plafond. In de feestzaal werden de nieuwe ramen voorzien van akoestisch en thermisch 
isolerend glas. Dat maakt het mogelijk om in de feestzaal ook voordrachten en 
muziekuitvoeringen te geven, zonder hinder van rumoer van spelende kinderen aan de ene 
zijde en druk verkeer op de Franklin Rooseveltplaats aan de andere zijde. De zaal kreeg 
daarnaast brandwerende deuren en een multifunctionele verlichting met inbegrip van een 
draagstructuur met elektrische takels voor toneelverlichting en geluid. Rond de feestzaal 
werden de vluchtwegen in orde gebracht en de bestaande, monumentale trap die de brand 
heeft overleefd, opgefrist. Een nieuwe grote personenlift zorgt voor een gemakkelijkere 
bereikbaarheid van de zaal, rechtstreeks vanaf straatniveau, en maakt het ook mogelijk om 
bijvoorbeeld een vleugelpiano binnen te brengen.  
Als kers op de taart schonk Luc Tuymans, juist voor de inhuldiging op 16 mei 2014, het 
monumentale schilderij “München”. Het hangt nu in de feestzaal als een pendant van “De 
Allegorie van de Faam“, op de plaats waar zich voordien “De Maagd van Antwerpen” bevond, 
eveneens van Frans Vinck. 
Tien jaar later staan we weer waar we in 2003 stonden. Na de brand bleek het mogelijk om 
een en ander te realiseren waar we daarvoor slechts van konden dromen: een nieuwe 
bedaking gereconstrueerd volgens de oorspronkelijke toestand, nieuwe ramen, opgefriste 
lokalen met nieuwe technische installaties, de vereiste brandwerende, thermische en 
akoestische voorzieningen en een vernieuwde feestzaal die ongetwijfeld een voorspoedige 
toekomst tegemoet gaat. 
 
 

 

Deel van het "Plan de la Ville d'Anvers, échelle 1/5000, par A.  Scheepers, constructeur des 
travaux comunaux, 1868". Op het terrein dat voorbehouden was aan het station kwam 
uiteindelijk het atheneum. Stadsarchief Antwerpen, Ic. 42 en G. VERBOVEN, Historische 
schets van het Koninklijk Atheneum voor jongens te Antwerpen, Antwerpen, Vlaamse 
Oudleerlingenbond Athenea Antwerpen, 1949,  plaat 31. 
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Het Atheneum kort na de oprichting, vóór 1897. Foto collectie Stadsarchief Antwerpen. 

 
 

De grote feestzaal voor (ca. 1896) en na de brand van 2003 (foto’s  collectie Stadsarchief 
Antwerpen en Steenmeijer Architecten) 
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Reconstructie van de marmerschilderingen in de feestzaal, één dag voor de brand (foto 
Steenmeijer Architecten). 
 

 
Heropbouw van het dak met een nieuwe constructie (foto Steenmeijer Architecten). 
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Nieuwe daklantaarn (foto Steenmeijer Architecten) en details bouwaanvraag- tekeningen 
7.12.1880 (Stadsarchief Antwerpen) 
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Grondplan van de kelders van het atheneum, met doorsneden van de funderingen en 
inplanting van de 16de-eeuwse gracht (Stadsarchief Antwerpen, MA67094). 
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ONDERZOEK NAAR NIEUWE MODELLEN VOOR MODELLERING VAN SCHADE 
IN GEBOUWEN TEN GEVOLGE VAN AARDBEVINGEN 

 
Ton van Beek en Jan Rots 

Technische Universiteit Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen 
 
 
1. Inleiding 
 
Met de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen is er een discussie ontstaan over de 
constructieve veiligheid van de gebouwen in Groningen. Omdat we in Nederland weinig last 
hebben gehad van aardbevingen is er ook nooit ontworpen op aardbevingen. Daarom is er 
ook nooit een Nederlandse annex op de Europese norm voor aardbevingsbestendig bouwen 
gemaakt. Echter met de schades die in Groningen geconstateerd zijn, stellen de mensen de 
vraag of hun huis nog veilig is. Om dit vast te kunnen stellen heb je echter wel rekenregels 
nodig.  
Hoe weet ik dat een gebouw veilig is? Dat is de vraag die de ingenieurs moeten beantwoorden. 
Andere landen, zoals Italië, hebben veel ervaring in het bouwen met aardbevingen. De 
afgelopen tijd is er dan ook veel hulp vanuit deze landen ingevlogen. Deze kennis heeft in 
ieder geval duidelijk gemaakt waar we nog geen kennis van hebben. Zo is het type aardbeving 
onbekend in andere landen. De belasting is dus anders dan we ‘normaal’ voor aardbevingen 
gebruiken. Om een goede inschatting van deze belasting te krijgen wordt daar veel onderzoek 
naar gedaan. Vervolgens hebben we te maken met een slappe bodem van een samenstelling 
die weinig voorkomt in combinatie met aardbevingen. De interactie tussen bodem en 
constructie is een belangrijk aandachtpunt Ook hier zal nog veel kennis over vergaard moeten 
worden. En als laatste aspect hebben we de specifieke Nederlandse bouwstijl vooral daar 
waar het over metselwerk gaat. Bedenk daarbij dat 87% van de huizen in Groningen gemaakt 
zijn van metselwerk.  
 
 

 
Fig. 1: De relatie tussen gaswinning en veiligheid (Bron www.namplatform.nl) 

 
  

http://www.namplatform.nl/
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2. Fragiliteitskromme 
 
De veiligheid van een bouwwerk wordt vaak uitgedrukt in de fragiliteit. Niet technisch gezien 
is de definitie van fragiliteit: de kwaliteit om snel te breken of te beschadigen. Technisch 
gebruiken we de definitie van de fragiliteitskromme. Een fragiliteitkromme of functie is 
gedefinieerd als de probabilistische relatie tussen het falen van een bouwwerk of constructief 
element en de maximale grond versnelling van een aardbeving (PGA: peak ground 
acceleration) (Bron: A Beginner’s Guide to Fragility, Vulnerability, and Risk, Keith Porter, 
2015). Recent is dit principe toegepast op een typisch Gronings rijtjeshuis. Uit dit rapport 
kwam naar voren dat er een flink aantal aannames gedaan zijn omdat daarvoor niet genoeg 
gegevens aanwezig waren. Dit was op zich reeds bekend en was aanleiding voor onderzoek 
zoals beschreven in de volgende paragraaf.    
 
  

 
Fig. 2: Voorbeeld van een fragility curve uit Seismic Assessment of a typical Dutch Rijtjeshuis, 
Myrsini Michalaki, Master Thesis, 2015, TU Delft, TNO 
 
 
3. Doel van het modelleren en het testen 
 
De NAM heeft de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de fragiliteit van het 
metselwerk in Groningen. Het doel van het onderzoek is: het verkrijgen van data om de 
modellen die gebruikt worden om de constructieve veiligheid te valideren en te verbeteren. 
Deze testen bestaan uit materiaaltesten, componenten en gebouwen. De testen zijn statisch, 
cyclisch en dynamisch. De kennis en ervaring  hierover is in Nederland beperkt. Daarom heeft 
de NAM de samenwerking opgezocht met het EU Centre uit Pavia, Italië en Arup. 
Het modelleren wordt gedaan om voor iedere typologie van bouwwerken te kunnen aantonen 
wat de constructieve veiligheid is van deze bouwwerken. Het gaat hier om complexe eindige 
elementen modellen. Deze modellen worden gebruikt daar waar met ‘eenvoudige’ 
conservatieve modellen de veiligheid niet aangetoond kan worden. Tevens worden ze 
gebruikt om de ‘eenvoudige’ modellen met meer betrouwbaarheid te kunnen gebruiken en ze 
daarmee minder conservatief te maken. Als laatste worden ze gebruikt om 
versterkingsmaatregelen door te rekenen. Deze versterkingsmaatregelen zijn vaak zeer 
innovatief waardoor de standaard rekenmethoden geen mogelijkheden bieden om 
berekeningen te maken. Hier worden de eindige elementen modellen gebruikt om de 
verbeterde veiligheid aan te tonen en om eenvoudigere rekenmethoden te genereren. 
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Fig. 3: Voorbeelden van verschillende typen huizen die in Groningen voorkomen (Bron: 
presentatie Groningen Aardbevingen Bouwkundig Versterken, Dick den Hertog, NAM, 2014)  
 
 
Uit voorgaand onderzoek is naar voren gekomen dat om tot betrouwbaardere uitspraken te 
komen eerst de modelonzekerheden verkleind moeten worden. Deze modelonzekerheden 
zijn: 
 Het gebruik van de juiste materiaalparameters zoals: stijfheid, sterkte, ductiliteit in trek, 

afschuiving, druk en multi-axiale spanningen. 
 Het gebruik van de constitutieve modellen die het materiaal gedrag beschrijven, bijvoorbeeld 

steen-voeg interactie 
 Omgaan met dynamische en cyclische belastingen 
 Het selecteren van de juiste eindige element types en schematisering 
 Het op juiste wijze controleren en sturen van de modellen (bijvoorbeeld stap grootte en 

convergentie criteria) 
 Het detailleren van aansluitingen en ankers 
 De juiste analyse procedures 
 De bruikbaarheid voor upgraden van constructies bijvoorbeeld door het versterken. 
De combinatie van het fysiek testen, het valideren van modellen en testresultaten en het 
uitvoeren van validatie van verschillende modellen geeft de mogelijkheid onzekerheden te 
verkleinen. Met het uitvoeren van testen wordt de betrouwbaarheid van de 
materiaalparameters verkleind. Met het valideren van de modellen met testen en het onderling 
vergelijken van modellen worden de onzekerheden van de modellen verkleind. 
 
 
4. Het principe van rekenen en modelleren 
 
Om een uitspraak over de weerstand van een bouwwerk tegen belasting, die voortkomen uit 
aardbevingen, te doen, wordt uiteindelijk een betrouwbaarheidsberekening van dat gebouw 
gemaakt, de zogeheten fragility curve. Bij constructieve berekeningen zijn de 
materiaalgrootheden de input. Deze input wordt in het geometrische model gestopt en zo 
wordt de mechanische weerstand van componenten bepaald. Bij metselwerk zitten in deze 
componenten echter ook voegen. Deze interactie tussen voegen en stenen zal bekend 
moeten zijn om een uitspraak te doen over de componenten. De componenten samen vormen 
het bouwwerk. 
Op ieder niveau is er de mogelijkheid om te modelleren en te testen. Beide kunnen een 
antwoord geven op de vraag naar de weerstand van het gebouw. Uiteindelijk moet er van vele 
typen gebouwen de veiligheid bepaald worden. En om al deze gebouwen nu te gaan testen 
is misschien wetenschappelijk interessant maar maatschappelijk en economisch niet 
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haalbaar. De testen op verschillende niveaus worden nu vooral gedaan om de volgende 
redenen: 
 Vaststellen van de materiaalparameters 
 Validatie van de modellen op het niveau van componenten en het gebouw.  
 
 

 
Fig. 5: Relatieschema testen en modelleren 

 
 
De uiteindelijke controle of een bouwwerk veilig is of niet zal dus altijd met een model 
geschieden. Dit kan een eenvoudig model zijn dat waarschijnlijk conservatief is maar 
eenvoudig in het gebruik. Bij complexere gebouwtypen zullen eerder eindige elementmodellen 
gehanteerd worden. 
 

 
Fig. 6: Voorbeeld van een model van een ‘standaard’ Gronings huis 
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5. Testen van de materialen 
 
Voordat er getest en gemodelleerd is zijn de materialen die gebruikt zijn op verschillende wijze 
getest. Dit zijn drukproeven, buigproeven, schuifproeven etc. geweest. Het verschillen  met 
de standaard proeven voor deze eigenschappen waren het cyclisch belasten en verplaatsing 
gestuurd beproeven zodat ook de kracht na de maximale belasting bij verdere verplaatsing 
vastgelegd kon worden. Dit is een belangrijke parameter voor de ductiliteit van een materiaal. 
 
 
6. Testen van componenten en gebouwen 
 
Voor de validatie van de modellen zijn er op de TU Delft proeven op muren gedaan. Deze 
proeven zijn zowel in plane (belasting in de as de muur) als out of plane (belasting loodrecht 
op de muur). Bij beide proeven is de belasting cyclisch aangebracht. De verplaatsingen zijn 
steeds verder vergroot waarbij de krachten die nodig zijn voor deze verplaatsingen zijn 
gemeten. De resultaten van de proef zijn op twee wijzen gebruikt in combinatie met de 
modellen. Ten eerste is vooraf een ‘blind prediction’ gedaan van het te verwachten gedrag en 
de scheurvorming. Achteraf zijn de modellen daar waar nodig op basis van de 
beproevingsresultaten verbeterd.    
 
 

  
Fig. 7: Inplane en out of plane testen van metselwerk 

 
 
De ervaringen van zowel de testen als van de modellen zijn gebruikt om gebouwen te kunnen 
doorrekenen. Deze berekeningen zijn gevalideerd door bouwwerken te testen. Een test heeft 
plaatsgevonden in het EUCentre in Pavia. Hier is een Gronings huis geplaatst op een 
schudtafel en getest tot een aarbeving van 5 op de schaal van Richter. In Delft wordt een huis 
cyclisch belast om zo aan te tonen dat de modellen de juiste scheuren in huizen voorspellen. 
Samen geven deze testen de betrouwbaarheid van de rekenmodellen aan.  
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Fig. 8: Het Gronings huis getest in Pavia (Bron: RTV Noord, foto Goos de Boer) en het huis 
dat getest wordt op de TU Delft 
 
 
7. Relatie testen en modellen met de huizen in Groningen 
 
Alle testen en modellen die hierboven beschreven zijn, zijn uitgevoerd op nieuw metselwerk. 
De stenen en de mortel zijn wel zo uitgezocht dat deze overeenkomen met de bouwwijze in 
Groningen in de zeventiger jaren, het blijft echter allemaal materiaal dat relatief nieuw is. De 
materialen in Groningen zijn echter oud. De tests en modellen waren echter vooral bedoeld 
om een goede relatie te krijgen tussen de materiaalgrootheden en de uiteindelijke veiligheid. 
Door nu de materiaalgrootheden van ‘oude’ huizen te bepalen kan de veiligheid van een ‘oud’ 
bouwwerk berekend worden. Van een flink aantal gebouwen zijn de materiaaleigenschappen 
van het metselwerk bepaald. 
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Fig. 9: Testprogramma voor bestaand metselwerk 

 
   
Dit programma heeft voor de belangrijkste parameters voor de rekenmodellen gemiddelde 
waarden en variatiecoëfficiënten opgeleverd. Hierbij is onderscheid gemaakt voor metselwerk 
van bakstenen en die van kalkzandsteen. Ook is er onderscheid gemaakt tussen bouwwerken 
na 1945 en voor 1945.  
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8. Conclusie 
 
Met de combinatie van testen en modelleren wordt het bepalen van de constructieve veiligheid 
van gebouwen die worden belast met de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen steeds 
betrouwbaarder. Dit geeft niet alleen meer vertrouwen in het bepalen of een huis veilig is. Het 
geeft ook de mogelijkheden om aan te tonen dat verstevigingsmaatregelen zin hebben. Met 
de korte ervaring die we nu in Nederland hebben zijn er reeds grote stappen gemaakt. We 
zijn echter nog maar beginners op het gebied van aardbevingen als we dat met 
aardbevingslanden als Italië en Griekenland vergelijken. Door de typische aardbeving en 
bouwstijl in Groningen is het echter niet eenvoudig hun kennis en ervaring over te nemen. Er 
zal veel onderzoek naar aardbevingsbestendig bouwen gedaan moeten worden om de kennis 
en ervaring op te bouwen. 
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INTERVENTIES BIJ MONUMENTEN 
GEÏNDUCEERDE AARDBEVINGEN IN HET GRONINGER GASVELD 

 
Roel de Jong RO 

Adviseur/directeur ABT|Wassenaar Seismisch Advies 
 
 

1. 1. Aardbevingen in het kort 
2.  

1.1. Aardbevingen in Groningen 
 
Recent is er grote aandacht ontstaan voor het onderwerp aardbevingen als gevolg van 
gaswinning en wat de eventuele gevolgen en mogelijke maatregelen kunnen zijn. 
Onderstaande figuur geeft een indruk van het aantal en de zwaarte van de aardbevingen 
vanaf de jaren 80. 
 

 
Figuur 1 

 
De overheid, NAM en diverse onderzoeksinstituten zijn op dit moment bezig met het 
verkennen van eventuele noodzakelijke preventieve maatregelen voor bestaande bebouwing 
in het risico gebied. 

 
 
1.2. Aardbevingen, het mechanisme 
 
Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. Aardbevingen zijn 
onder te verdelen in twee soorten: 
• tektonische bevingen (ontstaan op grote diepte door natuurlijke oorzaken) 
• geïnduceerde bevingen (ontstaan relatief ondiep als gevolg van kolen-, olie- of gaswinning). 
Het laatste treedt op in Groningen. Door het weghalen van het gas in de ondergrond, ontstaan 
er lokaal drukverschillen. Deze kunnen plotseling genivelleerd worden ter plaatse van 
aanwezige breukvlakken. 
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Figuur 2 
 
 
1.3. De zwaarte van de aardbeving 
 
In de literatuur wordt gekeken naar de zwaarste aardbeving die eens in de 475 jaar voorkomt 
in het betreffende gebied. Dat betekent dat er statistisch een kans van 10% is, dat zo'n 
aardbeving voorkomt in een periode van 50 jaar (de referentie-periode van een woning). 
Voor Groningen is door het KNMI berekend, dat deze beving een kracht van 5 op de schaal 
van Richter kan hebben. De zwaarte van de beving geeft aan hoeveel energie er bij de beving 
vrijkomt. Het is een logaritmische schaal, dit betekent dat een toename van de magnitude met 
één, overeenkomt met een toename van ongeveer 30 keer meer energie. 
 
 

Fig. 3: Bijgaande kaart toont de aardbevingen in en rond Nederland. In Groningen is sprake 
van geïnduceerde bevingen door gaswinning. De geïnduceerde aardbevingen zijn aangeduid 
met gele stippen. De relatieve grootte van de stip geeft de orde van grootte van de gemeten 
magnitude aan. 
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De schaal van Richter geeft echter geen duidelijkheid over hoe we de aardbeving beleven aan 
het aardoppervlak. Er zijn wel tabellen die aangeven welke schade verwacht kan worden bij 
een bepaalde magnitude, maar die gaan uit van een tektonische aardbeving. Het 
hypocentrum (het hart van de aardbeving) van een tektonische aardbeving ligt gemiddeld op 
30 kilometer onder het aardoppervlak. Voor de geïnduceerde aardbevingen in Groningen ligt 
het hypocentrum veel hoger, namelijk op een diepte van circa 3 km. 
 
 
1.4. De diepte van de aardbeving 
 
Omdat het hypocentrum hoger ligt dan bij een tektonische beving, wordt de energie van de 
beving over een kleiner gebied van het aardoppervlak verdeeld. Hierdoor zijn de trillingen aan 
het aardoppervlak groter en zijn ook de gevolgen van een geïnduceerde aardbeving heftiger 
dan bij een tektonische beving met een vergelijkbaar magnitude. 
Een geïnduceerde aardbeving heeft dus een relatief kleiner verspreidingsgebied, maar de 
piek-grondversnellingen zijn hier relatief groter, korter van duur en hoogfrequent. 
 
 

Figuur 4 
 
 
1.5. Het Groninger gasveld 
 
Het Groninger gasveld is gelegen op een diepte van 3 kilometer. Het gas staat onder hoge 
druk en is opgesloten in een poreus gesteente. Bij het winnen van het gas daalt de druk in het 
gasveld en het gesteente wordt door de enorme massa van het drie kilometer dikke 
grondpakket in elkaar gedrukt. Dit heet compactie. Aan het aardoppervlak vernemen we dit 
als een bodemdaling. In het diepe gesteente zijn ook diverse breuklijen aanwezig. (zie figuur) 
 
 

 
Figuur 5 
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Figuur 6 

 
 
Deze breuklijnen spelen in belangrijke rol bij het ontstaan van de aardbevingen. Ter plaatse 
van een breuklijn is de compactie niet gelijkmatig. Daardoor ontstaan spanningen in de 
breuklijnen. Bij een aardbeving is de spanning in zo’n breuklijn zo hoog opgelopen, dat een 
gesteente pakket aan één zijde van de breuklijn plotseling losschiet en over een lengte van 
tientallen meters enkele centimeters zakt. Hierbij ontstaan trillingen welke wij aan het 
aardoppervlak ervaren als een aardbeving.  
 
 
2. Regelgeving 
 
2.1. Bouwbesluit 
 
Elk gebouw in Nederland moet voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit stuurt een 
aantal normen aan waarin de technische uitgangspunten staan geformuleerd. Tot op heden 
zijn er géén eisen gesteld aan de aardbevingsbestendigheid van gebouwen. 
Het huidige bouwbesluit (2012) schrijft de Eurocode als norm voor. De Eurocode kent 
weliswaar een specifieke aardbevingsnorm (Eurocode 8; NEN-EN 1998), maar deze is niet 
bindend. Normaal gaan de Eurocodes vergezeld van een nationale bijlage, waarin het 
betreffende land specifieke aanvullingen kan geven. Er zijn voor Nederland géén nationale 
bijlage bij de genoemde Eurocode 8 norm. 
 
 
2.2. Voorlopige richtlijn 
 
Voor geïnduceerde aardbevingen, zoals in Groningen, heeft de NEN commissie een 
voorlopige Nationale Praktijk Richtlijn NPR 9998 (febr. 2015) gepubliceerd, waarin als 
aanvulling op de NEN-EN 1998, de noodzakelijke informatie staat voor de constructeur om op 
aardbevingsbestendigheid te toetsen. 
Deze NPR 9998 mag van toepassing worden verklaard door opdrachtgevers, maar wordt de 
komende tijd (ca. twee jaar) niet aangestuurd door het bouwbesluit. De overheid mag (zolang 
er niets in het bouwbesluit is vastgelegd) niet eisen dat aan deze NPR wordt voldaan. Gezien 
de voortgang van het huidige onderzoek ligt het in de lijn der verwachtingen, dat de komende 
jaren deze NPR (tot aan de definitieve aansturing door het bouwbesluit) op onderdelen zal 
worden aangepast. Het is de verwachting dat uiteindelijk de NPR9998 over zal gaan als de 
Nationale Bijlage bij de Eurocode 8 norm. De verwachting is dat begin 2016 de definitieve 
versie van de NPR wordt uitgebracht en dat deze op termijn ook door het bouwbesluit 
aangestuurd zal worden. 
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2.3. Nieuwbouw / bestaande bouw 
 
Het bouwbesluit (en de voorlopige ontwerprichtlijn voor aardbevingen, NPR 9998) is van 
toepassing op nieuwe gebouwen en op nieuwe onderdelen aan bestaande gebouwen. Indien 
er een andere aanleiding is om te toetsen (bijvoorbeeld bij functieverandering van bestaande 
gebouwen), dan geeft het bouwbesluit ook daarvoor regels. 
Ten aanzien van de controle van verbouw zijn de NEN 8700 (Grondslagen van de beoordeling 
van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk-veiligheidsniveaus bij verbouw 
en afkeuren) en NEN 8701 (Belastingen op bestaande bouwwerken bij verbouw en afkeuren) 
uitgebracht. 
In deze normen is aangegeven, dat bij bestaande bouw mag worden gerekend met lagere 
belastingfactoren om op basis daarvan aan te kunnen tonen, dat het bouwwerk nog voldoende 
veiligheid waarborgt. Een bestaand gebouw heeft zich als het ware al bewezen. Daardoor is 
de kans op falen kleiner dan bij gebouwen die nog gebouwd moeten worden. 
In de NPR998 zijn, in de lijn van de NEN8701, voor bestaande gebouwen ook regels gegeven 
voor het risico op aardbevingen, voor beoordeling van de constructieve veiligheid bij verbouw, 
en voor het eventueel afkeuren van een gebouw. 
 
 
2.4. Toetsing conform de voorlopige NPR 9998:2015 versie 2014-12-01 
 
Rekenkundig wordt een aardbeving gezien als een 'bijzondere belasting'.  
Zoals eerder toegelicht is de magnitude volgens de schaal van Richter geen geschikte 
maatstaf om de belasting mee te berekenen. 
De belasting op de gebouwen kan wel worden berekend met de verwachte versnelling van de 
grond onder het gebouw. Dit wordt uitgedrukt met een zogenaamde referentie 
piekgrondversnelling (ag,ref) corresponderend met een bepaald grondtype (Type A) en een 
bijbehorende referentieperiode (475 jaar), equivalent aan een overschrijdingskans van 10% 
in 50 jaar. 
De voorziene maximale grondversnellingen zijn in onderstaande figuur gegeven. 
 
 

Figuur 7 
 
 
De belastingen die volgen uit deze versnellingen dienen verhoogd te worden, afhankelijk van 
het risico op persoonlijk letsel en het risico op financiële schade.  
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Het blijkt dat de optredende piekgrondversnellingen vergelijkbaar zijn met de tektonische 
aardbevingsgebieden in Europa zoals in bijgevoegde afbeelding blijkt.  
De regelgeving is nog in ontwikkeling. De aangegeven pga contourenkaart van februari 2015 
is onlangs vervangen door een nieuwe kaart. De nieuwe kaart van oktober 2015 zal ook niet 
de definitieve kaart zijn. Welke trillingen aan het oppervlak voelbaar zijn, wordt in hoge mate 
bepaald door de opbouw c.q. samenstelling van grond in de bovenste 250 meter. De 
uiteindelijke kaart zal meer een vlekkenkaart worden, afhankelijk van de grondgesteldheid. 
 
 

Figuur 8 
 
 

3. 3. Aardbevingsbestendig bouwen 
 
3.1. Algemene risico’s bij aardbevingen 
 
Aardbevingen kennen twee belangrijke risico's: 
- veiligheidsrisico voor mensen die getroffen worden door vallende bouwdelen, of zelfs 

bedolven worden onder puin 
- schaderisico aan gebouwen, variërend van lichte scheurvorming tot blijvende ontwrichting 

of zelfs gehele instorting 
 
Verder zijn er drie toestanden waarop het gebouw beoordeeld kan worden: 
• Damage Limitation (DL): De constructie is alleen licht beschadigd, waarbij constructieve 

elementen niet significant zijn vervormd en hun sterkte- en stijfheidseigenschappen hebben 
behouden. Niet-dragende elementen mogen verspreid kleine scheuren vertonen die 
economisch gezien eenvoudig kunnen worden gerepareerd. Permanente vervormingen 
zijn verwaarloosbaar. De constructie zelf behoeft geen reparatie. 

• Significant Damage (SD): De constructie is aanzienlijk beschadigd met enige reststerkte, 
waarbij verticale elementen nog in staat zijn verticale belastingen af te dragen. De niet-
constructieve onderdelen zijn beschadigd waarbij niet-dragende scheidingswanden en 
invulpanelen niet uit hun vlak zijn gekomen. Gematigde permanente vervormingen zijn 
aanwezig. De sterkte van de constructie is zodanig dat naschokken, mits gematigd in 
zwaarte zonder verdere beschadigingen kunnen worden weerstaan. Bij overschrijden van 
deze grenstoestand loont het waarschijnlijk niet de moeite over te gaan tot herstel. 
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• Near Collapse (NC): De constructie is zwaar beschadigd, maar de constructie is nog in 
staat zijn verticale belastingen af te dragen. Er zijn wel grote vervormingen opgetreden. De 
sterkte van de constructie is zodanig dat voortschrijdende instorting net niet plaatsvindt, 
maar waarschijnlijk zal een volgende aardbeving of andere belasting, ongeacht de zwaarte 
daarvan, leiden tot instorting. Bij overschrijding van de grenstoestand treedt bezwijken op 
en moet op slachtoffers worden gerekend. 

 
 

Figuur 9 
 
 
Op termijn zal het bouwbesluit zeker gaan toetsen op grenstoestand “Near Collapse”, 
aangezien dit een primair veiligheidsrisico betreft. Als een aardbeving plaatsvindt, moeten 
mensen de tijd hebben het gebouw veilig te verlaten en mogen gebouwen die op 
aardbevingen berekend zijn niet instorten. Als we hierna spreken over 'aardbevingsbestendig' 
bedoelen we dat het veiligheidsrisico aanvaardbaar is (Near Collapse). Dit betekent niet dat 
het gebouw elke aardbeving zonder schade zal doorstaan. Met name bij de zware 
aardbevingen kan schade verwacht worden, maar de veiligheid moet gegarandeerd blijven. 
 
Toetsing op het schaderisico (Damage Limitation) betreft niet  de veiligheid van mensen, maar 
de schade aan de constructie. Het streven bij Damage Limitation is, dat bij beperkte 
aardbevingen de constructie nauwelijks aangetast wordt en de bouwkundige schade beperkt 
blijft. Maar onder deze noemer is het goed mogelijk de bouwkundige onderdelen op veiligheid 
voor de gebruikers te toetsen. Ongeacht de sterkte van de structuur bij een grote aardbeving,  
moet er ook gekeken worden of bij een kleinere aardbeving de veiligheid van de gebruikers 
kan worden gegarandeerd. 
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3.2. Aardbevingsbestendige constructie 
 
Omdat gebouwen in Groningen voorheen niet in een aardbevingsgebied lagen, is bij het 
ontwerp van de gebouwen geen rekening gehouden met bevingen. Dit betekent dat bij 
toetsing van het gebouw op seismische belastingen naar voren zal komen dat diverse 
onderdelen niet voldoen. In welke mate deze onderdelen niet voldoen, kan door specifiek 
nader onderzoek bepaald worden. 
Een aardbeving draagt veel energie over op het gebouw. Het gebouw neemt deze energie op, 
maar mag niet bezwijken. Je zou dit kunnen vergelijken met een kreukelzone in een auto. 
 
 

Figuur 10 
 
 
Je hebt een kreukelzone nodig om de energie van een botsing op te nemen. De kreukelzone 
bestaat uit een (stalen) structuur die veel vervormt en hierdoor energie kan opnemen. 
Tegelijkertijd zorgt een stalen kooi rond de inzittenden ervoor dat zij beschermd worden. Deze 
constructie is extra sterk. 
In een gebouw moet hetzelfde worden gedaan. Er zijn seismische structuren nodig die de 
energie van de aardbeving op kunnen nemen. Tegelijkertijd moeten de niet-seismische 
onderdelen versterkt worden zodat zij zeker niet zullen bezwijken. 
 
 

Figuur 11 
 
 
Dit kan betekenen dat er aan een bestaand gebouw nieuwe structuren moeten worden 
toegevoegd die energie moeten opnemen. Of bestaande structuren moeten zodanig “taai” 
worden gemaakt dat ze seismische energie opnemen. De elementen die geen energie 
opnemen, mogen niet eerder bezwijken dan de seismische elementen. Dit kan ook versterking 
noodzakelijk maken. 
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In de aardbevingswereld worden deze constructies ductiele elementen genoemd. Deze 
elementen dissiperen (onttrekken, verkwisten) energie en maken verplaatsingen mogelijk. 
Daardoor wordt de kracht op de constructieonderdelen verlaagd. 
 
 
4. Aardbevingen en monumenten 
 
4.1. Veilig en behouden 
 
Naarmate de aardbeving zwaarder is, neemt de kans af dat hij ooit zal optreden. 'Veilig' wil 
zeggen dat de kans op een dergelijke zware aardbeving klein genoeg is om te verwaarlozen. 
De NPR 9998 geeft aan met welke aardbevingssterkte nog gerekend moet worden om een 
gebouw veilig te maken. Bij het optreden van die maatgevende aardbeving mag er dus flink 
schade opgetreden zijn, maar de mensen moeten veilig uit het gebouw kunnen vluchten. 
Monumenten willen we echter behouden en wel zoals ze nu zijn. De benadering van de 
aanpak bij monumenten is dan ook: Veiligheid en schadebeperking.  
 
 
4.2. High Risk Building Elements (HRBE) 
 
De NPR heeft de maatgevende, statistisch maximaal te verwachten aardbeving met een 
herhalingstijd van 475 jaar gedefinieerd. De kans op zo'n hele zware aardbeving is (gelukkig) 
erg klein. Groter is de kans op kleinere aardbeving waarbij niet zo zeer de standzekerheid van 
het gehele gebouw in het geding is, maar er wel een gevaar is voor afvallende 
gebouwelementen. Dit noemen we High Risk Building Elements. 
De volgende risico’s kunnen daarbij worden onderscheiden: 
 
 

Figuur 12 
 
 
De meest bekende (recente) tektonische aardbeving in Nederland is opgetreden in Roermond 
in 1992. De foto hieronder laat duidelijk zien dat diverse elementen van de gevel gevallen zijn. 
De meeste slachtoffers bij zo’n aardbeving raken dan ook gewond door vallend puin. Bij het 
optreden van een aardbeving heeft iedereen de neiging het gebouw uit te vluchten. Dit is 
echter niet verstandig. Ook al is er een kans dat het gebouw kan instorten, men heeft meer 
kans dat men direct bij het ontvluchten van het gebouw getroffen wordt door van het gebouw 
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vallende elementen. Het advies luidt dan ook: pas vluchten uit het gebouw als de beving 
voorbij is. 
 
 

 
Fig. 13: Roermond 1992 

 
 
Bij het uitvoeren van seismische scans van gebouwen (monumenten) worden veel potentiële 
HRBE’s gesignaleerd. Deze HRBE worden als volgt geclassificeerd: 
Directe actie  (Verwijderen of tijdelijk steunen) 
Nader onderzoek (Controleberekeningen en zo nodig actie) 
Geen actie 
 
Bijgevoegde foto’s van een scan van het monument Academie Minerva te Groningen geeft 
wat inzicht in de gesignaleerde HRBE’s. 
 
 

Figuur 14a  
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Figuur 14b 

Figuur 14c 

Figuur 14d 
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De gesignaleerde HRBE's variëren van metselwerk ornamenten tot kappen boven vides 
binnen in het gebouw. De glazen platen bijv. zijn met slechts een zeer geringe maat opgelegd 
in de sponningen. Bij enige beweging in de kap is het naar beneden vallen van de ruiten niet 
denkbeeldig. In dit geval moet er nader onderzoek opgestart worden om het werkelijke risico 
te inventariseren en eventueel maatregelen te bedenken en te nemen die het risico beperken. 
 
 
4.3. Het mechanisme dat scheurvorming in mestelwerk doet ontstaan 
 
Onze monumenten in de provincie en stad Groningen bestaan grotendeels uit metselwerk. 
Metselwerk is een bros materiaal met zeer beperkte vervormingscapaciteit. Het metselwerk 
gedraagt zich in eerste instantie zeer stijf bij bewegingen van het gebouw. De aardbeving kan 
men ook zien als een opgelegde vervorming. Het stijve gedrag van het metselwerk probeert 
de vervorming te beperken. De krachten worden dan ook groot. Het metselwerk is echter niet 
sterk genoeg om die krachten op te nemen. Vooral trek kan het metselwerk niet opnemen. 
Ter plaatse van de trekspanningen ontstaan scheuren. Ten gevolge van deze scheuren 
kunnen de verplaatsingen wel optreden. De grotere verplaatsingen leiden echter weer tot 
meer en grotere scheurvorming. 
 
 

Figuur 15 
 
 
Instortingen van gebouwen wordt ingeleid door lokale instabiliteit van gebouwdelen waarbij 
scheurvorming een van de oorzaken is. Enkele voorbeelden van deze lokale instabiliteit zijn 
in de volgende afbeeldingen weergegeven: 
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Figuur 16 
 
 
4.4. Versterkingsmaatregelen 
 
Welke maatregelen kunnen we in grote lijnen nemen om deze mechanismes van lokale 
instabiliteit te voorkomen? Deze maatregelen kunnen we opsplitsen in twee typen: 
 

A. Maatregelen om de samenhang te verbeteren. Deze verbeteringen vergroten het 
incasseringsvermogen of de robuustheid van het gebouw. Deze maatregelen zijn 
veelal onzichtbaar aan te brengen en tasten het karakter van het gebouw niet aan.  
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Figuur 17 
 
 

B. Versterken van de aanwezige stabiliserende elementen of het toevoegen van 
constructieve onderdelen die de stabiliserende functie van metselwerk 
overnemen. 
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Figuur 18 
 
  
4.5. Voorbeeld: Versterking Doopsgezinde kerk Middelstum 
 
De Doopsgezinde kerk te Middelstum heeft door de trillingen van de bodem veel schade 
opgelopen. Naast schadeherstel zijn er diverse type A maatregelen getroffen om de 
robuustheid van het gebouw te vergroten en zo het gebouw een groter weerstandsvermogen 
te geven tegen aardbevingen. Deze maatregelen zijn echter onvoldoende om het gewenste 
veiligheidsniveau volgens de NPR te verkrijgen. Bij de zware ontwerp-aardbeving 
(herhalingstijd 475 jaar) is instorting mogelijk en is er zeker kans op slachtoffers. Dit heeft 
binnen het kerkbestuur geleid tot de vraag hoe de veiligheid van de kerkbezoekers wel kan 
worden gewaarborgd.  
Om de stabiliteit van de kerk ook voor die zware aardbeving geschikt te maken, moeten 
constructie elementen (type B) toegevoegd worden. Twee mogelijkheden zijn overwogen: 

1. Permanente maatregelen: toevoegen van constructieve 
elementen, zoveel mogelijk uit het zicht, met als doel veiligheid 
bij de zware ontwerp-aardbeving 

2. Tijdelijke versterking: Toevoegen van constructieve elementen aan de binnen of 
buitenzijde van het monument, die de veiligheid garanderen voor de bezoekers. 
De versterking wordt zo aangebracht dat deze over ca. 30 jaar, als de 
geïnduceerde aardbevingen naar verwachting niet meer optreden, verwijderd 
kunnen worden, zonder dat deze blijvende aantasting van het monument 
veroorzaken. 

Het kerkbestuur heeft de voorkeur uitgesproken voor deze tijdelijke maatregelen. De 
bruikbaarheid van de kerk wordt wel aangetast. De maatregelen zijn nog niet uitgevoerd; de 
discussie over deze aanpak gaat nog even voort. 
De gedachte achter deze tijdelijke maatregel is dat de Groningse (door gaswinning 
veroorzaakte) bevingen van tijdelijke aard zijn. Indien over ca. 30 jaar de voorzieningen 
verwijderd kunnen worden, omdat er geen gevaar meer is op bevingen, is het monument weer 
in zijn oorspronkelijke staat aanwezig. Gedurende de levensduur van een monument -soms 
honderden jaren- is het tijdelijke versterkingscorset voor een periode van ca. 30 jaar maar 
beperkt. Zo is de kans groot dat het monument beschikbaar blijft voor de volgende generaties, 
en dat ook in deze tijdelijke periode de veiligheid van bezoekers en het behoud van het 
monument zoveel mogelijk kan worden gegarandeerd. 
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Figuur 19 
 
 
4.6. Constructieve analyse van een monument 
 
Regelmatig wordt de vraag gesteld welke grondversnelling een specifiek monument kan 
weerstaan, zonder dat er schade ontstaat of instorting plaats vindt. Constructieve adviseurs 
kunnen heel goed berekenen wanneer een gebouw voldoet aan de norm, maar de vraag 
wanneer een gebouw op het punt staat in te storten, is niet eenvoudig te beantwoorden. 
Tegenwoordig is er sophisticated computer programmatuur beschikbaar om rekenkundige 
modellen op te zetten om het gedrag van een monument en de daarbij optredende spanningen 
en vervormingen te benaderen. Om het gedrag van het gebouw (monument) zo betrouwbaar 
mogelijk te benaderen is veel kennis van het monument noodzakelijk.  
We noemen hierbij zoal: 
Geometrie van het gebouw, afmetingen van muren en constructieve elementen, 
aansluitdetails van constructieve elementen, materiaaleigenschappen van de onderdelen en 
veel gegevens over de ondergrond. 
Dergelijke computermodellen worden ook gebruikt om bijvoorbeeld vliegtuigen te berekenen, 
of het gedrag van auto's bij een crash. Een groot verschil met het analyseren van een 
bestaand gebouw/monument, is de onderzekerheid over de uitgangspunten. Alleen al de 
spreiding in de werkelijke materiaaleigenschappen is enorm. Er zal daarom altijd goed 
gekeken moeten worden wat de invloed is van de uitgangspunten op het resultaat. 
Nadat het gebouw volledig met al die genoemde kennis is gemodelleerd, kan de aardbeving 
worden gesimuleerd. (Niet Lineair Time History analyse). Hierbij wordt het werkelijke signaal 
van de aardbeving (vingerafdruk Groninger aardbeving) op het model gezet. 
Op deze wijze kan het gedrag van het gebouw en de achtereenvolgens optredende 
bezwijkmechanismen worden geanalyseerd. Na analyse van het onversterkte model kunnen 
versterkingsmaatregelen eveneens worden gemodelleerd, zodat ook het werkelijke effect van 
die maatregelen kan worden bestudeerd en vergeleken met alternatieven. 
Dit onderzoek is zeer arbeidsintensief, zodat aan een eerste opzet gedacht moet worden aan 
€ 150.000 à 200.000,-. Dit onderzoek is echter zeer de moeite waard. Het geeft veel inzicht in 
het gedrag van het gebouw en het onderzoek betaalt zich terug, omdat het aantal ingrepen 
zoveel mogelijk beperkt kan worden.  



- 17 - 
 

Figuur 20 
 
 
Een model is echter slechts een benadering van het werkelijke gedrag van de constructie. En 
zoals we hebben gezien, wordt de uitkomst bepaald door de correctheid van de 
uitgangspunten. Om het rekenkundige model te toetsen aan de werkelijkheid is een 
interessante verificatie methodiek beschikbaar: het zogenaamde Ambient Vibrations 
Experiment. 
Elk gebouw heeft een aantal eigen trillingsvormen. Een eigentrilling is het verschijnsel dat als 
je tegen een gebouw aanduwt en daarna het gebouw loslaat, het gebouw terug veert, waarbij 
de beweging de eerste eigentrillingsvorm aanneemt. Deze eerste trillingsvorm trilt met een 
bepaalde frequentie. Deze trillingsvorm kunnen we meten door in het monument diverse 
versnellingsmeters aan te brengen. Het is niet nodig het gebouw aan te stoten. Er is voldoende 
beweging in het gebouw door de altijd aanwezige lichte trillingen in de ondergrond en/of 
eventuele windbelasting om deze analyse uit te voeren. Door interpretatie van de 
versnellingsmeters kunnen we de frequentie en vorm van de trillingsvorm achterhalen, dus de 
werkelijk optredende vorm en trillingstijd.  
Ook uit het computermodel worden meerdere trillingsvormen met bijbehorende frequents 
gehaald. 
Door de gemeten en berekende frequenties en trillingsvormen te vergelijken, kunnen we 
aantonen of we met het computermodel de werkelijkheid redelijk hebben benaderd. 
Bij eventuele verschillen is het wellicht mogelijk het computermodel aan te passen, zodat de 
basistrillingen overeenkomen. Dit is overigens wel een zeer simpele benadering van de in 
werkelijkheid zeer complexe analyse. 
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Fig. 21: First modal shape of a 14 stories building. 
 
 

Fig. 22: First modal shape of a 2 stories building. 
 
 
4.7. Base Isolation 
 
Een volkomen andere benadering van versterking, is het voorkomen dat trillingen in de 
ondergrond het gebouw of monument bereiken. Dit kan worden gerealiseerd door onder het 
gebouw een stevige (nieuwe) fundering te maken en tussen deze fundering en de onderzijde 
van het gebouw trillingsdempers plaatsen. Deze methodiek noemen we Base Isolation. De 
methode wordt veel in het buitenland toegepast. 
In afbeeldingen is het principe van de base isolation weergegeven. 
Ook onder bestaande gebouwen kan deze base isolation aangebracht worden. Dit is een 
omvangrijke operatie waarbij voorzichtig een complete kelder (of dubbele vloer) onder het 
gebouw aangebracht moet worden. De techniek van het aanbrengen van een nieuwe 
fundering onder het gebouw is ook in Nederland een bekende en regelmatig uitgevoerde 
techniek. Deze dubbele vloer of kelder is nodig omdat de trillingsdempers regelmatig 
geïnspecteerd moeten worden, maar ook vervangen moeten kunnen worden. 
Het voordeel van deze methodiek is, dat het grootste deel van de trillingen door de dempers 
gefilterd worden en niet doorgegeven worden aan het gebouw. 
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Fig. 23: Principle Diagram of Anti-Earthquake Rubber Bearing 
 
 

  
Figuur 24 

Fig. 25: Reguliere methode 
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Fig. 26: Base isolation 
 
 
In Italië is al veelvuldig ervaring opgedaan met het aanbrengen van Base Isolation onder 
bestaande gebouwen en monumenten. In de afbeelding hieronder is een mogelijke fasering 
aangegeven hoe de kelder en dempers aangebracht kunnen worden: 
 

Fig. 27: Uplifting and base isolation of existing buildings 
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Fig. 28: Aquila, Italië 
 
 
Ook in het Groningse worden de eerste projecten met base isolation op dit moment uitgewerkt. 
In 2016 zullen deze eerste projecten worden opgeleverd. Het betreft twee woonhuizen van 
boerderijen en de molen van Westerwijtwerd (zie afbeelding). 
 
 

Figuur 29 
 
 
De methode Base Isolation is een interessante, mogelijke oplossing bij het veilig maken en 
behouden van monumenten. De gehele operatie is wel een grote ingreep bij het monument, 
waarbij de fundering en de omliggend ondergrond geheel geroerd en veranderd wordt. 
 
De methode Base Isolation: 
 Vergt nog veel theoretisch onderzoek naar de specifieke Groninger beving en toepassing 
 Onderzoek naar de praktische implementatie en uitvoering 
 Ondergrond wordt wel volledig geroerd! 
 Enige maatregelen ter versterking van de bovenbouw (type A:vergroting robuustheid) 

zullen nog steeds noodzakelijk zijn. 
 De methode zal niet overal toepasbaar of noodzakelijk zijn. 
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De toepassing van Base Isolation is geen goedkope methode, maar onze monumenten 
worden wel veilig en blijven boven het maaiveld behouden. 
In Groningen loopt de discussie hoe we de vele monumenten kunnen behouden en 
beschermen tegen het aardbevingsgeweld. Vanuit divers perspectief kan de wijze van 
bescherming aangepakt worden. Vanuit technisch constructief oogpunt zijn enkele 
mogelijkheden geschetst. Per monument zal een specifieke analyse en benadering vanuit 
diverse perspectieven tot de juiste aanpak moeten leiden. 
 
 
5. Dilemma’s bij het behouden van monumenten in het tijdelijke aardbevingsgebied 

Groningen 
 

Mogelijkheden:  
•   Inwendig versterken van het monument  

 Zoveel mogelijk onzichtbaar; 
 Monument wordt echter wel aangetast; 
 Versterken slechts beperkt, schade blijft optreden ook bij lichte aardbevingen. 

•   Base isolation toepassen:  
 Ondergrond wordt geheel geroerd; 
 Slechts (zeer) beperkte versterking in het monument zelf; 
 Geen schade bij lichte aardbevingen 
• Het aanbrengen van een inwendig of extern korset: 
 Esthetische aantasting tijdelijk groot! 
 Aantasting monument en ondergrond beperkt; 
 Lichte schade bij bevingen kan optreden;  
 Dit korset weer verwijderen na 30 of 50 jaar; 
 Wat is 50 jaar in de levensduur van het monument van 500 jaar of ouder? 
• Niets doen: 
 Laten zoals het nu is; 
 Accepteer het risico (gehoord bij enkele eigenaars/bewoners van monumenten). 
 
 
6. Bronnen 
 
•   Diverse artikelen in tijdschrift Cement april 2015 

 Holistische EEM-beandering de juiste weg vooruit (Arup) 
 Christchurch versus Groningen 
 Verbeteren aardbevingsbestendigheid (Arup) 
 Groningse panden versterkt (Arcadis/Evers) 

•   Archief Wassenaar Ingenieurs (restauratie kerk Dorkwerd) 
•   Cursus Base Isolation Prof Calvi, Universiteit Pavia  NAM 6-7 okt 2015 
•   DvhN: molen Westerwijtwerd  
•   Seminar aardbevingsbestendig ontwerpen (presentatie RHDHV) 
•   www.Niker.eu  
 
 
 
 

http://www.niker.eu/
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SPOREN VAN ZETTINGEN BIJ MONUMENTEN IN DE VLAAMSE MIJNSTREEK. 
VISIE EN AANPAK VAN ONROEREND ERFGOED 

 
Vicky Wuyts 

Erfgoedconsulent Agentschap Onroerend Erfgoed 
 
 
Samenvatting 
 
Met de ontdekking van steenkool in As in 1901 en de eerste ontginningen in 1917 begint het 
Limburgse mijnbouwavontuur. De uitgestrekte heidelandschappen maken plaats voor 
industriële complexen. Tot midden 1980 blijft de mijnbouw de grootste industriële werkgever 
in Limburg. In 1992 sloot de laatste Limburgse mijn in Zolder. Dit is meteen het einde van de 
Belgische steenkoolproductie. 
De steenkoolindustrie liet zijn sporen na in het landschap met grote industriële sites, tuinwijken 
en infrastructuurwerken. De bovengrondse installaties zijn echter maar het topje van de 
ijsberg: in de ondergrond bevinden zich kilometers lange gangen, verspreid over verschillende 
verdiepingen. De ontginningen hebben bovengronds op een aantal locaties geleid tot 
verzakkingen. 
Het eerste deel van deze lezing schetst kort het historische kader van de mijnbouw vanaf het 
prille begin tot nu met een overzicht van de herbestemde sites. Vervolgens wordt kort de 
problematiek van de mijnverzakkingen aangehaald. Daarna worden een aantal 
restauratieprojecten van beschermde monumenten met mijnschade besproken. Vooral de 
case van de restauratie van de kerk van Zolder-Centrum wordt uitgebreid toegelicht. 
 
 
1. Steenkoolontginning in Limburg (1) 
 
In vergelijking met de ons omringende bekkens zijn de Kempense steenkoolafzettingen pas 
laat ontdekt, in 1901. Pas in 1917, wanneer de Waalse mijnbekkens over hun hoogtepunt 
heen zijn, komt de ontginning in Winterslag op gang. De ontdekking van vette cokeskolen, op 
dat moment erg in trek in de ijzer- en staalnijverheid, zorgde voor een echte kolenrush in het 
dunbevolkte Limburg. Geologisch was de ontginning van de kolen echter niet eenvoudig: de 
kolen worden bedekt door tenminste 550 meter dikke, onstabiele deklagen, die heel wat 
drijfzand bevatten. Mede hierdoor was de ontginning van de Limburgse steenkool lange tijd 
technisch onmogelijk. De bevriezingsmethode was op dat moment nog een experimentele en 
vooral erg dure onderneming. Een gevolg hiervan was dat er in Limburg alleen grote 
concessies, van 30 tot 50 km², toegekend werden, en dat er tussen 1907 en 1939 ook slechts 
7 mijnzetels uitgebouwd werden in Winterslag, Waterschei, Zwartberg, Beringen, Eisden, 
Zolder en Houthalen. De voorbereidende fase duurde in Winterslag slechts 10 jaar, terwijl men 
er in Zolder 23 jaar lang over deed om de ontginningen te starten. 
In het landschap verschenen uitgestrekte industriële sites. De nieuwe industrie had nood aan 
arbeidskrachten. Er werden in sneltempo tuinwijken uitgebouwd, met woningen, scholen, 
ziekenhuizen, kerken en andere voorzieningen voor de werknemers.  
De steenkoolproductie kende haar hoogtepunt na de Tweede Wereldoorlog. Op het einde van 
de jaren ’50 moest steenkool echter concurreren met andere, goedkopere energiebronnen. In 
1964 fusioneerde Houthalen met Zolder. Ondanks hevig protest sloot de mijn van Zwartberg 
in 1966. Vanaf 1967 werd de kolenproductie overgenomen door een fusiemaatschappij, de 
NV Kempense Steenkoolmijnen, waarbij de exploitatieverliezen door de Staat bijgepast 
werden. De oliecrisis van 1974 zorgde voor een tijdelijk uitstel. Tussen 1987 en 1992 sloten 
de nog resterende zetels.  
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2. Het mijnpatrimonium na de sluiting 
 
Al snel na de sluiting van de mijnen werd nagedacht over het behoud van het mijnpatrimonium 
voor de toekomst. Bij de bescherming van de gebouwen werden een aantal vooraf 
afgebakende criteria gehanteerd. Het betrof immers een patrimonium van meer dan 600 
gebouwen en installaties, enkel op de industriële sites. Uitgangspunt was dat de 
beschermingen een duidelijk inzicht dienden te geven in de industriële identiteit van de 
mijnstreek. De Limburgse steenkoolmijnen hebben immers een belangrijke impact gehad op 
de landschappelijke, sociaal-culturele, economische, administratieve en industriële 
ontwikkelingen van ons land. Er kon geselecteerd worden naar bewaring, maar men moest 
bovenal zorg dragen voor het behoud van een context. De regio van de ‘mijnstreek’ diende 
duidelijk afleesbaar te blijven. Na selectie bleven een aantal gebouwen per site bewaard. De 
mijnsite van Beringen werd zo volledig mogelijk behouden, zodat men tenminste op 1 site een 
inzicht kan krijgen in het productieproces van steenkool. De eerste beschermingen van 
mijngebouwen werden al in 1993, een jaar na de sluiting van de laatste steenkoolmijn, 
ondertekend door de minister.  
Op de mijnsite van Waterschei bijvoorbeeld werden in 1993 het hoofdgebouw, schachtbok II 
met losvloer, ophaalgebouw II (met inbegrip van ophaalmachine 3 en toebehoren), de 
passerel die het hoofdgebouw met ophaalgebouw II verbindt, ventilatiegebouw I met 
bovengrondse transportbuizen, een kabellier en een motorcompressor beschermd. Concreet 
betekent dit dat van de 95 gebouwen die de site rijk was voor de sluiting, er slechts een klein 
deel werd beschermd. 
 
 

 
Fig 1: De voormalige mijnsite van Waterschei. In het paars de gebouwen die beschermd en 
bewaard bleven.Bron: Een eeuw Steenkool in Vlaanderen. Mijnpatrimonium Scharniernota 
2001, Brussel. 
 
 
Op de site van Eisden bleven van de 52 gebouwen die zich voor de sluiting op de site 
bevonden, slechts 4 gebouwen volledig behouden: de 2 schachtbokken en schachtgebouwen, 
het hoofdgebouw, het centrale magazijn. Van het badzalengebouw werd enkel de voorgevel 
beschermd en behouden. 
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In 2001 verscheen de uitgave ‘Een eeuw steenkool in Vlaanderen. Mijnpatrimonium 
Scharniernota 2001.’ Deze nota, uitgewerkt door de toenmalige Afdeling Monumenten en 
Landschappen, geeft een goed inzicht in de visie achter de beschermingen van het 
patrimonium en de intenties tot valorisatie  en herbestemming van de sites.   
Op de mijnsites werden het merendeel van de niet-beschermde gebouwen gesloopt. De 
terreinen werden gesaneerd. De herbestemming van de nog resterende gebouwen bleek een 
uitdaging. In Zwartberg sloopte men na de sluiting de industriële gebouwen, slechts enkele 
objecten bleven bewaard. Ten tijde van de sluiting van deze mijn was er nog geen sprake van 
bescherming van het mijnpatrimonium. Beringen telt het grootste aantal resterende 
mijngebouwen. Op deze site zal onder andere een provinciaal mijnmuseum ingericht worden. 
De beschermde gebouwen worden stap voor stap gerestaureerd. Van de industriegebouwen 
in Eisden bleef maar een klein gedeelte bewaard. Het voormalige hoofdgebouw werd recent 
herbestemd tot luxehotel. De schachtbokken bleven bewaard.  De oude magazijnen zijn 
gerenoveerd en in gebruik als gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans. Aan de 
oostzijde van het voormalige mijnterrein verrees een outlet winkelcentrum. Achter de 
beschermde gevel van de voormalige badzalen werd een bioscoopcomplex gebouwd. De site 
in Waterschei wordt omgevormd tot Thor-park, waarover later meer. De voormalige gebouwen 
van de mijn van Winterslag werden in 2001 aangekocht door de Stad Genk. De site werd 
omgedoopt tot C-Mine en werd de tweede stedelijke pool van Genk. De site werd ondertussen 
volledig herontwikkeld en is vandaag een mix van cultuur, creatieve economie, educatie, 
recreatie, toerisme en ontspanning en wonen. In Houthalen bleven twee schachtbokken en 
het hoofdgebouw bewaard. Het hoofdgebouw biedt onderdak aan de nv Greenville, een bedrijf 
dat werkt rond het thema ‘cleantech’ en een creatieve omgeving wil bieden voor jonge 
bedrijven in deze sector. Ook in Zolder ten slotte kregen de beschermde gebouwen een 
nieuwe bestemming. Hier bleven ook acht gebouwen bewaard die niet beschermd zijn als 
monument, maar wel een nieuwe bestemming kregen. 
In de jaren na de sluitingen werden ook andere, niet-industriële gebouwen, die met het 
mijnverleden van de streek verbonden waren, beschermd. In 2002 werden een aantal kerken, 
die opgericht werden op initiatief door de mijnen van Zwartberg, Eisden en Waterschei 
beschermd als monument. De directeursvilla van de mijn van Zwartberg werd beschermd in 
2005. De Sint-Theodarduskerk van Beringen was al beschermd sinds 1985. In de tuinwijken 
werden ook enkele items geselecteerd, zoals het Kioskplein in Beringen (in 1981 al), een 
mijnwerkerstweewoonst in Eisden en de mijnwerkersschool van Houthalen. 
 
 
3. De gevolgen van mijnbouw: verzakkingen (2) 
 
De ontginning van de Kempense ondergrond liet uiteraard zijn sporen na. Door de ontginning 
van ongeveer 680 miljoen kubieke meter steenkool uit de ondergrond ontstonden aan de 
oppervlakte uitgebreide verzakkingsgebieden. Bij een ontginning ontstaat immers een lege 
ruimte, die door de bovenliggende afzettingen zal opgevuld worden. Deze verzakkingen 
hebben ook grote gevolgen voor de waterhuishouding van de watervoerende grind- en 
zandlagen in de ondergrond en op de waterlopen en het grondwaterpeil aan de oppervlakte. 
De verzakkingen kunnen tot meer dan 6m bedragen. Wat deze verzakkingen concreet 
inhouden kan men zeer goed waarnemen aan de Zuid-Willemsvaart in Eisden. De 
verzakkingen zijn hier zeer spectaculair. Panden die gelegen waren langs de Zuid-
Willemsvaart verzakten doorheen de jaren, waardoor de vaart op dit moment veel hoger ligt 
dan de rest van de bebouwing. De dijken dienden uiteraard telkens verhoogd te worden. 
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Fig 2: Foto’s doorheen de tijd van een pand te Eisden, langs de Zuid-Willemsvaart. De 
verzakking van het pand is duidelijk zichtbaar. De eerste foto dateert uit 1932, de tweede 
uit 1954 en de derde uit 1966. (Foto’s: F. Jaspers) 

 
 
4. Voorbeelden van mijnschade aan beschermde monumenten 
 
In de mijnregio worden we ook bij beschermde monumenten geconfronteerd met de gevolgen 
van de steenkoolontginningen. Aan de hand van enkele voorbeelden zal duidelijk worden dat 
deze schade erg divers van aard en omvang is. Meestal gaat het ook om ‘oude’ schade die in 
het verleden al werd opgemerkt en vaak ook al (gedeeltelijk) werd hersteld. Een bijzondere 
case is de Sint-Vincentiuskerk van Zolder-Centrum. Hier zorgden mijnverzakkingen voor 
enorme schade aan het kerkgebouw.  
 
 
4.1. De Sint-Barbarakerk van Eisden-Tuinwijk 
 

 
Fig 3: De Sint-Barbarakerk van Eisden-Tuinwijk (Foto: Inventaris van het Bouwkundig erfgoed 
(Agentschap Onroerend Erfgoed)) 
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De Sint-Barbarakerk is een recent monument. De kerk werd opgetrokken tussen 1934 en 
1936: op 24 juni 1934 vond de eerste steenlegging plaats, op 29 november 1936 werd de kerk 
voorlopig ingezegend. De bouw van de kerk gebeurde op initiatief van de toenmalige 
mijnmaatschappij met als drijvende kracht baron Evence Coppée. Het ontwerp was van de 
hand van de Ukkelse architect August Vanden Nieuwenborgh. In 2002 werd de kerk 
beschermd als monument omwille van de artistieke, historische, architectuurhistorische, 
socio-culturele en volkskundige waarde. De kerk is een typische mijnkathedraal, opgetrokken 
op wat het centrale plein van de cité van Eisden moest worden. De plannen voor dit centrale 
plein werden echter nooit volledig gerealiseerd omwille van oorlog en de economische crisis.  
 
 

 
Fig 4: Plannen ter vervollediging van de bebouwing rondom het centrale plein van de tuinwijk 
te Eisden. Het plan is niet gedateerd. Het postgebouw, het casino en het restaurant werden 
nooit gebouwd. (Plan: Stichting Erfgoed Eisden) 
 
 
De draagstructuur van het schip en de toren bestaat uit een betonskelet. Het skelet van de 
toren is 53m hoog. Het uitgebreide archief van de Stichting Erfgoed Eisden bevat een aantal 
foto’s van de bouwperiode van de kerk die een mooi beeld geven van de structuur.   
Het dak boven het schip bestaat uit een stalen spantenstructuur, die steunt op betonnen 
portieken boven de zijbeuken. Het typische baksteenmetselwerk met mooi uitgewerkte 
detailleringen bezorgt de kerk een erg massief uiterlijk.  
Reeds enkele jaren na de bouw stelde men schade vast die gerelateerd werd met de 
ontginningen in de ondergrond in de omgeving van Eisden-Tuinwijk. In de jaren ’50 stelde 
men scheuren en barsten vast in het pleisterwerk van de gewelven van het schip. Om het 
vallende pleisterwerk op te vangen en de bezoekers te beschermen werden netten 
opgehangen in de kerk. Ook in de jaren ’70 werd er verdere schade aan de kerk vastgesteld 
in de vorm van scheuren en barsten. In 2001 ging men over tot de herstelling van het 
pleisterwerk van de gewelven van het schip. Ook andere barsten in de plafonds en de muren 
werden hersteld. Ook de vloer van de kerk vertoonde schade die gerepareerd werd. De sporen 
van deze herstellingen zijn momenteel nog zichtbaar in de kerk. De bijgewerkte scheuren en 
barsten vertonen geen nieuwe scheuren. 
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Fig 5 en 6: Zicht op het betonskelet van de Sint-Barbarakerk tijdens de bouw. (Foto’s: 
Stichting Erfgoed Eisden) 

 
 
 
Enkele gevolgen van de verzakkingen zijn momenteel nog goed zichtbaar. Tussen de 
jongenskapel en de sacristie bevinden zich gemetselde kolommetjes. In deze zone werden in 
de jaren ’70 ook al barsten en scheuren vastgesteld. Bij de opmaak van het restauratiedossier 
voor de kerk werd de ernst van de scheefstand van de zuiltjes duidelijk. De kolommen zijn op 
zich al onder gedimensioneerd. Door de zware scheefstand heeft de drukzone zich in de 
kolommen verlegd, met verpulvering van het materiaal tot gevolg in de zwaarst belaste zones. 
In 2008 werd een stalen structuur geplaatst tussen de kolommen van de gaanderij van de 
jongenskapel met de bedoeling om de constructie extra te ondersteunen. In 2010 werden 
controlemetingen uitgevoerd. Er werden geen bijkomende vervormingen vastgesteld. Verdere 
opvolging blijft wel aan te raden. 
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Fig 7: Scheefstand van de kolommen van de gaanderij van de jongenskapel. (Foto: 
Architectuur Depot) 
 
 

 
Fig 8: Na aanbrengen van de ondersteuning. Op de foto is een oude, reeds in het verleden 
herstelde barst zichtbaar. (Foto: Architectuur Depot) 
 
 
In 2010 werd het restauratiedossier voor de eerste fase van de algemene restauratie van de 
kerk goedgekeurd. De restauratie van de toren en de traptoren werd afgerond in augustus 
2014. Waterinfiltratie in de toren had voor heel wat schade aan de betonstructuur gezorgd.  
Een grondige betonherstelling drong zich op. Ook het metselwerk, met zijn zeer specifieke 
detailleringen, was aan restauratie toe. Vooral de top van de toren was ernstig beschadigd. 
Tijdens deze restauratie werd ook een ‘oude’ scheur in het metselwerk aangepakt. Aan de 
zuidoostelijke zijde van de toren, in de steunbeer ter hoogte van de jongenskapel kon men al 
tijdens het opmaken van het restauratiedossier een verticale barst waarnemen. Deze barst 
werd ook al in de jaren ’70 waargenomen en erkend als zijnde mijnschade.  
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  Fig 9: Zicht op de gaanderij met de zuiltjes na ingreep (Foto: Architectuur Depot) 
 
 

 
Fig 10: Verticale scheur in het metselwerk (Foto: Triconsult) 

 
 
Tijdens de restauratie werd de scheur uiteindelijk gedicht, ook om waterinsijpeling tegen te 
gaan. Ter dichting werd in de diepte van de voeg een zwelband geplaatst. Er werden 
horizontaal wapeningsstaven ingebracht in de voeg en de barst werd in het gevelvlak gedicht 
met de mortel die ook gebruikt werd voor de andere voegwerken. De voegdichting heeft op 
zich geen stabiliteitsfunctie en zal louter ter dichting dienen. 
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Fig 11: Herstelling van de scheur tijdens de recente restauratie van de toren. (Foto: 
F. Vanderhaeghen (Building NV) 
 
 
4.2. De Sint-Vincentiuskerk van zolder 
 

 
Fig 12: De Sint-Vincentiuskerk te Zolder (Foto: Inventaris van het Bouwkundig erfgoed 
(Agentschap Onroerend Erfgoed)) 
 
 
De Sint-Vincentiuskerk ligt in het centrum van Zolder. De oorspronkelijke romaanse kerk werd 
in de 14de eeuw vervangen door een eenbeukige, gotische kerk. In de 15de eeuw wordt deze 
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kerk vergroot. In 1889 wordt de kerk nogmaals uitgebreid, dit maal naar ontwerp van Joris 
Helleputte. In 1949 werden door Regent Karel de ‘oude delen’ van de kerk beschermd als 
monument, namelijk het koor, de middenbeuk en de toren. Al in de jaren ’50 was er sprake 
van herstellingen en tijdelijke stabilisatiewerken aan de kerk  door de NV Kempense 
Steenkoolmijnen (KS): maaswerken werden uit de ramen verwijderd, men dichtte scheuren, 
men plaatste stalen profielen ter ondersteuning van onstabiele delen… Sinds 1953 voerde de 
NV Kempense Steenkoolmijnen ook regelmatig metingen uit in de kerk. Vanaf 1979 werd de 
toenmalige dienst Monumenten en Landschappen betrokken bij de problematiek. Een 
schrijven van de NV Kempense Steenkoolmijnen in 1980 aan Monumenten en Landschappen 
bevestigt dat de schade inderdaad veroorzaakt wordt door de mijnontginningen. Volgens de 
NV Kempense Steenkoolmijnen is een restauratie en definitieve herstelling van de kerk op dat 
moment zinloos, omdat de verzakkingen nog niet stabiel zijn. Bovendien, stelt men, zal die 
toestand nog 10 tot 15 jaar voortduren, aangezien de ontginningen die de schade veroorzaken 
nog voortduren. De aandacht gaat dus in de eerste plaats uit naar instandhouding en 
beveiliging van het gebouw en niet naar herstel.  
Studiebureau Libost uit Hasselt wordt aangesteld om een onafhankelijke studie uit te voeren 
naar de algemene stabiliteit van het kerkgebouw en ook een toekomstvisie te bepalen voor 
de kerk. In 1981 zijn de resultaten van het onderzoek gekend. 
In het rapport wordt onmiddellijk gesteld dat er dwars in de breedtelijn van het gebouw 
(midden- en zijbeuken) twee bijzonder uitgesproken verzakkingsscheuren zichtbaar zijn. Deze 
scheuren zijn ook zichtbaar in de buiten- en binnengevelvlakken. De vloer vertoont grote 
schade, hoewel die in 1972 al een keer werd hersteld. Ook de dakstructuur is verschoven op 
het onderliggende gevelmetselwerk. De kolommen in het schip vertonen duidelijk zichtbare 
overhelling.  
De scheuren die zich duidelijk aftekenen in het gebouw werden ook in het onderzoek 
verklaard: onder de kerk zelf hadden geen ontginningen plaats wegens een gekende 
geologische storing. Ten noordoosten en ten zuidwesten van de kerk werd er echter wel 
steenkool ontgonnen. In het rapport wordt gesteld dat deze ontginningen er hebben voor 
gezorgd dat de geologische storingen in de ondergrond van Zolder-Centrum in een onstabiele 
toestand zijn terecht gekomen en aan het terreinoppervlak een aantal breuken hebben 
veroorzaakt. Twee van die breuken lopen dus dwars door het kerkgebouw. De ontginningen 
waren in die periode ook nog volop aan de gang, en men gaat er van uit dat de problemen in 
de kerk nog zullen toenemen.  
Het rapport oppert een sluiting van de kerk voor alle publiek. Op 1 juli 1981 beslist het 
gemeentebestuur om de kerk te sluiten wegens de instabiele toestand van de kerk. Kort na 
de sluiting gaan ook de eerste stemmen op voor een gedeeltelijke declassering van het 
gebouw: de toren en het koor zouden eventueel nog behouden kunnen blijven, maar het als 
monument beschermde schip zou best gedemonteerd kunnen worden.  
Een rapport van de NV Kempense Steenkoolmijnen van 1982 stelt zelfs dat de kerk niet meer 
te redden valt. In dit rapport wordt de evolutie van de absolute verzakking, gemeten op de 
dorpel van de hoofdingang, vermeld. De metingen gebeurden tussen 1954 en 1982. De 
verticale beweging bereikte in 1982 -1,58m. 
De breuklijnen, die werden aangeduid op plan, zijn ook terug te vinden in de zettingen die de 
gevels vertonen: in de zuidelijke gevel treedt op amper 8,5m tussenafstand een verschil op 
van 0,24m.  
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Fig 13: Ongedateerde foto van na de ontruiming van de kerk. De scheuren en de 
verzakkingen in de vloer zijn duidelijk zichtbaar. (Foto: Archief Agentschap Onroerend Erfgoed 
(Limburg), DL 430) 
 
 

 
Fig 14: Aanduiding van de gekende grondscheuren onder de kerk van Zolder. (Plan: Rapport 
Dienst Mijnschade uit 1982, Archief Agentschap Onroerend Erfgoed Limburg, DL 430) 
 
 
Foto’s uit dit rapport laten ook duidelijk de schade zien die op dat moment aanwezig was. 
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Fig 15: Foto van de buitenzijde van de kerk in 1982. De scheuren werden in het verleden al 
hersteld, maar bleven bijkomende schade ondervinden. (Foto: Rapport Dienst Mijnschade, 
archief Agentschap Onroerend Erfgoed Limburg, DL 430) 
 
 
In 1983 duikt in de briefwisseling tussen gemeente, de NV Kempense Steenkoolmijnen en 
Monumenten en Landschappen steeds vaker de term ‘sloop’ op. Er worden een aantal 
voorstellen uitgetekend, waarbij men wel nog uitgaat van het behoud van de toren en 
eventueel het koor. Het schip wordt opgegeven.  
In 1984 stelt Monumenten en Landschappen een werkgroep samen om een voorstel uit te 
werken rond de herbestemming van de resterende gebouwresten. Deze werkgroep, 
samengesteld uit de dienst Monumenten en Landschappen, het Bisdom Hasselt, de 
Provinciale Dienst voor het Kunstpatrimonium en architect Martens, stelt dat een restauratie 
met maximaal behoud van het volume het uitgangspunt moet zijn. De middenbeuk zou 
gedemonteerd en heropgebouwd worden. Studiebureel Constructor uit Antwerpen werd 
betrokken bij het project. Hen wordt de vraag gesteld om na te gaan op welke wijze de 
middenbeuk op een vijzelsysteem zou kunnen gereconstrueerd worden. De zijbeuken, op dat 
moment nog niet beschermd, zouden in een hedendaagse architectuur opnieuw aangebracht 
worden. 
Ondertussen verslechterde de situatie zienderogen: in 1985 ging men over tot de demontage 
van het dak boven de rechter zijbeuk en van de buitenmuur tot op de hoogte van de aanzet 
van de spitsbogen van de ramen. Verankeringen en beveiligingen werden opnieuw 
aangepast.  
Na het beëindigen van deze werken lijkt de discussie rond de kerk even stil te vallen. Pas in 
1992 worden de gesprekken hervat. De visie rond de aanpak van de kerk is stilaan gewijzigd: 
men durft voor het eerst te denken aan een volledige restauratie van het gebouw, zonder 
aanpassingen of grondige verbouwingen. Men vraagt zelfs om de bescherming van het 
gebouw uit te breiden, zodat ook de zijbeuken, de zijkoren en de sacristie , die tussen 1890 
en 1892 naar een ontwerp van Joris Helleputte werden aangebracht, behouden blijven en 
gerestaureerd worden. Op 5 augustus 1996 wordt dit beschermingsvoorstel definitief 
ondertekend. Een belangrijk gegeven is hier dat men sinds 1987 geen noemenswaardige 
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bewegingen heeft waargenomen. Bovendien is de mijn van Zolder, als laatste mijn in Limburg, 
gesloten in 1992. Van nog bijkomende ontginningen is dus geen sprake meer. Ook financieel 
komt men tot een overeenkomst met NV Mijnen, de opvolger van de NV Kempense 
Steenkoolmijnen. Het definitieve restauratiedossier wordt goedgekeurd in 1996. 
Het restauratiedossier voorziet het volledige herstel van alle binnen- en buitenparamenten. 
De barsten in de zijgevels blijven visueel behouden, die worden met andere woorden niet 
‘weggerestaureerd’. Alle gedemonteerde delen van de kerk (bijvoorbeeld de rechterzijbeuk) 
zullen heropgebouwd worden. Men gaat ook uit van het behoud van de dakconstructie. De 
glas-in-loodramen worden uitgenomen, de maaswerken (die in het verleden waren 
weggenomen) worden opnieuw aangebracht, zodat het glas-in-lood kan teruggeplaatst 
worden. 
Om de stabiliteit van het gebouw te herstellen en te garanderen in de toekomst voorziet men 
een betonnen draagstructuur onder de kolommen en deels onder de toren. Om deze werken 
te kunnen uitvoeren dienden de bestaande kolommen tijdelijk ondervangen te worden. De 
ruimte waarin de werken worden uitgevoerd is in feite een kelderruimte, die na de restauratie 
dienst kan doen als vergader- en tentoonstellingsruimte. Voorafgaand aan deze werken werd 
de kerk archeologisch onderzocht. Tijdens dit onderzoek trof men trouwens de sporen aan 
van de vroegere Romaanse kerk. De volledige bevloering in de kerk werd weggenomen en 
vernieuwd. 
 
 

Fig 16: Langssnede van de kerk van Zolder, met aanduiding van de nieuwe kelderruimte met 
ondersteuning van de pilaren. (Plan: Restauratiedossier Sint-Vincentiuskerk te Zolder, Archief 
Agentschap Onroerend Erfgoed Limburg, DL 430) 
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De manier waarop de zuilen hun nieuwe fundering kregen wordt verduidelijkt op een plan van 
Studiebureau Constructor: de 6 pilaren worden elk onderstut door 4 paalfunderingen. De 
bestaande muren werden onderschoeid. In de noord- en zuidwand van het schip werden 
vernagelingen voorzien, zodat de druk van het gewelf opnieuw op een correcte manier kon 
gedragen worden door de zuilen. Ook hier bleven de oude scheuren zichtbaar aanwezig. 
De kerk werd volledig gerestaureerd en is vandaag nog steeds in een goede toestand 
bewaard. De kelderruimte die tijdens de restauratie werd gecreëerd wordt nu gebruikt voor 
vergaderingen. 
 
 
4.3. Hoofdgebouw van de mijnzetel te Eisden 
 
De uitbatingsmaatschappij voor Eisden werd gesticht in 1907. De belangrijke Franse 
aanwezigheid in de beheerraad van de mijn zal een duidelijke invloed hebben op de 
architectuur van de zetel. De productie startte in 1923, op 18 december 1987 werd de mijn 
gesloten.  
Het hoofdgebouw van de mijnzetel te Eisden werd gebouwd tussen 1931 en 1933. Het 
gebouw is opgetrokken in een neo-renaissance stijl die erg Frans aandoet. Tussen het 
hoofdgebouw en het mijnmagazijn (herbestemd tot stedelijke kunstacademie) ligt een Franse 
tuin die de grandeur van de gebouwen in de verf moet zetten. Het hoofdgebouw werd in 1993 
beschermd als monument.  
 
 

 
Fig 17: Het hoofdgebouw van de mijnsite te Eisden. Zicht vanuit de Franse tuin. (Foto: Simoni 
Architecten) 
 
 
Het pand had al zeker sinds de jaren ’50 te kampen met scheefstand veroorzaakt door 
verzakkingen. Dit resulteerde in een niveauverschil van 48 cm over de volledige gevellengte. 
Het hoogteverschil manifesteert zich het sterkst ter hoogte van de monumentale trap. Deze 
architectonische betonnen trap heeft dan ook al lang te kampen met scheefstand, en is in de 
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streek ook bekend als de “scheve trap”. Niet alleen de trap is duidelijk scheef, ook op de 
bordessen op de verdiepingen is het niveauverschil duidelijk voelbaar. 
 
 

 
Fig 18: De trap in de inkomhal van het voormalige hoofdgebouw in Eisden. De scheefstand 
is duidelijk zichtbaar en ook voelbaar voor wie de trap gebruikt. (Foto: LRM, Rik van Hensberg) 
 
 
De herbestemming van het hoofdgebouw tot luxehotel is zeer recent uitgevoerd. Na de sluiting 
in 1987 werd het gebouw al casco door de NV Mijnen gerestaureerd. De gevels en het 
schrijnwerk werden bijvoorbeeld in 1995 gerestaureerd. Enkele jaren voordien al werden de 
daken en goten volledig vernieuwd. De draagconstructie van het dak werd toen ook 
nagekeken en verstevigd waar nodig. In het restauratiedossier voor de gevels uit 1995 worden 
ook diverse scheuren in de gevels beschreven, die toen ook werden toegewezen aan de 
verzakkingen. In de gevels werden de scheuren hersteld. Na verkoop bleef het pand jarenlang 
leegstaan. Er werd begonnen met een verbouwing tot hotel door een private eigenaar, maar 
deze werken werden nooit gefinaliseerd. Wel werden de meeste interieurelementen, zoals 
vloer- en wandafwerkingen toen al verwijderd. 
Pas na de aankoop van het hoofdgebouw door Maas Valley Development Company NV 
(MVDC) kwam de herbestemming van het pand tot luxehotel in een stroomversnelling. Bij de 
invulling diende men een oplossing te zoeken voor de duidelijke scheefstand, vooral om 
praktische redenen bij de uitbating van het hotel. Aangezien de meeste waardevolle 
elementen in het verleden al verwijderd waren, kon men dit niveauverschil opvangen met de 
nieuw ingebrachte vloeren.  Zo zorgde men ervoor dat de kamers elk afzonderlijk waterpas 
liggen. De gangen zelf vertonen nog een lichte helling. Om de overgang tussen de gangen en 
de kamers te maken, werkte men met tussendeurdorpels. Op het gelijkvloers heeft men in de 
gang 1 trede aangebracht. Het grootste niveauverschil werd hier opgevangen in de vloer van 
de inkomhal. 
De centrale trap in architectonisch beton, zowat het enige originele interieurelement in het 
pand, zorgde even voor discussie. Uiteindelijk besliste men om de trap met de scheefstand te 
bewaren. Er was immers geen acuut stabiliteitsrisico, de trap is al jaren in deze toestand 
bewaard. Momenteel waarschuwt een bordje de hotelgasten voor de scheefstand. De trap is 
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dus bewaard gebleven als getuige van de verzakkingen die het gebouw in zijn geschiedenis 
heeft ondergaan.  
 
 
4.4. Hoofdgebouw van Waterschei 
 
Het majestueuze hoofdgebouw van de mijnsite van Waterschei werd gebouwd tussen 1920 
en 1924. Hoewel men in 1909 in Waterschei al met de boringen startte, bereikte men pas in 
1921 de eerste kolenlaag. De productie startte in 1924. Het hoofdgebouw werd opgetrokken 
in een betonstructuur volgens het systeem van Hennebique.  
 
 

 
Fig 19: Zijaanzicht van het hoofdgebouw van Waterschei. (Foto: Inventaris van het 
Bouwkundig erfgoed, Agentschap Onroerend Erfgoed) 
 
 
De kelderverdieping en het gelijkvloers waren grotendeels in gebruik als magazijnen en 
stelplaatsen. De twee bovenste bouwlagen (eerste en tweede verdieping) waren 
onderverdeeld in een administratief gedeelte en een gedeelte met sanitaire voorzieningen 
voor de mijnwerkers. De burelen en tekenateliers waren gegroepeerd rond een grote hal in 
het oostelijke gedeelte van het gebouw. Centraal bevond zich de zogenaamde Barbarazaal 
of hal der ondergronds mijnwerkers, ten westen hiervan een grote hal met sanitaire 
voorzieningen, vestiaires en een lampenzaal. Vanuit deze badzaal was er op de tweede 
verdieping een rechtstreekse toegang naar de schachtgebouwen, via een betonnen loopbrug 
aan de noordgevel van het gebouw. 
In 1987 sloot de mijn van Waterschei. In de vroege jaren ’90 werd het interieur van het 
hoofdgebouw grotendeels vernield in de aanloop naar een nieuwe bestemming. De site zou 
omgebouwd worden tot een Europees, educatief, cultureel en recreatief themapark (ERC). Dit 
project is echter nooit doorgegaan. Het gebouw werd beschermd als monument in 1993, als 
eerste monument op de site van Waterschei.  
In 2006 kocht de stad Genk de voormalige mijnsite van LRM (Limburgse Reconversie 
Maatschappij). De site wordt herontwikkeld tot het Thor-park, een technologiepark dat een 
hotspot wil zijn voor innovatie, technologie en innovatie. Het voormalige hoofdgebouw zal een 
centrale rol spelen als ontmoetingsplaats en de locatie waar de centrale functies gebundeld 
worden voor de hele site, zoals een kinderopvang, vergaderzalen, een auditorium, een 
horecaplein en andere ondersteunende functies. 
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Bij de opmaak van het restauratiedossier merkte men dat de dilatatievoegen, die van bij de 
bouw in het gebouw aanwezig zijn, hun taak zeer goed hebben vervuld: momenteel heeft de 
voeg op sommige plaatsen een breedte van meer dan 30 cm, en dat over alle 
verdiepingsvloeren. In 1994 werd een onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken van deze 
zettingen. In dit rapport werd al gesteld dat de oorzaak waarschijnlijk in de ontginningen van 
de diepe ondergrond gezocht dient te worden. Bij een rondgang wordt ook duidelijk dat deze 
zettingen al een tijdje aanwezig zijn. De ontstane openingen werden afgedicht op een manier 
die aansluit bij de algemene decoratie van het interieur. Men ging dus erg pragmatisch om 
met de resultaten van de zettingen. Consultatie van de ontginningsplannen van de mijn van 
Waterschei bevestigt trouwens dat de ontginningen wel degelijk in de onmiddellijke nabijheid 
van de zetel plaatsvonden. 
Bij het herbestemmingsproject zal deze historische zetting in het gebouw architecturaal 
benadrukt worden. De voeg zal worden afgedicht met glasplaten, waarin een LED-verlichting 
is aangebracht. Op die manier krijgen bezoekers een unieke ‘doorkijk’ doorheen de 
constructie. De historische verzakkingen worden met andere woorden creatief meegenomen 
in de vormgeving. 
 
 
5. Besluit 
 
De Limburgse steenkoolontginningen hebben in het landschap duidelijk sporen nagelaten. 
Verzakkingen en breuken zorgden in het verleden al voor allerhande schade aan gebouwen, 
gaande van scheefstand en kleine scheuren tot instortingsgevaar. In het verleden ging men 
vaak erg pragmatisch om met mijnschade, zeker wanneer het gebouwen betrof die eigendom 
waren van de steenkoolmijnen zelf. Bij de huidige restauratie- en herbestemmingsprojecten 
wordt steeds gezocht naar een passende oplossing, die de erfgoedwaarden van het gebouw 
intact laat, of zelfs versterkt. De sporen van mijnschade maken op hun beurt deel uit van het 
erfgoed van de mijnstreek en worden bij restauratie dan ook vaak behouden. 
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HOE GEBEURT HET BEHOUD VAN MONUMENTEN DIE ONDERHEVIG ZIJN 
AAN ZETTINGEN EN AARDBEVINGEN IN PRAKTIJK? 

DE AANPAK VAN DE RIJKSDIENST VOOR CULTUREEL ERFGOED. 
 

Michiel van Hunen en Cor van Kooten 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 
 
1. Inleiding 
 
Rijksmonumenten zijn historische gebouwen die via de monumentenwet extra worden 
beschermd omdat ze bijzondere cultuurhistorische waarden hebben die van nationaal belang 
zijn. Veel mensen koesteren ze ook vanwege een veelal aansprekende uitstraling. 
Niet iedereen weet dat de waarden niet alleen zijn gelegen in de uitstraling van de gevel, maar 
ook liggen in bijvoorbeeld de structuur, het interieur of de archeologie onder de kelder. Veel 
van de aan het monument verbonden historische waarden zijn kwetsbaar. Ze worden niet 
altijd herkend, zijn ongrijpbaar en gaan soms eenvoudig verloren door goedbedoelde maar 
niet passende ingrepen. Tegelijkertijd is een monument vaak een gebouw waarin men woont 
of werkt en dat aan praktische eisen moet voldoen. 
 
 

 
Fig. 1: Een in verband met bevingsschade gestutte gevel 

 
 
In de monumentensector is men ingesteld op discussies over aanpassingen aan 
monumenten. De meeste aanleidingen of redenen om monumenten te restaureren of te 
wijzigen zijn logisch en goed te doorgronden. Met veel typen ingrepen is de laatste decennia 
ook voldoende ervaring opgedaan om de impact op de monumentale waarden te kunnen 
beoordelen. Bovendien zijn bij de ingrepen, zeker bij de grotere, vaak in monumentenzorg 
gespecialiseerd partijen betrokken zoals restauratiearchitecten, restauratie hoofdaannemers 
en gespecialiseerde onderaannemers. 
Op het moment dat persoonlijke veiligheid in het gedrang komt, lijken de spelregels te 
veranderen. Voor de normaliter in acht genomen zorgvuldigheid lijkt geen tijd; minder 
zichtbare of tastbare waarden worden niet of minder meegewogen. Als veiligheid in het geding 
is worden bestaande regels strikter gehanteerd. Het college van burgemeester en wethouders 
(B&W) verleent niet snel vrijstelling om af te wijken van de eisen van het Bouwbesluit. De 
samenwerking wordt formeel en het streven naar consensus lijkt af te nemen; partijen maken 
maximaal gebruik van hun bevoegdheid. 
We zien dat bijvoorbeeld bij kerken die slechts incidenteel intensief worden gebruikt. Er 
worden soms zulke hoge eisen gesteld aan de vluchtroute dat als enige oplossing overblijft 
het aanpassen van de kerkdeuren; deuren die al eeuwen naar binnen opendraaien worden 
aangepast zodat ze naar buiten opendraaien. En soms moeten schitterende en waardevolle 
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historische deuren worden voorzien van brandwerend materiaal om de brandwerendheid met 
tien minuten te vergroten. Toch zijn dit soort ingrepen, al doen ze soms pijn, voor betrokken 
monumentenzorgers begrijpelijk. 
Bij veel redenen om een monument te wijzigen bestaan gradaties waarin je aan de gewenste 
eisen kunt voldoen. Neem bijvoorbeeld een duurzaamheidsmaatregel, zoals thermisch 
isoleren van vensters. Als men de isolatiewaarden van het oorspronkelijke enkele glas wil 
verbeteren is de inzet vaak de isolatiewaarde van HR++ beglazing. Als uiteindelijk vanwege 
de beleving voor monumentenglas (met isolatiewaarde daartussenin) wordt gekozen, is dat 
voor betrokkenen veelal een prima compromis. 
Bij veiligheid ligt dat anders. Zeker voor bestuurders: het is veilig of het is onveilig. En wat het 
lastiger maakt, is dat de mate van veiligheid nauwelijks kan worden beoordeeld door iemand 
die niet deskundig is. En veiligheid in het kader van aardbevingen is alleen door specialisten 
goed te beoordelen. Bovendien moet voor de Nederlandse situatie nog kennis worden 
opgebouwd. 
 
 
2. Risicovolle periode, zoeken naar juiste aanpak 
 
De aanpak van monumenten in het aardbevingsgebied wordt als zeer urgent gezien. Vanuit 
het perspectief monumentenbehoud is dat risicovol: 
 Monumenten worden momenteel onder handen genomen terwijl er nog onvoldoende kennis 

beschikbaar is over het effect van gekozen (veelal plaatselijke) maatregelen op het 
monument als geheel. Ook is er nog onvoldoende kennis beschikbaar over welke 
maatregelen op lange termijn het meest effectief zijn voor historische gebouwen.  

 Werkzaamheden worden uitgevoerd door adviserende en uitvoerende bedrijven die geen of 
weinig ervaringen hebben met monumenten. Bij die partijen is nog onvoldoende kennis en 
bewustzijn over de cultuurhistorische waarden en hoe deze waarden door ingrepen worden 
beïnvloed.  

 Door –begrijpelijke- gevoelens van onveiligheid bij bewoners enerzijds en bestuurlijke 
daadkracht anderzijds wordt soms te snel overgegaan tot ingrijpende maatregelen. Er wordt 
te weinig tijd genomen voor het zorgvuldig uitwerken van een plan. 

 Maatregelen om persoonlijke veiligheid te waarborgen en maatregelen om het monumenten 
te behouden, zowel bouwkundig als qua historische waarden, zijn vaak niet optimaal op 
elkaar afgestemd of zelfs strijdig. 

 Er is nog onvoldoende kennis beschikbaar over lokaal te verwachten grondversnellingen en 
de mate waarin die worden overgedragen aan het gebouw, afhankelijk van de specifieke 
eigenschappen van de bodem ter plaatse en van het funderingstype. 

 Complex krachtenveld waarbij nog niet alle rollen helder zijn. Wie gaat de regie voeren of 
programma’s begeleiden en uitvoeren? 

Het gevolg is dat in deze fase werkzaamheden bij monumenten worden uitgevoerd waar men 
vraagtekens bij kan plaatsen. Ook zijn er grote verschillen in de uitvoeringskwaliteit.  
 
 
3. Cultureel erfgoed 
 
Groningen beschikt over een grote diversiteit aan cultureel erfgoed: rijksmonumenten, 
gemeentelijke monumenten, bijzondere stads- en dorpsgezichten, beeldbepalende en 
karakteristieke panden. Maar ook archeologische vindplaatsen, kenmerkende landschappen, 
bebouwingsstructuren, bijzondere tuinen en waardevolle interieurs. Zo heeft de provincie 
Groningen bijvoorbeeld de mooiste orgels van de wereld in haar Middeleeuwse kerken staan 
(1). 
In het aardbevingsgebied staan circa 1900 rijksmonumenten; 636 in de gemeente (stad) 
Groningen en 1.253 in het gebied daar omheen (1). Daarbij nog 22 beschermde stads- en 
dorpsgezichten en 260 archeologische rijksmonumenten. Naar schatting staan er in totaal 



- 3 - 
 

tussen de 10.000 -15.000 bijzondere historische of beeldbepalende gebouwen die de identiteit 
van de streek bepalen. 
De Groninger Bodem Beweging stelt dat er tenminste 900 rijksmonumenten zijn beschadigd 
door de bevingen. 
 
 
4. Politiek bestuurlijk krachtenveld 
 
“De problematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning is omvangrijk en uniek, urgent 
en acuut. Bij grote delen van de bevolking is sprake van gevoelens van onzekerheid en 
onveiligheid. Er is weinig vertrouwen in de verantwoordelijke instanties” (2). 
In de regio spelen tal van sociaal-economische problemen die de aandacht vragen van 
bestuurders. In de provincie Groningen wordt van oudsher veel landbouw bedreven; door 
schaalvergroting biedt die sector echter voor steeds minder mensen werk. Een indringende 
opgave is de economische en demografische krimp in het gebied. De krimp versterkt de 
waardevermindering van gebouwen als gevolg van de winningsschade en de te verwachten 
winningsschade . 
“De aardbevingen in Groningen veroorzaken schade, overlast en een veiligheidsrisico voor 
de inwoners in de regio. Een gezamenlijke inzet van de overheden in de regio is onontbeerlijk 
voor een effectieve aanpak van de aardbevingsproblematiek”. Op 17 januari 2014 hebben het 
Rijk, de provincie Groningen en negen gemeenten in het gaswinningsgebied het 
bestuursakkoord ‘Vertrouwen op Herstel, Herstel van Vertrouwen’ afgesloten. Op 9 februari 
van dit jaar zijn daarop enkele aanvullingen gekomen. In deze aanvulling staat onder andere: 
“Er moet voortvarend aan de slag worden gegaan met zogenoemde no-regret 
versterkingsmaatregelen. Daarbij dient geprioriteerd te worden op objecten met het hoogste 
risicoprofiel, in beginsel van binnen naar buiten”. 
 
 

 
Fig. 2: Verzwakte gevel die met stutten is beschermd tegen omvallen 

 
 
De omschrijving ‘no-regret versterkingsmaatregelen’ maakt de monumentenzorger die een 
weloverwogen aanpak nastreeft alert. In dezelfde aanvullende beleidsafspraak staat echter 
ook: “Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het behoud van het cultureel erfgoed en 
de karakteristieke bebouwing, waaraan het gebied zijn kwaliteit en identiteit in belangrijke 
mate ontleent.” 
Afhankelijk van het veiligheidsniveau dat men kiest moeten mogelijk tussen de 35.000 tot 
90.000 gebouwen worden versterkt (3). Er zijn tot 20 september 2015 in totaal 48.994 
schademeldingen gedaan (4). In deze context heeft zorgvuldig behoud van de bijna 1900 
rijksmonumenten en bijna 800 gemeentelijke monumenten niet vanzelf de volle aandacht (1).  
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4.1. Overheidsdienst Groningen  
 
Het kabinet heeft besloten tot de vorming van een bijzondere overheidsdienst: de Nationaal 
Coördinator Groningen. De nieuwe overheidsdienst, waarin gemeenten, provincies en rijk 
samenwerken, wordt momenteel opgebouwd. Reden daarvoor is dat publieke regie nodig is 
om de aanpak te versnellen, verbreden en intensiveren. Beoogd wordt een meer doeltreffende 
aanpak van de problematiek, bundeling van beschikbare menskracht en middelen en meer 
besluitkracht met betrekking tot de noodzakelijke maatregelen. Hoe de organisatie er precies 
gaat uitzien is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, wel is duidelijk dat monumentenzorg een 
duidelijke plek krijgt. 
 
 
4.2. Nationaal Coördinator Groningen 
 
De overheidsdienst wordt geleid door Hans Alders, oud Commissaris van de Koningin in 
Groningen, oud Minister. “De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geeft vorm en inhoud 
aan zowel de totstandkoming als de uitvoering van het Programma Aardbevingsbestendig en 
Kansrijk Groningen (5). Dit meerjarig programma bevat alle maatregelen en voorzieningen om 
de opgave in Groningen op een goede manier in te kunnen vullen. Het gaat daarbij om 
concrete maatregelen voor het bouwkundig en preventief versterken van woningen, 
monumenten en andere gebouwen, het in combinatie hiermee verduurzamen van woningen, 
het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en maatregelen voor de versterking van de 
regionale economie.” Het betreft een meerjarige aanpak, rekening wordt gehouden met een 
periode van 15 tot 20 jaar. 
Op 4 november 2015 heeft de NCG het concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig 
en Kansrijk Groningen 2016-2020 gepubliceerd (meer daarover onder paragraaf Aanpak).  
Er zijn tal van samenwerkingsverbanden en bewegingen, die soms ook weer een andere 
vorm, samenstelling of rol krijgen. Vanuit het Ministerie OCW is er een Stuurgroep en 
Taskforce Monumenten en Aardschokken, waarin het ministerie van OCW/ RCE, de NAM, de 
gemeenten, de provincie en Erfgoedhuis Libau elkaar treffen. Libau speelt een belangrijke rol 
richting de gemeenten (lees paragraaf Procedures rondom Monumentenzorg). 
 
 
4.3. Maatschappelijke organisaties 
 
Bewoners hebben zich verenigd in de Groninger Bodem Beweging en de Dialoogtafel. De 
Dialoogtafel is inmiddels overgegaan in een Groninger Gasberaad. In het Groninger 
Gasberaad (GG) zijn verschillende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. 
 
 
4.4. De Nederlandse Aardolie Maatschappij 
 
Een hoofdrolspeler is de NAM, concessiehouder. De NAM is een private organisatie met Shell 
en ExxonMobil als aandeelhouders. Energie Beheer Nederland (EBN) is een overheidsbedrijf 
en speelt een belangrijke rol bij de exploitatie van olie en gas in Nederland; EBN participeert 
voor 40% in bijna alle projecten. De totale aardgasproductie van NAM in 2012 bedroeg circa 
60 miljard m3. De gaswinning leverde tot nu toe meer dan 200 miljard euro op aan de 
Nederlandse schatkist (6). 
NAM erkent inmiddels dat de gaswinning veel van de schade aan gebouwen veroorzaakt. Om 
schade af te handelen en risico’s te beperken is de NAM een aantal programma’s gestart. De 
uitvoering is of wordt per 1 januari 2016 overgedragen aan het Centrum Veilig Wonen. 
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4.5. Centrum Veilig Wonen 
 
Centrum Veilig Wonen (CVW) is de nieuwe instantie die zorgt voor de afhandeling van 
gebouwschade door aardbevingen in het gebied van het Groninger gasveld. Tevens helpt 
CVW bij bouwkundig versterken om schade te voorkomen. Centrum Veilig Wonen deelt kennis 
en toetst maatregelen. Het is een nieuwe organisatie die sinds begin dit jaar operationeel is 
en eind van het jaar op volle sterkte (200 man) hoopt te zijn. 
 
 
4.6. Advies- en ingenieursbureaus en wetenschappelijk instellingen 
 
In opdracht van de NAM (direct of indirect) zijn diverse advies- en ingenieursbureaus en 
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen betrokken. Onder andere: Arcades, Arup, TUD, 
TNO en ABT. 
 
 
5. Procedures rondom Monumentenzorg 
 
In de Monumentenwet 1988 is de bescherming van rijksmonumenten geregeld. Wanneer een 
eigenaar een rijksmonument wil wijzigen moet een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt overigens ook voor provinciale en gemeentelijke 
monumenten. De gemeente beslist over het wel of niet verlenen van de 
omgevingsvergunning. 
In een gemeentelijke Erfgoedverordening (of Monumentenverordening) is vastgelegd dat voor 
het beoordelen van aanvragen een onafhankelijke monumentencommissie moet zijn 
ingesteld. Die commissie adviseert de gemeente over de mate waarin het bouwplan de 
cultuurhistorische waarden van het monument respecteert. 
 
 
5.1. Reguliere en uitgebreide procedures 
 
Bij kleine ingrepen hoeft de gemeente alleen advies te vragen aan de plaatselijke 
monumentencommissie en wordt er binnen 8 weken een beslissing genomen. Aanvragen met 
meer ingrijpende werkzaamheden aan rijksmonumenten verlopen via de uitgebreide 
procedure en nemen maximaal 26 weken in beslag. De gemeente wint behalve bij de 
plaatselijke monumentencommissie ook advies in bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Wanneer het monument buiten de bebouwde kom van stad of dorp ligt, vraagt de 
gemeente ook advies aan de provincie. Deze uitgebreide procedure is van toepassing als het 
gaat om: (gedeeltelijke) sloop; ingrijpende wijziging; functiewijziging van het pand of een deel 
daarvan; reconstructie.  
Bij aardbevingsproblematiek gaat het in veel gevallen formeel om een uitgebreide procedure. 
Die periode van 26 weken wordt nu als te lang ervaren. Er wordt gekeken of dit op een of 
andere manier is in te korten.  
Het uitganspunt van het Rijk (de ministerraad) is om bij het herstel en bescherming van 
cultureel erfgoed gebruik te maken van de bestaande structuren, zoals de provinciale integrale 
commissie welstands- en ruimtelijke kwaliteit, de provinciale monumentencommissie, het 
provinciaal bouwheerschap en de stadsbouwmeester (1). Nieuwe regelgeving is ongewenst 
met oog op het vertragende effect. 
 
 
5.2. Libau 
 
Libau adviseert, als onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit, 20 gemeenten 
in de provincie Groningen via een provinciaal opererende monumentencommissie. De 
monumentencommissie stemt in zaken waarbij ook welstandsaspecten aan de orde zijn af 
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met de welstandscommissie, maar beide commissies brengen een afzonderlijk advies uit. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is als toehoorder aanwezig bij de vergaderingen 
van de monumentencommissie. 
 
 

 
Fig. 3: Gewelven zijn kwetsbaar bij bevingen en modellering is lastig. 

 
 
6. Aanpak problematiek 
 
Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de 
uitvoeringsorganisatie RCE is op bestuurlijke en uitvoerende niveaus continu aandacht 
gevraagd voor de zorgvuldigheid en het maatwerk dat monumenten vragen. Ook 
monumentenorganisaties zoals Libau en gemeentelijke monumentenzorgers hebben dit 
gedaan. Mede door de goede samenwerking in Stuurgroep en Taskforces lijkt de zorg voor 
monumenten goed verankerd in het concept meerjarenprogramma. 
De inzet van de Rijksdienst is tweeledig. Enerzijds beleidsmatig: er zorg voor dragen dat 
cultureel erfgoed een stevige plek krijgt in relevante organisaties (zoals overheidsdienst 
Groningen en CVW) en programma’s (zoals van de NAM, zie verderop). Anderzijds 
uitvoerend: advies geven binnen de reguliere adviesprocedures voor vergunningverlening.  
Daarnaast richt de RCE zich via het programma Aardbevingen en Erfgoed op 
kennisontwikkeling voor het verantwoord aanpassen van monumenten. 
In het programma van de Nationaal Coördinator Groningen is over de aanpak van gebouwd 
cultureel erfgoed onder meer het volgende geschreven: 
 gebiedsgerichte aanpak: om inzichtelijk te krijgen welke waarden in het gebied aanwezig 

zijn, moet een cultuurhistorische waardenstelling worden uitgevoerd, waarbij het gebouwd 
erfgoed in zijn ruimtelijke context wordt gewaardeerd;  

 maatwerkbenadering: op korte termijn worden afwegingskaders, uitvoeringsmethodieken 
en kwaliteitsrichtlijnen ontwikkeld, zodat een balans kan worden gevonden tussen 
veiligheid, gebruik en cultuurhistorische waarden; 

 cultuurhistorische waardenstelling: de cultuurhistorische waardenstelling vormt samen met 
een cultuurhistorische waardenkaart de ruimtelijke strategische onderlegger voor 
instrumenten en beslissingen. En ook voor de uitvoering, zoals herstel, aanpak van hoge 
risico bouwelementen (HRBE’s), versterking, energetische verbetering en sloop; 

 erfgoedmeting: via een zogenaamde nul-meeting wordt de staat van onderhoud, de mate 
van schade en de constructieve opbouw van panden in kaart gebracht; 

 uitvoering schadeherstel: herstel moet gebeuren volgens de richtlijnen die zijn opgesteld in 
het schadeprotocol voor monumenten. De inzet van experts, zoals restauratiearchitecten, 
monumentenadviseurs, deskundige en gecertificeerde aannemers is hierbij onontbeerlijk. 

De RCE is als kennisinstituut samen met de regionale overheden en het ministerie OCW bezig 
om een programma “Aardbevingen en Erfgoed” uit te werken. Hierin is onder meer de 



- 7 - 
 

ontwikkeling van twee afwegingskaders (gebiedsgericht en objectgericht) opgenomen. Ook 
andere van hierboven genoemde onderwerpen zullen binnen dat programma worden 
opgepakt. 
 
 
6.1. Adviesrol Rijksdienst 
 
Bij ingrijpende veranderingen kunnen meerdere disciplines betrokken worden: adviseurs 
Bouwkunde, Architectuurhistorie, Erfgoed en Ruimte, Archeologie en Cultuurlandschap Ook 
specialisten van de afdelingen Conservering & Restauratie en Architectuur & Kunsthistorie 
adviseren in specifieke gevallen. Ze zijn allen betrokken bij praktijksituaties zoals verderop in 
dit artikel beschreven onder het kopje Casuïstiek. 
 
 
6.2. Visie RCE op aanpak 
 
Veel monumenten hebben schade opgelopen door aardbevingen als gevolg van gaswinning. 
Herstel- en versterkingsmaatregelen zijn daardoor noodzakelijk. De aanpak moet gebaseerd 
zijn op een cultuurhistorische waardenstelling. Het gaat dus om het vinden van de balans 
binnen de driehoek: veiligheid, gebruiksvoorwaarden en het behoud van monumentale 
waarden. 
 
 

 
Fig. 4: Driehoek monumentwaarden, gebruikswaarden en veiligheid 

 
 
Een balans tussen monumentwaarden, gebruikswaarden en veiligheid kan alleen worden 
bereikt middels maatwerk.  
Een maatwerkoplossing kan alleen ontstaan na een cultuurhistorische waardenstelling en een 
zorgvuldige analyse van de bouwkundige conditie en alle mogelijke schadeoorzaken. In veel 
gevallen zijn bevingen namelijk niet de enige oorzaak van de schade en (potentiële) 
instabiliteit. Ook achterstallig onderhoud en zwakke funderingen spelen bijvoorbeeld een rol. 
Bij het uitwerken van een herstel of versterkingsplan is het essentieel de verschillende 
oorzaken goed te onderkennen. 
Het preventief versterken van monumenten begint bij het wegwerken van achterstallig 
onderhoud (7), daarmee komt het monument weer terug in zijn oorspronkelijke kracht. Door 
dat te combineren met maatregelen die de constructieve samenhang vergroten wordt in veel 
gevallen een behoorlijk robuust gebouw verkregen. Een inschatting is dat het zo wellicht 
bestand is tegen grondversnellingen van 0,1 pga (7) (sterkste beving tot nu is 0,08 pga (8). 
De RCE adviseert in deze fase – waarin nog onvoldoende kennis beschikbaar is - 
terughoudend te zijn met ingrijpende maatregelen zoals base-isolation en het inbrengen van 
verstevigende staalconstructies. 
Bij bepaalde monumenten kan rigoureus versterken betekenen dat het karakter van het 
monument ernstig in het geding komt, daarmee kan het middel erger worden dan de kwaal. 
In specifieke situaties kunnen ook minder conventionele oplossingen worden overwogen, 
zoals het tijdelijk uit gebruik nemen van een gebouw. Waarbij men zich bewust moet zijn dat 

veiligheid 

monumentwaarden

n 

gebruikswaarden

monumentwaarde
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de huidige periode van onrust in de bodem, naar verwachting 20 tot 30 jaar, relatief kort is op 
een monumentenleven van 300 tot 500 jaar.  
Zo kan het ‘in de mottenballen zetten’ van een bijzonder monument een optie zijn. Door een 
monument tijdelijk buiten gebruik te stellen kunnen ingrijpende, niet reversibele en 
verstorende maatregelen worden voorkomen. Die kunnen overigens mogelijk ook wordt 
voorkomen door een (tijdelijke) functieverandering; een ander gebruik betekent namelijk vaak 
ook andere veiligheidseisen omdat ook de intensiteit van het gebruik een rol speelt.  
Ook het partieel versterken is een optie, die ruimte versterken die het mogelijk maakt dat 
gebruikers veilig uit het gebouw kunnen komen. 
Tijdelijk versterken op een reversibele manier kan ook worden afgewogen. De 
versterkingsconstructie kan weer worden verwijderd op het moment dat de bodem tot rust is 
gekomen. Het volledig reversibel maken van de hulpconstructie kan er voor zorgen dat deze 
veel meer zichtbaar is en zelf erg verstorend, toch kan dat acceptabel zijn als ‘tijdelijke’ 
maatregel. Dat kan de voorkeur hebben boven een minder zichtbare verstevigingsconstructie 
die niet reversibel is. Voor de meeste particuliere woonhuiseigenaar zal dit echter geen 
acceptabele optie zijn; mogelijk wel voor een publieke eigenaar of stichting die een kerk, 
molen of industriegebouw beheert.  
Bij alle werkzaamheden is een goed doordachte aanpak en een zorgvuldige uitvoering 
belangrijk. Via de stichting ERM zijn voor veel soorten werkzaamheden uitvoeringsrichtlijnen 
ontwikkeld speciaal voor het werken aan monumenten (www.stichtingerm.nl/richtlijnen). Het 
is raadzaam deze richtlijnen te koppelen aan werkzaamheden die (direct of indirect) in 
opdracht van de NAM of het CVW worden uitgevoerd.  
 
 
6.3. Programma’s NAM 
 
Door de NAM zijn verschillende programma’s gestart. In eerste instantie was daarbij weinig 
aandacht voor de extra zorg en zorgvuldigheid die monumenten vragen. Geleidelijk lijkt dat te 
verbeteren doordat gemeenten, Libau en de RCE continu aandacht vragen voor maatwerk bij 
historisch waardevolle gebouwen. 
Bij de uitvoering van de programma’s ligt het initiatief bij de NAM of het Centrum Veilig Wonen. 
Zij benaderen eigenaren met een voorstel om hun gebouwen van risicovolle elementen te 
ontdoen (HRBE), te versterken of te ont stutten. 
De eigenaar kan besluiten NAM toestemming te geven of te machtigen om het plan uit te 
voeren. NAM/CVW laat een plan uitwerken en kan zowel de vergunningaanvraag als de  
uitvoering afhandelen.  
Relevante programma’s in dit kader zijn:  
 
High Risk Building Elements (HRBE) 
HRBE staat voor gebouwonderdelen waar directe risico’s met betrekking tot stabiliteit aan de 
orde zijn. Bijvoorbeeld hoge of wankele schoorstenen, pinakels, luifels en verzwakkende 
verbouwingen. Zeker slanke hoge bouwdelen met veel massa bovenin vormen bij bevingen 
een risico naar beneden te vallen en mensen te verwonden. 
In de uitvoering van het programma worden nu op ruime schaal bijvoorbeeld gemetselde 
schoorstenen vervangen door kunststof exemplaren.  
> De RCE heeft aangegeven dat de gemetselde schoorstenen zeker in het Groningse deel 
van ons land een bijzondere bouwwijze hebben en vaak een karakteristiek en onmisbaar 
onderdeel van het gebouw vormen. Niet alleen het beeld is van belang, ook de historische 
bouwmassa heeft waarde.  
De Rijksdienst heeft in een aantal gevallen met succes gepleit voor een alternatieve aanpak 
waarbij een deel van het dak rondom de schoorsteen wordt verstevigd met beplating. De 
schoorsteen kan daardoor niet meer door het dakvlak vallen en kan extra worden verankerd 
aan het dakvlak. 
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Fig. 5: Woning waarbij rechter schoorsteen is vervangen door kunststof replica. 
 
 
Ont-stutten 
Ont-stutten heeft tot doel in het oog springend stut en stempelwerken zo snel mogelijk te 
vervangen voor structureel herstel om zo het straatbeeld te verbeteren en het gevoel van 
onveiligheid weg te nemen. Bij de uitvoering van dit programma wordt bijvoorbeeld 
voorgesteld om een verzwakte gevel af te breken en opnieuw op te bouwen. 
> De Rijksdienst streeft er naar dat bij monumenten de verschillende alternatieve ingrepen 
voldoende worden afgewogen. Bij een monument ziet de RCE het in verstevigde vorm 
reconstrueren van een gevel alleen als laatste redmiddel. De eerste optie is voor de RCE in 
principe het verstevigen van de bestaande gevel, ook indien dat meer kost dan opnieuw 
opbouwen. Alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de cultuurhistorische waarden 
met name zijn gelegen in de architectuur of het architectonisch concept en minder in 
materiaalgebruik en de historische bouwtechniek, leidt reconstructie niet tot een verlies van 
monumentwaarden. 
 
 

 
Fig. 6: Gestutte zijgevel. 

 
 
Versterken 
Het programma “versterken” is erop gericht de bestaande bebouwing op een zodanig 
constructief peil te brengen dat in het gebouw aanwezige personen bij zware 
grondbewegingen veilig kunnen ontkomen. Het primaire doel is dus veiligheid voor mensen 
en niet behoud van het gebouw of behoud van monumentwaarden. 
> wanneer een monument in het kader van dit programma wordt versterkt moet volgens de 
RCE de aanpak zowel tot doel hebben het gebouw veilig voor personen te maken als het 



- 10 - 
 

behoud van het gebouw en de daaraan verbonden historische waarden. Het gaat om een 
relatief klein aantal gebouwen dat een extra investering vragen, daar mag niet op worden 
bezuinigd. De RCE pleit ook voor het formuleren van uitgangspunten voor de aanpak bij 
monumenten. 
 
Task Force complexe gevallen  
De Task Force complexe gevallen is in het leven geroepen omdat er een type gebouw bestaat 
dat niet tot de gewenste norm is te versterken. Ook indien monumentwaarden in het geding 
zijn, spreken we van een complex geval. 
Een voorbeeld van een complex geval is het versterken van een kerk met gemetselde 
gewelven en pilaren. Het berekenen van de sterkte van zo’n soort gebouw is ingewikkeld en 
tijdrovend. In het gebied staat een grote verscheidenheid aan typen kerkgebouwen. De RCE 
dringt er bij de NAM op aan om de gebouwen te typeren en het per type gebouw uit te werken. 
 
 
7. Ontwikkelde instrumenten 
 
Door, in opdracht van de Stuurgroep en de Task Force zijn een tweetal instrumenten 
ontwikkeld die gericht zijn op een zorgvuldige omgang met monumenten.  
 
Protocol Schadeafhandeling 
Het is een beschrijving van de afhandeling door de NAM van schade aan gebouwen als gevolg 
van aardbevingen door gaswinning (NAM 14 mei 2014). In het protocol is een apart hoofdstuk 
over monumenten toegevoegd. 
Voor monumenten staat daar onder meer in dat: de eigenaar het recht heeft op kosten van de 
NAM een restauratiearchitect in te schakelen; dat werkzaamheden niet mogen starten voordat 
de gemeente een vergunning heeft afgegeven of heeft verklaard dat geen vergunning nodig 
is; uitvoering rekening moet houden met de cultuurhistorische waarden; dat archeologisch 
onderzoek nodig kan zijn en dat de offerte voor het uitvoeren van werkzaamheden bij voorkeur 
bij een restauratieaannemer moet worden aangevraagd. 
 
Handboek Aardbevingsschade 
Het handboek is opgesteld door Arcades in opdracht van de NAM om tot een uniforme 
afhandeling van de schades aan gebouwen te komen. Het bedoeld voor schade-experts en 
adviseurs. Het behandelt alle soorten gebouwen en heeft een apart hoofdstuk voor traditioneel 
opgetrokken gebouwen, zoals monumenten. Dat hoofdstuk is op aandringen van de RCE 
toegevoegd. Het geeft een handvat bij het beoordelen van schade en toekennen van 
herstelmethoden. 
 
 
8. Casuïstiek 
 
Zandeweer, arbeiderswoning 

 
 

Deze arbeiderswoning vertoont uitgezakte voor- en 
zijgevels. Bevingsschade is nog niet waarneembaar 
maar wordt wel verwacht. 
Omdat er bevingsschade is te verwachten en de 
veiligheid voor de bewoners in het geding is, wordt nu 
een plan voor versterken ontwikkeld. Het is een 
ingrijpend plan waarbij merkwaardig genoeg niet de 
gevels worden hersteld. 
De RCE maakt zich sterkt voor het herstel van de 
gevels. 
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Appingedam, Schoorsteen van de oude oliemolen Eendracht 

 
 

De schoorsteen is vanwege valrisico’s op last van de 
gemeente gedemonteerd in drie delen. Nu is de 
schoorsteen weer opgebouwd op een nieuwe 
fundering en met in de schacht een trekstang. Er is 
daardoor een lichte voorspanning aanwezig. 
De RCE heeft op een eerder plan met voorspanning 
negatief geadviseerd en aangegeven wat wel een 
goede richting zou kunnen zijn. 
In reactie daarop is gekozen voor een prefab 
funderingsplaat die de bewegingen uit de bodem niet 
over kan nemen. 
De schoorsteen is niet meer in gebruik maar zou nog 
wel gebruikt kunnen worden. 
De RCE kan zich vinden in de uiteindelijke realisatie. 
 

Slochteren, Boerderij 

 

Het gebouw is in slechte bouwkundige en 
constructieve staat als gevolg van slechte eerdere 
ingrepen en veel achterstallig onderhoud. Er zijn ook 
veel zettingen waarneembaar. 
Een recent opgesteld plan voor herstel en versterking 
-inbrengen van een staalconstructie- is volgens de 
RCE onvoldoende doordacht en doet onvoldoende 
recht aan het monument. 
De RCE heeft geadviseerd een deskundig bureau 
een ander plan te laten uitwerken. Omwille van de 
veiligheid wil men ook een staalskelet in het 
achtergedeelte van het huis aan brengen. 
 

Uithuizen, ‘Maarlandhoeve’, Base-isolation 

 

Voor het woonhuis is een zorgvuldig uitgewerkt plan 
gemaakt; de basis van het plan is echter volgens de 
RCE niet goed. Er is door de provincie restauratiegeld 
aan toegekend. De gemeente heeft een vergunning 
afgegeven, mede omdat de eigenaar vanwege een 
uitvoerige restauratie al gedurende langere tijd (jaren) 
in een naastgelegen noodwoning huist. 
Dit huis is niet als boerderij gebouwd maar als 
herenhuis. De schuren zijn later aangebouwd. 
Groninger schuren blijken meer last te hebben van 
windbelasting dan van bevingsschade. 
Nu is het voor de RCE een uitdaging om toch invloed 
op de kwaliteit van het plan uit te oefenen, onder 
andere meer ‘materiaal sparend’. 
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Doodstil, Villa 

 

De woning heeft door de aard van bouwen een groot 
gewicht in de torenkamer die over een open erker is 
gebouwd. Daarom is er vanwege een risicovolle 
situatie ook een fors stempel en stutconstructie onder 
aangebracht. 
De kersverse eigenaar wil zich, voordat hij met 
uitvoering van versterken begint, eerst beraden over 
de situatie. De RCE pleit voor herstel en versterken. 
 
 

Uithuizen, Achtergevel Boerderij 

 

Bij deze boerderij staan de achtergevels van de 
schuren ver achterover, mede als gevolg van 
geleidelijk verzakkingen door aantasting van het 
metselwerk en een zwakke fundering. Al ruim drie jaar 
staan er stutten tegen de muren om verdere 
scheefstand en zelfs omvallen te voorkomen. Er was 
een ingrijpend plan ontwikkeld in het kader van het 
programma ‘Versterken’ zodat in geval van een 
beving de gevels blijven staan. De hulpconstructie die 
aan de binnenzijde zou moeten worden aangebracht 
was buitenproportioneel zwaar (betonnen sloof met 
stalen staanders). De schuur zou deels te stijf worden 
en zou bovendien het gebruik van de schuur 
belemmeren.  
De RCE heeft een ander plan geadviseerd dat ook 
voldoende veiligheid geeft maar meer recht doet aan 
de monumentwaarden en het gebruik. In dat voorstel 
worden de gevels bijna recht gezet, wordt het 
achterste deel van het gebinte verstevigd en middels 
vloeren aan de achtergevels gekoppeld. Zodoende 
ontstaat weer een samenhangend geheel. 
 

Garrelsweer, Pastorie in Amsterdamse schoolstijl, Base-isolation 

 

De bouwmassa is zeer plastisch en het interieur is 
fijnmazig uitgedetailleerd. Daarin zijn nauwelijks 
versterkende maatregelen mogelijk, zeker niet in 
combinatie met de hoge zeer karakteristieke 
schoorstenen.  
Voor dit gebouw wordt daarom een plan voor Base-
isolation uitgewerkt. De RCE kan zich daar in dit geval 
in vinden. 
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Usquert, Herenboerderij, Base-isolation 

 

 

De eigenaren van een kapitale boerderij 
hebben besloten een pilot te willen zijn in het 
aanbrengen van Base-isolation. 
Hoewel er kleine schade te zien is, kan de 
onderhoudsstaat van het gebouw als goed 
worden aangemerkt. Het interieur is de 
laatste jaren tot op detail gerestaureerd.  
Er is een plan opgesteld dat qua techniek 
goed in elkaar zit. Door de RCE is er 
aandacht gevraagd voor de uitvoering en 
vooral het onderhoud van de isolatoren. 
Direct gevaar is volgens de RCE nog niet aan 
de orde. Als pilot vindt de RCE het 
interessant; de uitvoering en de gevolgen 
kunnen worden gemonitord. De ervaringen 
kunnen dienen om in andere situaties te 
adviseren.  
 
 
 

Kerken, divers  

 

Op dit moment is het onderzoeksbureau Arup 
een aantal berekeningen aan het uitvoeren 
aan de sterkte van kerkgebouwen. Daarin 
nemen ze ook type gebouwen mee en 
hebben de RCE gevraagd mee te denken in 
de diversiteit aan kerkgebouwen. 
 

 

 

  

Afbeelding Adema architecten 
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9. Conclusies 
 
 Vanuit het perspectief van monumentenzorg is de huidige periode risicovol. Veel 

monumentenwaarden zijn kwetsbaar; ze worden niet door iedereen herkend of erkend en 
gaan eenvoudig verloren door niet passende ingrepen. 

 Bij de aanpak gaat het om het vinden van de balans binnen de driehoek: veiligheid, 
gebruiksvoorwaarden en behoud van monumentale waarden. 

 Preventief versterken begint met het wegwerken van achterstallig onderhoud, het 
monument moet eerst weer in zijn oorspronkelijke kracht worden gezet. 

 Door de aanpak van achterstallig onderhoud te combineren met maatregelen die de 
constructieve samenhang vergroten wordt een robuust gebouw verkregen; een inschatting 
is dat die mogelijk bestand zijn tegen bevingen tot 0,1 pga (sterkste beving tot nu toe was 
0,08 pga). 

 De Nationaal Coördinator Groningen schrijft een specifieke aanpak voor monumenten voor 
met als uitgangspunten: een gebiedsgerichte aanpak; een maatwerkbenadering op basis 
van cultuurhistorische waardenstelling; een nulmeting van de bouwkundige conditie en 
uitvoering door voor monumenten gekwalificeerde bedrijven. 

 
 
10. Noten 
 
1  Concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-

2020, Nationaal Coördinator Groningen, 4 november 2015. 
2  Opzet governance programma Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen, 28-07-

2015. 
3  Impact Assessment Nederlandse Praktijk Richtlijn Aardbevingsbestendig bouwen, 

Stuurgroep NPR, 8 januari 2015. 
4  Visie Groninger Bodem Beweging, 20 september 2015. 
5  Brief van Minister Kamp aan de Tweede Kamer, 1 mei 2015. 
6  http://www.nam.nl/nl/about-nam/facts-and-figures.html 
7  Expertmeeting ‘Monumenten in het Groninger aardbevingsgebied’, georganiseerd door 

de RCE in samenwerking met Provincie Groningen, Libau, Stichting Oude Groninger 
Kerken en het Groninger Landschap, ’t Zandt, 21 april 2015. 

8  Roel de Jong, presentatie tijdens Expertmeeting, ‘t Zandt, 21 april. 
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WETENSCHAPPELIJK-TECHNISCHE GROEP VOOR 

AANBEVELINGEN INZAKE BOUWRENOVATIE EN MONUMENTENZORG 
 

www.wta-nl-vl.org 
info@wta-nl-vl.org 

 KvK:  40398619 
 

 
De WTA stelt zich voor 

 
 
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen, 
researchafdelingen en adviesorganen, een uitgebreid aanbod van kennis op het 
gebied van renovatie en instandhouding van het gebouwenpatrimonium. Van die 
kennis zou de bouwrenovatiemarkt en daarmee ook de zorg voor de monumenten 
meer kunnen profiteren dan nu het geval is, en dat eens te meer daar het zwaartepunt 
van die zorg geleidelijk verschuift van de traditionele restauratie naar renovatie en 
onderhoud en bovendien de “jonge“ monumenten met een geheel eigen 
conserveringsproblematiek, in de zorg worden betrokken. 
 
Probleem is echter dat dit grote kennisaanbod niet zo gemakkelijk is te overzien en 
zich bovendien steeds aanpast. Het adagium “bouwen is traditie” gaat steeds minder 
vaak op, en dat geldt evenzeer voor renovatie - en onderhoudstechnieken. 
 
Kwaliteit, bruikbaarheid en actualiteit van kennis staan daarbij voorop. De Nederlands-
Vlaamse afdeling van de WTA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De WTA beijvert 
zich voor onderzoek en de praktische toepassing daarvan op het gebied van 
onderhoud aan gebouwen en monumentenzorg. 
 
Daartoe worden bijeenkomsten van wetenschappers en praktijkdeskundigen 
georganiseerd, waar een specifiek probleem inzake onderhoud van gebouwen en 
duurzaamheid van gebruikte bouwmaterialen en methoden zeer intensief wordt 
onderzocht. In studiewerkgroepen op onder meer het terrein van houtbescherming, 
oppervlaktetechnologie, metselwerk, natuursteen, statische/dynamische 
belastingen van constructies, versterking en consolidatie, monitoring worden 
kennis en ervaringen uitgewisseld. 
Resultaten worden vertaald in een richtlijn voor werkwijzen en 
behandelingsmethoden. Gezien de kwaliteit en de heterogene samenstelling van de 
werkgroepen, kunnen die richtlijnen, zogenaamde Merkblätter, beschouwd worden als 
objectief en normstellend. Zij worden in brede kring verspreid door middel van 
publicaties in de vakpers en in het tijdschrift “Bausubstanz” gepubliceerd dat aan alle 
leden 4x per jaar wordt toegestuurd. 
 
Leden van de WTA kunnen aldus, door een actieve vertegenwoordiging in 
werkgroepen bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke normstellende 
advisering. 
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AANBEVELINGEN INZAKE BOUWRENOVATIE EN MONUMENTENZORG 
 

www.wta-nl-vl.org 
info@wta-nl-vl.org 

 KvK:  40398619 
 
 
In beginsel staat het lidmaatschap open voor allen die vanuit hun functie of 
belangstelling bij de bouw, restauratie en het onderhoud van gebouwen betrokken 
zijn. Werkgroepen worden samengesteld op basis van deskundigheid en ervaring van 
de participanten. Deelname is altijd vakinhoudelijk. Leden hebben het recht 
voorstellen te doen voor de op- en inrichting van nieuwe werkgroepen en gebruik te 
maken van door de WTA geleverde faciliteiten zoals een vakbibliotheek en enig 
administratieve ondersteuning. 
 
Het betreft daarbij niet alleen advisering, maar ook het harmoniseren van de 
verschillende internationale technische regelgevingen. Hiertoe biedt de Nederlands-
Vlaamse tak van WTA een uitstekende mogelijkheid. 
 
Wanneer u belangstelling heeft voor de WTA of één van de hiervoor genoemde 
vakgebieden of werkgroepen kunt u met de WTA Nederland-Vlaanderen contact 
opnemen. 
 
Kosten van het lidmaatschap bedragen: € 170,--  
per jaar per persoon, 
Eenmalig inschrijfgeld van: €  25,-- 
Een ondersteunend lidmaatschap voor bedrijven en instellingen kost minimaal  
€ 170,-- tot € 610,-- per jaar, al naargelang het aantal werknemers. 
Eenmalig inschrijfgeld vanaf: €  25,-- tot € 150,-- 
  
WTA Nederland - Vlaanderen 
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Bank: NL31ABNA427726158 
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zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
 
De auteurs dragen zorg dat hun bijdrage geen inbreuk op auteursrechten 
inhoudt. Zij dragen de rechten op hun bijdrage over aan WTA NL/VL. 
 
 
 
Foto’s voorkanten: - André Vervoort 
  - Els Verstrynge 
  - Roel de Jong 
  - Vicky Wuyts (Inventaris Agentschap Onroerend Erfgoed) 

 
 
 
 
Uitgever 
 
WTA NEDERLAND – VLAANDEREN 
 
De syllabi zijn beschikbaar in kleur (voor zover door de sprekers in kleur 
aangeleverd) op de website www.wta-nl-vl.org na de volgende studiedag 
 
 
© 2015 ISBN/EAN: 978-90-79216-15-4 
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Nr Lijst verschenen syllabi Jaar ISBN nummer 
1 Stad beeld 1992  
2 Nieuwe ontwikkelingen 1993  
3 Restaureren & Conserveren 1994  
4 Kleur bekennen 1994  
5 Hout 1996  
6 Gevelreinigen 1996  
7 Kalk 1997 90-76132-01-1 
8 Metaal 1997 90-76132-02-1 
9 Kwaliteit in de restauratie 1998 90-76132-03-8 
10 Natuursteen deel 1 1998 90-76132-04-6 
11 Natuursteen deel 2 1999 90 76132-05-4 
12 Mortels in de restauratie 1999 90-76132-06-2 
13 Pleisters voor restauratie en renovatie 2000 90 76132-07-0 
14 Bereikbaarheid van monumenten 2000 90-76132-08-9 
15 Schoon van binnen 2001 90-76132-09-7 
16 Glas in lood 2001 90-76132-10-0 
17 Scheuren in metselwerk en pleisters 2002 90-76132-11-9 
18 Biodegradatie 2002 90-76132-12-7 

19a Zouten in natuursteen- en baksteenmetselwerk 
2003 90-76132-14-3 

19b Surface and structural consolidation of masonry 
20 Authenticity in the restoration of monuments 2003 90-76132-13-5 
21 Kleur, Pigment en Verf in Restauratie 2003 90-76132-15-1 
22 Graffiti op monumenten: een last of een lust 2004 90-76132-16-x 

23 Isolatie en klimaatbeheersing van monumenten 
(Hoe) is het mogelijk? 2004 90-76132-17-8 

24 Monumenten en water 2005 90-76132-18-6 
25 Monitoring en Diagnose 2005 90-76132-19-4 

25a CD MDDS Damage Atlas 2005 geen 

26 Valorisatie en Consolidatie van Monumentale 
Betonconstructies 2006 90-76132-20-8 

27 Restauratie en onderhoud van monumentale 
gebouwen 2006 

10: 90-76132-21-6  
13: 978-90-76132-21-1 

28 Restauratie, onderhoud en beheer van 
monumenten 2007 978-90-76132-22-8 

29 Herbestemming van Religieus Erfgoed 2007 978-90-79216-01-7 
30 Zout en behoud? (nieuwe ontwikkelingen) 2008 978-90-79216-02-4 
31 Beton behouden – theorie in de praktijk gezet 2008 978-90-79216-03-1 

32 Ondergrondse Monumenten: Zichtbaar - 
Onzichtbaar 2009 978-90-79216-04-8 

33 Interventies en hun consequenties 2009 978-90-79216-05-5 
34 Effect of Climate Change on Built Heritage 2010 978-3-937066-18-9 
35 Gevelbehandeling van erfgoed: Erg of goed? 2010 978-90-79216-06-2 

36 Scheuren, Scheefstanden, Verzakkingen 
(Instortingsgevaar?) 2011 978-90-79216-07-9 



 

37 Jonge monumenten voor de huidige samenleving 2011 978-90-79216-00-0 

38 Historische vensters: typologie, duurzaamheid, 
antiek glas, ramen, kozijnen 2012 978-90-79216-08-6 

39 Natuursteen natuurlijk!? 2012 978-90-79216-09-3 
40 Wand en plafondschilderingen 2013 978-90-79216-10-9 

41 Bouwmaterialen en constructietechnieken in het 
Interbellum 2013 978-90-79216-11-6 

42 Van Balie tot cachot, herbestemming van 
gebouwen 2014 978-90-79216-12-3 

43 Impact van de “Groote” wereldoorlog(en) op ons 
bouwkundig erfgoed 2014 978-90-79216-13-0 

44 
Een toekomst voor monumentale 
onderwijsgebouwen – Leren van recente 
renovatie- en restauratieprojecten 

2015 978-90-79216-14-7 

45 Schade aan bouwkundig erfgoed door bewegingen 
in de ondergrond 2015 978-90-79216-15-4 

 
1-19: niet meer beschikbaar 
Vanaf 20: zie website www.wta-nl-vl.org 
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