
De maatschappelijke impact 
van de beving van Zeerijp

Ervaren veiligheid, gezondheid en 
toekomstperspectief



Colofon 
Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de afdeling Onderzoek en 
Statistiek, Gemeente Groningen en de GGD Groningen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 
opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. 

Auteurs 
Prof. dr. Tom Postmes, Rijksuniversiteit Groningen 
Drs. Babet LeKander, Rijksuniversiteit Groningen 
Drs. Marjolein Boendermaker, Rijksuniversiteit Groningen 
Dr. Katherine Stroebe, Rijksuniversiteit Groningen 
Drs. Justin Richardson, Rijksuniversiteit Groningen 
Drs. Guido Lammerts, Rijksuniversiteit Groningen 
Dr. Frans Oldersma, Gemeente Groningen 

Begeleidingscommissie 
Drs. Michiel Roesink, Veiligheidsregio Groningen 
Dhr. Peter Hellinga, Nationaal Coördinator Groningen 
Mw. Irmgard Buissink, Nationaal Coördinator Groningen 
Dr. Jan Broer, GGD 
Drs. Iris Dijkstra, Gemeente Groningen 
Drs. Derwin Schorren, Groninger Bodem Beweging 
Dr. Jan Boer, Groninger Gasberaad 
Drs. George Medendorp, Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Eemsmond 
Prof. dr. Rob Meijer, Rijksuniversiteit Groningen 
Ir. Maartje Kiep, Vereniging Groninger Dorpen 
Mw. Carin Roggen, Provincie Groningen 
Drs. Tinus de Vegt, Kernteam Aardbevingen gemeente Groningen 
Prof. dr. Marieke Wichers, UMCG 

 © 2018; Rijksuniversiteit Groningen. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag 
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, 
digitale verwerking of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Rijksuniversiteit Groningen.  

1 



Inhoud 
 
 

Samenvatting en beschouwing 3 

 

1. Inleiding en methode 7 

 

2. Beving, bodembeweging (PGA en DYFI) en schade 12 

 

3. Vertrouwen en Onrecht 19 

 

4. Onveiligheid en Risicoperceptie 23 

 

5. Verbondenheid en emoties  27 

 

6. Geestelijke gezondheid en acute stress 37 

 

7. Behoeftes van bewoners 42 

 
 
 
   

2 



Samenvatting en beschouwing 
Dit rapport beschrijft de impact van de beving van Zeerijp op 8 januari 2018. Exact 44 uur na de 
beving van Zeerijp zijn de respondenten van het panel Gronings Perspectief benaderd met een 
verzoek om een korte vragenlijst in te vullen. Binnen 24 uur hebben 990 respondenten deze 
vragenlijst ingevuld. In totaal is de vragenlijst ingevuld door 1991 respondenten. 
 
In dit rapport gaan we in op een aantal vragen: 

● Hoe ervaren bewoners de beving, in relatie tot de door het KNMI geregistreerde 
bodembeweging? 

● Wat zijn de directe gevolgen van de beving op ervaren veiligheid en risicopercepties, 
onderlinge verbondenheid van bewoners en emoties? 

● Welke impact heeft de beving van Zeerijp gehad op gezondheid, en acute gevoelens 
van stress.  

● Welke behoeftes hebben bewoners na deze beving? 
 
Hieronder volgt een meer uitgebreide, puntsgewijze  samenvatting. Daarin zijn een aantal 
opvallende resultaten: 

● Groningers rapporteren heel accuraat of ze een beving hebben gevoeld en of er schade 
aan het huis is. 

● Bewoners, zeker degenen met veel schade, hebben onder de aardbeving geleden  
● Het vertrouwen in gas-gerelateerde instellingen (nationale overheid, NCG, CVW, NAM) 

is sterk afgenomen 
● Minder praten, meer doen: Er is behoefte aan daadkracht. 

Deze punten lichten wij hieronder in iets meer detail toe: 

Beving, bodembeweging en schade 

● Groningers rapporteren gemiddeld accuraat hoe goed ze de beving hebben gevoeld: Er 
is een sterk verband tussen de door het KNMI geschatte grondversnelling (PGA) en de 
waargenomen gevolgen zoals het voelen van een trilling of het zien schudden van het 
huis (gemeten met de zogeheten “did you feel it” schaal). 

● Met name ten Westen en ten Zuidwesten van het epicentrum hebben veel mensen de 
beving ook ver van het epicentrum nog gevoeld. In plaatsen als Bedum en Winsum zien 
we dat iets méér bewoners de beving voelden in vergelijking met plaatsen als 
Appingedam en Delfzijl, terwijl de bodembeweging er volgens de KNMI shakemaps even 
sterk zou zijn. Dit verschil verdient nader onderzoek.  

● Als je kijkt naar de gemiddelden per postcodegebied blijkt er een sterke samenhang te 
zijn tussen aan de ene kant het percentage schademeldingen in de weken na de beving 
en aan de andere kant de geregistreerde bodembeweging, de door bewoners gevoelde 
bodembeweging én het percentage woningen met meervoudige schade uit het verleden. 
Op zich is dit niet verwonderlijk: De meeste schade wordt gemeld op de locaties waar de 
bodem het meest hevig beefde. Waar de bodem niet trilde worden nauwelijks meldingen 
gedaan. Dit zegt niets over individuele schademeldingen of over de vraag of schade 
door de beving is veroorzaakt of niet. Maar het ontkracht wél de hypothese dat 
schademeldingen lukraak zouden zijn: er zit een helder patroon in de meldingen.  
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Vertrouwen en onrecht 
● Vertrouwen in de instanties die direct bij de gaswinning betrokken zijn (de nationale 

overheid, NCG, CVW, NAM) is na de aardbeving van Zeerijp sterk afgenomen, ten 
opzichte van 2016. Vertrouwen bij bewoners zonder schade is sterker is afgenomen dan 
bij bewoners met één keer schade en meervoudige schade. 

● Vertrouwen in lokale overheden (gemeenten, provincie) is in dezelfde periode nauwelijks 
afgenomen. Wel is vertrouwen in lokale overheden lager bij mensen met meervoudige 
schade.  

● Het vertrouwen in buurtgenoten, politie en brandweer/veiligheidsregio is niet afgenomen.  
● Gevoelens van onrechtvaardigheid zijn na de aardbeving van Zeerijp gestegen ten 

opzichte van 2016. Gevoelens van onrechtvaardigheid stijgen sterker bij bewoners die 
de aardbeving van Zeerijp gevoeld hebben. 

Veiligheid en risicoperceptie 
● Na de beving van Zeerijp is ervaren veiligheid van bewoners veel lager dan in alle 

eerdere metingen.  
● In het bijzonder bewoners met enkelvoudige en meervoudige schade voelen zich veel 

minder veilig. Daarnaast zorgt het voelen van de beving voor een onveilig gevoel, 
ongeacht of men schade heeft gehad of niet. 

● Na de beving van Zeerijp nemen bewoners met enkelvoudige en meervoudige schade 
een hoger risico waar dan in alle eerdere metingen. Het voelen van de beving leidt 
eveneens tot een hoger waargenomen risico. 

Verbondenheid, emoties, kinderen en media 
● Na de beving van Zeerijp voelen bewoners met meervoudige schade zich meer 

verbonden met hun buurt dan bewoners zonder schade.  
● Bewoners met meervoudige schade voelen zich na de beving van Zeerijp bozer, 

machtelozer en hebben minder hoop dan bewoners zonder schade en bewoners met 
één keer schade. Onder bewoners die de beving zelf hebben gevoeld is machteloosheid 
en boosheid hoger. Het voelen van de beving heeft geen invloed op de mate waarin 
men hoopvol is. 

● Weinig bewoners gaven antwoord op de vraag hoe hun kinderen op de aardbeving van 
Zeerijp reageerden. Maar van degenen die antwoordden gaf een grote meerderheid aan 
dat de reactie negatief was. De meest genoemde reactie (door 53 van de 93 genoemd) 
was dat kinderen bang of bezorgd waren. 

● Bewoners zijn ambivalent over de media aandacht. Sommigen zijn er blij mee, het geeft 
een gevoel van erkenning. De media-aandacht zorgt echter ook voor een gevoel van 
frustratie, omdat de aandacht snel wegebt en respondenten er weinig vertrouwen in 
hebben dat de media-aandacht effect heeft op de besluitvorming.  

Gezondheid 
● Bewoners die de beving van Zeerijp zelf hebben gevoeld zijn direct na de beving minder 
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geestelijk gezond. Daarnaast voelen bewoners met meervoudige schade zich na de 
beving van Zeerijp minder geestelijk gezond dan bewoners zonder schade en bewoners 
met één keer schade.  

● Bewoners op wie de beving veel impact heeft geven aan dat dit komt door de beving zelf 
en omdat zij denken dat de bevingen zullen blijven doorgaan. Het maakt ze boos, 
angstig en machteloos. Voor sommigen is dit ook gekoppeld aan zorgen over de 
toekomst van het eigen huis, de woonomgeving en naasten. 

● De beving van Zeerijp veroorzaakt voor een klein deel van de respondenten 
verschijnselen van acute stress. 10% heeft redelijk veel last van stressgevoelens. 45% 
van de respondenten heeft in het geheel geen acute stress ervaren.  

Behoeftes van bewoners 
● Bewoners hebben na de beving van Zeerijp de behoefte om hun woning te inspecteren 

op schade en om contact te zoeken met anderen. De behoefte aan contact is groter 
wanneer bewoners de beving gevoeld hebben en naarmate bewoners dichter bij het 
epicentrum wonen. 

● Bewoners geven aan dat instanties ‘het probleem moeten erkennen’ en dat er actie 
moet komen. Men vindt dat met name de regering nu aan zet is.  

● Tegelijkertijd blijkt uit veel reacties dat bewoners moedeloos worden door de situatie. 
Een respondent zegt het zo: “[ik maak me] geen illusie dat iemand iets voor mij zal doen” 
Veel mensen geven aan dat verantwoordelijke en uitvoerende instanties als NAM, CVW, 
het ministerie van Economische Zaken of de NCG niets voor hen kunnen of zullen doen 
en dat zij zelf evenmin iets kunnen doen. Zij schetsen het beeld van een uitzichtloze 
situatie waarbij ze ook de hoop op actie vanuit de overheid of de direct betrokken 
instanties lijken te hebben opgegeven. 

Beschouwing 
Bewoners rapporteren over het algemeen heel accuraat hoe sterk de beving was die ze 
voelden. In het gebied waar de beving niet voelbaar geweest is, volgens de “shakemap” van het 
KNMI, heeft vrijwel niemand de beving gevoeld. Dit is een belangrijk resultaat: het laat zien dat 
twijfels over het oordeel van bewoners onterecht zijn. Ook kunnen we concluderen dat 
respondenten deze vragenlijsten accuraat en waarheidsgetrouw invullen. Bewoners overdrijven 
de bodembeweging niet. 
 
Dat respondenten zo accuraat over hun bevindingen rapporteren is een belangrijke bevinding, 
want het weerspreekt de scepsis die sommigen hebben over de waarde van dit soort 
vragenlijstonderzoek: het zou geen betrouwbare inzichten opleveren. Zowel commentatoren, als 
diverse instanties en zelfs sommige van onze respondenten delen deze scepsis. We wijzen 
erop dat de huidige resultaten een zeer sterk verband laten zien tussen objectieve 
waarnemingen van bodembeweging en subjectieve ervaring ervan. Zo’n sterk verband kan 
alleen optreden als de meeste respondenten de vragenlijst waarheidsgetrouw en nauwkeurig 
invullen. De implicatie is dat er geen reden is de gemiddelde mening van respondenten te 
veronachtzamen. 
 
Ook met betrekking tot het rapporteren van schade geldt dat de objectief vastgestelde 
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bodembeweging sterk samenhangt met het percentage beschadigde huizen. In welke 
postcodegebieden men meer schade meldt kan men heel goed voorspellen aan de hand van de 
objectief vastgestelde bodembeweging. Maar de mate waarin schade wordt gemeld laat zich 
ook heel goed voorspellen aan de hand van de waarnemingen van bewoners of aan de hand 
van de hoeveelheid eerder erkende schade. Samen verklaren deze drie het beste het melden 
van schade, namelijk 71% van de verschillen tussen postcodegebieden in de hoeveelheid 
gemelde schade. Op basis hiervan concluderen wij dat het patroon van schademeldingen heel 
goed overeenkomt met de door het KNMI waargenomen bodembeweging. 
 
Bovenstaande resultaten laten zien dat de beving van Zeerijp een grote impact heeft gehad op 
bewoners. De beving van Zeerijp ondermijnt zowel gevoelens van veiligheid als geestelijke 
gezondheid. Bewoners voelen zich in toenemende mate boos, machteloos en minder hoopvol. 
Voor sommigen is de schok en stress acuut: zij slapen slecht of voelen zich vervreemd van hun 
eigen land. Een bewoner geeft dit in een eindopmerking als volgt weer:  
 

Voor het eerst ben ik echt woest. Nog steeds is er geen vaart achter versterking van huizen, 
nieuwbouw, afhandeling van schades en het bouwen aan vertrouwen. Nederland heeft vaak de 
mond vol over schending van mensenrechten elders. En hier dan? Het recht op veilig wonen 
geldt blijkbaar niet voor Groningers. Zijn zij tweederangs-burgers. Het lijkt erop. Ik zet geen 
Nederlandse vlag meer op mijn boot. Dat is een schaamlap. 

 
Ondanks dat de beving nu ‘voor even’ groot nieuws is vreest men dat er weinig zal veranderen. 
Bewoners geven ook aan het idee te hebben zelf weinig te kunnen doen. Ook hebben ze niet 
het gevoel dat verantwoordelijke instanties, zoals de nationale overheid, veel voor hen zullen 
doen. Het vertrouwen in de nationale overheid, NCG, CVW en NAM is sterk afgenomen. 
Tegelijkertijd geven bewoners duidelijk de boodschap dat het nu genoeg is: niet meer praten 
maar doen. Men hoopt erop dat verantwoordelijke instanties, met name de nationale overheid 
en de NAM, het probleem erkennen en hier actie op ondernemen. Hierin ligt misschien de kern 
van de uitzichtloosheid: de bevolking voelt zich afhankelijk van partijen die ze wantrouwt. 
 
Alles overziend constateren wij dat de beving van Zeerijp veel bewoners diep heeft geraakt. Er 
is sprake van een scherpe daling van de ervaren veiligheid, een toename van machteloosheid 
en woede en een scherpe daling in het vertrouwen, met name in de rijksoverheid en andere 
verantwoordelijke instanties. Lokale overheden (gemeenten, provincie, Veiligheidsregio) worden 
nog wel vertrouwd. Uiteraard kan de daling in het vertrouwen in de nationale overheid sindsdien 
zijn hersteld, bijvoorbeeld omdat men aankondigde dat de gaswinning op termijn wordt 
gereduceerd of omdat de effecten van een beving na verloop van tijd wegebben. Desalniettemin 
denken wij, ook eerdere bevindingen in ogenschouw nemend, dat de resultaten op het gebied 
van vertrouwen van belang zijn voor de toekomstige aanpak. Burgers geven aan erkenning te 
willen, en in het verlengde daarvan, daadkrachtige actie waarin hun belangen leidend zijn - 
waarbij nationale en lokale overheden zorgen voor procedures (met name schade en 
versterking) die als rechtvaardig ervaren worden. Dit lijkt ons noodzakelijk voor enig herstel van 
vertrouwen in de nationale overheid, in verantwoordelijke instanties en in de toekomst van de 
regio.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding en methode 
Inleiding  

In september 2015 gaf de Nationaal Coördinator Groningen opdracht voor het onderzoek 
Gronings Perspectief. Dit onderzoek bestudeert de gevolgen van de gaswinning voor de 
ervaren veiligheid, risicoperceptie, gezondheid en toekomstperspectief van bewoners van de 
provincie Groningen. Dit onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 1) een panelonderzoek, 2) een 
omvangrijk kwalitatief onderzoek van 64 interviews, en 3) het gebruik maken van gegevens uit 
het Lifelines-onderzoek. Voor een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek verwijzen we naar 
ons eindrapport (Postmes et al., 2018). Hierin zijn tevens alle resultaten tot nu toe uiteen gezet. 

Eén van de doelen van het eerste onderdeel, het panelonderzoek, is het bijhouden van 
veranderingen over de tijd. Daarom zetten we periodiek vragenlijsten uit onder ons panel die 
deze veranderingen meten. Het meemaken van een (zware) aardbeving kan deze verandering 
echter sterk beïnvloeden. Daarom bereiden we al bij aanvang van het onderzoek een vragenlijst 
voor die we direct konden verspreiden in het geval van een zware aardbeving. Op 8 januari 
2018 was er een aardbeving te voelen met een magnitude van 3,4 op de schaal van Richter 
met het epicentrum in Zeerijp. Exact 44 uur na deze beving zijn de respondenten van het panel 
van Gronings Perspectief benaderd met een verzoek om een korte vragenlijst in te vullen.  
 
Het uitzetten van deze vragenlijst had meerdere doelen. Het beoogde inzicht te bieden in:  

● De ervaring van de beving door bewoners, in relatie tot de door het KNMI geregistreerde 
intensiteit. Daarbij maken we onderscheid tussen de ervaring van de beving zelf en de 
onmiddellijke gevolgen voor schade aan woningen.  

● De primaire gevolgen van de beving en van andere factoren, zoals het hebben van 
schade, voor de ervaren veiligheid, emoties en onderlinge verbondenheid van bewoners 

● De secundaire gevolgen van de beving voor stress en gezondheid, maar ook voor 
behoeftes, wensen en verwachtingen van bewoners ten aanzien van medebewoners en 
instanties 

 
Met de analyses die we hier rapporteren beogen we inzicht te geven, waar mogelijk, in de 
psychosociale impact van de beving bij Zeerijp, onder meer door te kijken naar veranderingen in 
gemoedstoestand. Ook kijken we naar de invloed van het meemaken van de beving en het 
hebben van schade, in de context van de kenmerken en ervaringen van bewoners voorafgaand 
aan de beving. Hiervoor voeren we analyses uit waarin we gegevens uit eerdere metingen 
binnen ons panel koppelen aan de reacties direct na de beving van Zeerijp. 
 
Anders dan in eerdere rapporten staat in deze “close-up” van de beving van Zeerijp ook 
centraal hoe de reacties van bewoners zich verhouden tot de objectief vastgestelde 
bodembeweging. We maken daartoe gebruik van de zogenaamde “shakemaps” van het KNMI, 
die op basis van de metingen van bodembeweging van meerdere meetstations een inschatting 
maken hoe sterk de bodem in de hele provincie heeft bewogen als gevolg van de aardbeving. 
Dichtbij het epicentrum was dat hevig, verder weg minder hevig. Hoe verhoudt de beleving van 
de beving zich tot die sterkte van bodembeweging? En hoe verhoudt de gerapporteerde schade 
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zich tot die bodenbeweging? Dit rapport laat het zien.  
 
Op 31 januari 2018 brachten we een bijlage bij ons Wetenschappelijk Eindrapport uit met de 
eerste voorlopige resultaten. Met dat rapport konden we al inzicht bieden in 1) de intensiteit van 
de beving die door bewoners is waargenomen, op verschillende locaties in de provincie, 2) de 
relatie tussen de waargenomen intensiteit en de door het KNMI geregistreerde intensiteit en 3) 
de behoeftes, wensen en verwachtingen van bewoners ten aanzien van medebewoners en 
instanties, naar aanleiding van de beving. Met het huidige rapport willen we hier verder op 
ingaan. Het is waardevol om de relatie tussen modellen over bodembeweging en de ervaringen 
van bewoners beter te begrijpen. Daarnaast verschaffen we inzicht in de "beleving van de 
beving" en de consequenties ervan voor onder meer het welzijn van bewoners. Als laatste 
verschaffen we inzicht in de mate waarin kenmerken en ervaringen van bewoners (zoals het 
hebben van schade) de relatie tussen bodembeweging en de beleving ervan beïnvloeden. 
Hiervoor voerden we analyses uit waarin we gegevens uit eerdere metingen binnen ons panel 
koppelen aan de meting van Zeerijp. We “controleren” als het ware voor de kenmerken van 
bewoners voorafgaand aan de beving en kunnen daarmee verandering in allerhande 
kernvariabelen vaststellen. 

Overzicht van dit rapport 

In dit rapport bespreken we de resultaten van de vragenlijst die direct na de beving van 8 
januari 2018 is uitgezet. Hierbij onderscheiden we 4 vormen van resultaten die in de 
verschillende hoofdstukken terugkomen: 
 

- We hebben gevraagd op welke locatie respondenten zich bevonden en wat zij precies 
hebben ervaren tijdens de aardbeving. Deze gegevens combineren we met gegevens 
van het KNMI over de aardbeving.  

- We bespreken de resultaten van de terugkerende maten voor o.a. gezondheid en 
veiligheid die we ook in reguliere vragenlijsten gebruiken en waarvan we de resultaten 
ook in vorige rapporten hebben besproken. 

- We bespreken nog niet eerder gestelde gesloten vragen over bijv. acute stress na de 
aardbeving en andere relevante vragen.  

- Omdat we nog niet eerder kort na een beving een vragenlijst hebben afgenomen en dus 
niet goed weten wat er bij mensen op zo’n moment gebeurt, hebben we besloten veel 
open vragen te stellen en voornamelijk de bewoners aan het woord te laten. We laten de 
analyses van deze open vragen zien.  

 
Figuur 1.1 geeft schematisch de verschillende gemeten concepten weer. De thema’s die we 
behandelen zijn geplaatst in de volgorde waarin wij verwachten dat ze door de beving zijn 
beïnvloedt. De veronderstelling is dat de beving een “stressor” is met primaire en secundaire 
gevolgen. Deze worden achtereenvolgens in de verschillende hoofdstukken behandeld: 

- Beving, bodembeweging en schade (kenmerken van de stressor of direct daaraan 
gerelateerd) 

- Vertrouwen en rechtvaardigheid (primair gevolg) 
- Onveiligheid en risicoperceptie (primair gevolg) 
- Verbondenheid en emoties (primair gevolg) 
- Geestelijke gezondheid en acute stress (secundair gevolg) 
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- Behoeftes van bewoners (secundair gevolg) 
 
 
Figuur 1.1: Schematische weergave van de gemeten concepten 

 

 

Methode  

Panelopbouw 

Voor een uitgebreide beschrijving over hoe het panel van Gronings Perspectief is opgebouwd, 
verwijzen we naar Wetenschappelijk Rapport #2. We geven hier de belangrijkste informatie.  
 
Op 11 januari 2016 hebben de 20 (toen 23) Groninger gemeenten uit de Basisregistratie 
Personen een aselecte representatieve steekproef getrokken onder inwoners van 16 jaar en 
ouder. Een week later zijn in totaal 25.000 bewoners in de provincie Groningen per brief 
uitgenodigd om lid te worden van het bewonerspanel. Bij het aanschrijven van de bewoners is 
er rekening mee gehouden dat het onderzoek een goede afspiegeling wil geven van (a) 
eventuele verschillen tussen gebieden in de provincie met meer en minder schade en met name 
van (b) verschillen tussen bewoners met schade en bewoners zonder schade. Het aantal 
panelleden bedraagt op dit moment (mei 2018) 4599 personen; hiervan ontvangen 173 
personen de vragenlijsten doorgaans op papier in de post. Aangezien de vragenlijst (januari 
2018) die wordt besproken in dit rapport zo snel mogelijk naar de deelnemers moest hebben we 
ervoor gekozen de 173 personen die de vragenlijsten op papier krijgen niet te benaderen omdat 
het maken en opsturen van deze vragenlijst altijd een extra aantal dagen kost.  
 
De respondenten werden op 10 januari 2018 benaderd met het verzoek een korte vragenlijst in 
te vullen. Op 16 januari 2018 hebben we de respondenten een herinnering gestuurd. Er 
kwamen tot de vragenlijst gesloten werd (24 januari 2018) 1991 bruikbare reacties binnen, 
waarvan 920 binnen de eerste 24 uur. 
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De psychometrische analyse van de vragenlijst (met informatie over schaalconstructies) is 
online beschikbaar als bijlage. In dit rapport rapporteren we de resultaten op enkele vragen: 

1. Respondenten gaven aan of ze thuis waren tijdens de beving of niet. Respondenten die 
niet thuis waren vroegen wij om hun locatie zo exact mogelijk te beschrijven (een adres of 
postcode bijvoorbeeld). Deze data zijn ge-geocodeerd door één van de auteurs. Op die 
manier kon de exacte locatie van 1275 respondenten op het moment van de beving 
worden vastgesteld. In de onderstaande rapportage wordt de locatie van respondenten 
gekoppeld aan de PGA modellen van het KNMI. De PGA staat voor “peak ground 
accelleration” en is een veel gebruikte maat voor de hevigheid van het schudden van de 
grond tijdens een aardbeving. Het KNMI maakt voor iedere (hevige) beving een 
“shakemap”: dat is een visuele weergave van de geschatte PGA rondom het epicentrum. 
Wij gebruiken deze geschatte PGA’s in dit rapport (zie onder meer 
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/shakemaps-voor-groningen). Het 
KNMI zegt hierover: “Een aardbeving veroorzaakt allerlei trillingen van het oppervlak, 
afhankelijk van afstand tot en magnitude van de aardbeving. Daarnaast hebben 
bodemtype en variaties in de voortplanting van de seismische golven een grote invloed 
op de daadwerkelijke bodembeweging.” en “ShakeMaps combineren informatie van 
individuele meetstations samen met een Ground Motion Prediction Equation (GMPE). 
Een GMPE beschrijft hoe de diepe en ondiepe ondergrond de energie van aardbeving 
doorlaten en dempen. De GMPE vult de ShakeMaps aan daar waar geen metingen 
beschikbaar zijn.” Het huidige rapport gebruikt deze modellen van het KNMI om de 
bodembeweging voor iedere gelokaliseerde respondent te schatten op basis van de 
feitelijk gemeten bodembeweging in combinatie met de door het KNMI gebruikte GMPE. 
Daartoe zijn de modellen van het KNMI zelf gebruikt. 

2. Respondenten vulden een aangepaste versie in van de “did you feel it”-vragenlijst van het 
US Geological Survey (DYFI, zie onder meer Wald et al., 2012, 
https://earthquake.usgs.gov/data/dyfi/background.php). Deze DYFI schaal meet of 
mensen de beving hebben gevoeld en vraagt hen wat ze voelden en merkten. De schaal 
is aangepast omdat reeds uit mediaberichten bleek dat de meest ernstige gevolgen in 
deze vragenlijst (bijv. het volledig instorten van gebouwen) niet relevant waren voor deze 
beving. De vragenlijst is aangepast op de Groningse situatie, zonder de meerwaarde van 
de oorspronkelijke vragenlijst aan te tasten.  

3. We gebruikten terugkerende maten voor onder andere schade, gezondheid en ervaren 
veiligheid die we ook in reguliere vragenlijsten gebruiken en waarvan we de resultaten 
ook in vorige rapporten hebben besproken. Hiermee kunnen we ontwikkelingen door de 
tijd heen volgen en analyseren wat de invloed was van een zware aardbeving: wat is er 
door de beving veranderd?  

4. Daarnaast voegden we vragen toe om de directe effecten van de beving te meten, 
bijvoorbeeld hoe kinderen er op reageerden, of en welke stress met ervoer net na de 
beving, of hoe de gemoedstoestand van respondenten veranderde door de beving.  

5. Ook geven we in dit rapport inzicht in de behoeftes die bewoners kort na de beving 
rapporteerden. In het bijzonder geven we een overzicht en inzicht in de antwoorden op de 
vragen “Na een aardbeving hebben mensen soms de behoefte dat officiële instanties iets 
voor hen doen (instanties zoals NCG, gemeente, provincie, CVW, Veiligheidsregio, de 
NAM of het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Kunt u kort beschrijven waar 
u behoefte aan had na de aardbeving en welke instantie dat volgens u moet doen?” en 
“Na een aardbeving willen mensen soms ook dat andere personen in hun omgeving iets 
voor hen doen (bijvoorbeeld ervaringen of emoties delen, praktische hulp bieden, of 
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andere dingen). Kunt u kort beschrijven waar u behoefte aan had na de aardbeving?” 
Deze antwoorden werden gecodeerd volgens dezelfde methode als beschreven in 
Postmes, Stroebe, Richardson, LeKander, Oldersma, Broer en Greven (2018). 

 
Analyses die gebruik maken van de DYFI schaal werden uitgevoerd op de respondenten 
(n=1275) waarvan we hun locatie konden vaststellen. Alle overige analyses zijn uitgevoerd op 
de 1991 respondenten die de vragenlijst invulden. Voor de analyses is verder gebruik gemaakt 
van de geschatte PGA van het KNMI, van de afstand tot het epicentrum en van het aantal 
schademeldingen dat per postcodebied werd gedaan (tot 1 februari 2018), volgens een opgave 
van het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). 

Taakverdeling binnen onderzoek en rapportage 

Prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geven leiding aan het 
onderzoek. Naast hen maken drs. Marjolein Boendermaker, drs. Babet LeKander, drs. Justin 
Richardson en Guido Lammerts vanuit de RUG onderdeel uit van het onderzoeksteam. Omdat 
het onderzoek over gezondheid en veiligheidsbeleving gaat, werken wij samen met de GGD 
Groningen (i.h.b. met dr. Jan Broer, arts-epidemioloog en dr. Frans Greven, onderzoeker 
medische milieukunde). De coördinatie van de steekproeftrekking en het bevragen van het 
bewonerspanel is in handen van de afdeling Onderzoek en Statistiek, gemeente Groningen 
(i.h.b. dr. Frans Oldersma, senior onderzoeker). Voor de geografische analyses werkten wij 
samen met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen, in het bijzonder met Daniella Vos, 
Sylvia de Boer en Allard Roest. De klankbordgroep bestaande uit bewoners heeft meegedacht 
over de samenstelling van de vragenlijst en heeft het conceptrapport gelezen en 
becommentarieerd.  
 
De RUG is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek. Alle 
rapporten zijn openbaar en worden via de website groningsperspectief.nl gedeeld met 
bewoners en geïnteresseerden. De onderzoekers brachten van 2016 tot begin 2018 halfjaarlijks 
een wetenschappelijk rapport uit. Het huidige rapport is een extra toevoeging aan deze reeks. 
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Hoofdstuk 2: Beving, bodembeweging en schade 
In dit hoofdstuk behandelen we de relatie tussen de beving van Zeerijp, ervaren 
bodembeweging en schade. We behandelen eerst de vraag: wat is de relatie tussen de 
bodembeweging zoals het KNMI deze heeft berekend en de persoonlijke waarneming ervan 
door respondenten? Vervolgens kijken we naar de factoren die mede kunnen bepalen of men 
bevingen meer of minder voelt. Tenslotte kijken we naar de relatie tussen bodembeweging en 
schade. 

Bodembeweging en de waarneming ervan 

Wat is de relatie tussen bodembeweging en de menselijke waarneming ervan? We beginnen de 
analyse met het bestuderen van een visuele weergave. Op de kaart in Figuur 2.1 is de door het 
KNMI geschatte grondversnelling (PGA waarde) weergegeven als waren het “hoogtelijnen” om 
het epicentrum heen. Dichtbij het epicentrum is de gemiddelde PGA 7 of meer (de donkergele 
lijn vlak bij het epicentrum).  Verder van het epicentrum loopt de PGA af tot (naar schatting) 0.5. 1

Hierbuiten loopt de PGA geleidelijk naar nul, maar het patroon is hier zo grillig dat het niet goed 
meer weer te geven is op de kaart. 
 
Het is tevens interessant om te kijken naar het aantal respondenten dat de beving voelde. Deze 
zijn op de kaart weergegeven als stippen. De stippen geven de locaties van onze respondenten 
weer. Rode stippen zijn respondenten die aangeven de beving gevoeld hebben. Grijze stippen 
zijn respondenten die de beving niet voelden. Over het algemeen is dichtbij het epicentrum de 
beving door de meeste respondenten gevoeld: vrijwel alle stippen zijn rood. Ver weg van het 
epicentrum, in Zuid Groningen en in het Westen, is de beving niet gevoeld: alle stippen zijn 
grijs. Daartussen liggen gebieden waar de beving door sommigen is gevoeld en door anderen 
niet. Hieruit kunnen we concluderen dat er over het algemeen een grote overeenkomst is 
tussen de bodembeweging en de menselijke waarneming. De waarneming is niet vertekend.  
 
Wat bij nadere bestudering van het kaartje opvalt is dat de geschatte PGA niet op alle locaties 
helemaal overeenkomt met het percentage mensen dat de beving voelde. In Appingedam en in 
Delfzijl, ten Zuidoosten van het epicentrum, was de gemiddelde PGA 0,31. Daar werd de beving 
door 25% van de 107 respondenten gevoeld (95% betrouwbaardheidsinterval 17% tot 33%). In 
Bedum en Winsum, ten Westen van het epicentrum, was de gemiddelde PGA nagenoeg 
identiek: 0,34. Maar de beving werd gevoeld door 54% van de 144 respondenten (95% CI 45% 
tot 62%). Het verschil in PGA is niet significant, maar het verschil in percentage mensen dat de 
beving voelde wel. 
 
Dit alles roept bij ons de vraag op wat de verklaring kan zijn van de resterende verschillen 
tussen de menselijke waarneming en de door KNMI geschatte PGA. Het lijkt ons relevant om dit 
nader te onderzoeken, temeer omdat over het algemeen de menselijke waarnemingen van de 
beving vrij accuraat zijn (zie ook hieronder). Mede met het oog op schademeldingen lijkt ons dit 
relevant: Afgaand op de menselijke waarneming lijken de schokgolven van de beving iets 
verder naar het Westen en Zuidwesten door te rollen dan op basis van de shakemap van het 
KNMI het geval lijkt te zijn.  

1 Een waarde van 7 straat hier voor 7% van de g-kracht. 
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Figuur 2.1: Geschatte grondversnelling (PGA) en waargenomen gevolgen (DYFI) 

 
 
Figuur 2.2 geeft deze relatie tussen PGA en de DYFI score op een andere manier weer. In de 
figuur is PGA op de x-as te zien en DYFI op de y-as. De stippen geven de score van individuele 
respondenten weer. De blauwe lijn is een schatting van de relatie tussen de twee (meer 
technisch: het is een zogenaamd “smoothed fit” curve op basis van de “loess” methode). De 
grijze band eromheen is het 95%-betrouwbaarheidsinterval. 
 
De blauwe lijn is te interpreteren als de beste schatting van het verband tussen PGA en DYFI. 
Er is op het oog een zeer goed verband tussen PGA en DYFI, maar de figuur toont tevens aan 
dat het verband niet rechtlijnig is. Bij hogere waarden van PGA (groter dan 1) is er een minder 
sterk verband. 
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Figuur 2.2: Relatie geschatte grondversnelling (PGA) en waargenomen gevolgen (DYFI) 

 
 
Op basis van deze eerste visuele analyse van de resultaten kunnen we concluderen dat de 
waarnemingen van respondenten tijdens de beving goed overeen lijken komen met de 
“shakemaps” van het KNMI (alhoewel er lokaal kleine afwijkingen zijn). Dat wijst erop dat 
Groningers gemiddeld heel accuraat rapporteren hoe de beving binnenkwam. 
 
Meer exacte statistische analyses bevestigen dit beeld. Deze laten zien dat 46% van de 
variantie in DYFI scores wordt verklaard door de PGA op basis van de shakemaps. Dit bevestigt 
dat er een zeer nauw verband is tussen de twee variabelen. Opvallend is dat uit deze 
statistische modellen blijkt dat in het gebied waar volgens het KNMI de bodem niet heeft 
bewogen (een PGA van nul) onze respondenten gemiddeld aangeven dat ze de beving niet 
voelden (de gemiddelde DYFI score is niet groter dan nul). Met andere woorden: in gebieden 
waar de bodem niet heeft gebeefd zijn er vrijwel geen mensen die de beving hebben gevoeld. 
Dat wijst erop dat mensen deze vragenlijsten accuraat en waarheidsgetrouw invullen. 
 
Aanvullende analyses laten zien dat respondenten met meervoudige schade iets hogere DYFI 
scores hebben (zie bijlage). Dat kan eenvoudig als oorzaak hebben dat zij in hun woning een 
grotere kans hebben dan anderen om de beving te voelen (bijvoorbeeld vanwege 
bodemstructuur op die locatie of door kenmerken van hun woning zoals het type bouw of de 
hoogte). Het kan ook zijn dat mensen die meervoudige schade hebben beter bekend zijn met 
bevingen en dat ze deze daardoor beter waarnemen of er meer effecten van herkennen (zoals 
het schudden van de woning). Hoe dan ook: het hebben van meervoudige schade is licht 
gerelateerd aan het voelen van de beving. 

Bodembeweging en schade 

In de weken na de beving van Zeerijp kwamen bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) tot 1 
februari 2018 een totaal van 4.281 schademeldingen binnen. We ontvingen deze gegevens van 
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het CVW in geanonimiseerde vorm, per postcodegebied. We voerden enkele eenvoudige 
analyses uit om te kijken of het aantal schademeldingen enig verband houden met de PGA per 
postcodegebied en met de DYFI metingen. 
 
We beginnen met een eenvoudige visuele weergave van het aantal meldingen per 
postcodegebied. Onderstaande figuren laten dit zien. In figuur 2.3 zien we het totaal aantal 
meldingen per postcodegebied. Hier is geen duidelijk verband te zien met de PGA waarden. 
Een flink aantal postcodegebieden ver weg van het epicentrum kent een groot aantal 
meldingen. Figuur 2.4 laat echter zien hoeveel panden er in ieder postcodegebied staan, 
volgens het BAG register. Aangezien het aantal panden per postcodegebied sterk uiteen loopt 
is het niet zuiver om alleen naar het aantal meldingen te kijken. Het is beter om het aantal 
meldingen te corrigeren voor het aantal panden. Het gaat met andere woorden om de dichtheid 
van meldingen. 
 
Figuur 2.3: Aantal schademeldingen per PC4  Figuur 2.4: Aantal panden per PC4 

 
 
Het (gecorrigeerde) percentage panden waar schade is gemeld in de weken na de beving van 
Zeerijp is weergegeven in figuur 2.5. Uit de figuur blijkt dat als we corrigeren voor het aantal 
panden, dat het percentage meldingen (de schadedichtheid) op het eerste oog redelijk goed 
verband houdt met de PGA’s, maar dat er ten westen en ten zuidwesten van het epicentrum 
(richting Winsum en richting stad Groningen) relatief veel meldingen zijn geweest. Naar het 
Zuiden en Zuidoosten toe is dit veel minder het geval. 
 
Het verband tussen PGA en het percentage meldingen (de schadedichtheid) is ook op een 
andere manier weer te geven. Figuur 2.6 laat de relatie zien tussen de PGA (x-as, op een 
kwadratische schaal) en het percentage meldingen. Iedere stip geeft één postcodegebied weer.  
De blauwe lijn geeft de beste schatting weer voor het verband tussen PGA en het percentage 
meldingen per postcodegebied.  De grijze band is het 95%-betrouwbaarheidsinterval. Er is 2

2 Een zogenaamde “smoothed fit” curve op basis van de “loess” methode 
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sprake van een sterk verband: hoe heviger de bodembeweging, hoe meer schademeldingen.  
 
Figuur 2.5: Percentage panden waar schade is gemeld per PC4 

 
 
 
Zoals Figuur 2.6 laat zijn lijkt lijkt het verband tussen PGA en het percentage meldingen boven 
een PGA van plm. 1,5 a 2  om te draaien, maar zoals te zien is in de figuur wordt daar ook het 
95% betrouwbaarheidsinterval breder. Dit komt omdat het aantal postcodegebieden met grote 
PGA’s relatief gering is: de schatting van het gemiddelde is hier minder betrouwbaar. De figuur 
toont tevens aan dat het verband niet rechtlijnig is. Bij lagere waarden van PGA (kleiner dan 2) 
gaat een toename van PGA gepaard met een een toename van het percentage meldingen. Bij 
hogere waarden van PGA (groter dan 2) gaat een toename van PGA niet langer gepaard met 
een toename van het percentage meldingen. We vermoeden dat het geringe aantal 
postcodegebieden met een PGA van 2 en meer hier een rol in speelt. Bij kleine aantallen wordt 
de kans groter dat er een grillig verband gevonden wordt, min of meer bij toeval. 
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Figuur 2.6: Relatie PGA en percentage meldingen 

 
 
Relatie tussen PGA en percentage meldingen per postcodegebied (PC4). 
 
We hebben het verband tussen het percentage schademeldingen per PC4 gebied ook 
statistisch onderzocht. We keken naar de samenhang tussen de schadedichtheid en de 
gemiddelde PGA, de gemiddelde DYFI score en het percentage woningen in dat gebied waar 
meervoudige schade is erkend (met andere woorden: het optreden van schade in het verleden). 
Vanuit het perspectief van menselijk gedrag is dit te interpreteren als een poging om een relatie 
te vinden tussen aan de ene kant gedrag in in reactie op een gebeurtenis (het melden van 
schade) en aan de andere kant objectieve blootstelling aan de gebeurtenis (de gemiddelde 
PGA), subjectieve beleving ervan (de gemiddelde DYFI score) en gedrag naar aanleiding van 
dergelijke gebeurtenissen in het verleden (meervoudige schade). 
 
Op basis van de modellen kunnen we vaststellen dat verschillen in gemiddelde DYFI scores 
samenhangen met 50% van de verschillen in percentages gemelde schade. Het percentage 
meervoudige schade dat in het verleden gemeld is hangt samen met 59% van de verschillen in 
de gemelde schade na Zeerijp. De beste voorspeller van het percentage gemelde schade is 
echter de PGA: deze verklaart 65% van de verschillen tussen postcodegebieden. De beste 
voorspeller van het menselijk gedrag (schademeldingen) is dus de objectieve blootstelling aan 
de beving (gemiddelde PGA). Als we de verschillende voorspellers samenvoegen dan verklaren 
ze tezamen 71% van de verschillen in hoeveelheid gemelde schade per PC4 gebied. Slechts 
29% van de verschillen in het percentage gemelde schade per PC4 gebied is niet te verklaren. 
Dat is bijzonder weinig. 
 
We concluderen dan ook dat het percentage schademeldingen per PC4 gebied (de 
schadedichtheid) sterk verband houdt met de intensiteit van de impact van de beving van 
Zeerijp (zowel de geschatte PGA op basis van objectieve metingen als de subjectief ervaren 
bodembeweging door middel van de DYFI schaal) en tevens met het eerder zijn erkend van 
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meervoudige schade. 
 
De relatie tussen PGA, DYFI, aantal erkende meervoudige meldingen en het percentage 
meldingen na Zeerijp is ook weer te geven in tabelvorm (tabel 2.1). Voor deze tabel hebben we 
de postcodegebieden opgedeeld in zes gebieden: Het eerste gebied heeft een gemiddelde PGA 
van nul én een gemiddelde DYFI van nul. Het gaat hier om 96 postcodegebieden. Zoals in de 
bovenste rij van Tabel 2.1 is te zien is in dit gebied het gemiddelde percentage meldingen na 
Zeerijp 0,1% van het aantal woonobjecten. Het tweede gebied heeft een gemiddelde PGA van 
nul maar een DYFI die groter is dan nul. Dit zijn merendeels gebieden waar het KNMI de PGA 
niet meer voor schat omdat deze zeer klein was. Zoals in de tabel te zien is, zijn dit zo’n 60 
postcodegebieden. Dit gebied is niet onbekend met schade: 10,8% van de woonobjecten had 
hier op 1 Januari 2017 meervoudige erkende schade. In dit gebied is voor 0.8% van de 
woonobjecten een schademelding gedaan. De overige gebieden zijn ingedeeld op basis van de 
gemiddelde PGA. Het kwart van de postcodegebieden met de laagste PGA’s groter dan nul 
staan in de derde rij, enzovoort tot de onderste rij waar het kwart van de postcodegebieden met 
de hoogste PGA’s te zien is. In de tabel is te zien dat in deze gebieden het percentage 
schademeldingen oploopt van 1,7% in het minst zwaar getroffen kwart van de 
postcodegebieden tot 5,2% in de zwaarst getroffen postcodegebieden. 
 
 
Tabel 2.1: Relatie tussen PGA, DYFI, meervoudige schade en percentage meldingen na 
Zeerijp  

Gemiddelde 
PGA 

Gemiddelde 
DYFI 

Percentage 
meervoudige 
schades in 
verleden 

Percentage 
meldingen na 

Zeerijp 

Aantal 
postcode- 
gebieden 

PGA=0, DYFI=0 0.00 0.00 0.006 0.001 96 
PGA=0, DYFI>0 0.00 0.41 0.108 0.008 60 
Laagste PGA’s 0.19 0.58 0.183 0.017 26 
Lagere PGA’s 0.30 0.73 0.221 0.019 25 
Hogere PGA’s 0.50 1.34 0.448 0.037 25 

Hoogste PGA’s 2.79 3.54 0.652 0.052 26 

 
Wat kun je uit deze bevindingen concluderen? We constateren dat als je kijkt naar de 
gemiddelden per postcodegebied, er een sterke samenhang is tussen enerzijds het percentage 
schademeldingen en anderzijds de geregistreerde bodembeweging, de door bewoners 
gevoelde bodembeweging én het percentage woningen met meervoudige schade uit het 
verleden. Op zich is dit niet verwonderlijk: deze zaken zouden immers allemaal gerelateerd 
moeten zijn. De meeste schade wordt gemeld op de locaties waar de bodem het meest hevig 
beefde. Waar de bodem niet trilde worden nauwelijks meldingen gedaan. Dit betekent op 
zichzelf natuurlijk niet dat alle schademeldingen door de beving zijn veroorzaakt of niet. Maar 
het ontkracht wél de hypothese dat schademeldingen lukraak zouden zijn: er zit een helder 
patroon in de meldingen. Opvallend is dat dit patroon helder wordt op het moment dat je 
rekening houdt met het aantal panden per postcode gebied. We adviseren om in toekomstig 
onderzoek niet alleen te kijken naar het absolute aantal schademeldingen op een bepaalde 
locatie, maar om te corrigeren voor het aantal panden in die omgeving.  
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Hoofdstuk 3: Vertrouwen en Onrecht 
Vertrouwen in verschillende instanties is gemeten tijdens meting 2 (zie Postmes et al., 2016, 
wetenschappelijk rapport 1) en na Zeerijp. Omdat we beide keren een identieke schaal 
gebruikten kunnen we de verandering in vertrouwen gedurende deze periode analyseren. 
 
We begonnen de analyse met het uitvoeren van een zogenaamde factoranalyse om te kijken 
welke verschillende aspecten van vertrouwen het sterkst met elkaar samenhangen. Zoals in de 
bijlage is aangetoond kan men drie groepen instanties onderscheiden die men meer of minder 
vertrouwd. De NCG, het CVW, de NAM en de nationale overheid zijn een groep waar de scores 
van respondenten hoog tot zeer hoog correleren. We noemen deze instanties hier “direct 
betrokken instanties” omdat zij direct bij de gaswinning of de afhandeling van 
schade/versterking zijn betrokken. De politie, brandweer/veiligheidsregio en buurtbewoners zijn 
een tweede groep waar de scores hoog van correleren. De gemeente en provincie zijn de derde 
groep. 
 
We berekenden de gemiddelde scores van deze drie groepen en bestuderen de effecten eerst 
descriptief: is er verandering van vertrouwen in de meting na Zeerijp? Daartoe bekijken we de 
figuren van de gemiddelden en 95% betrouwbaarheidsintervallen op beide meetmomenten. In 
de figuren 3.1, 3.2 en 3.3 is te zien dat het vertrouwen in de direct betrokken instanties sterk is 
afgenomen in januari 2018, direct na de beving van Zeerijp, ten opzichte van juni 2016. Tevens 
is te zien dat het vertrouwen bij mensen zonder schade relatief sterker is afgenomen dan bij 
mensen met één keer schade en meervoudige schade. 
 
Het vertrouwen in lokale overheden is in dezelfde periode nauwelijks afgenomen. Wel zien we 
dat het vertrouwen in lokale overheden lager is bij mensen met meervoudige schade. Het 
vertrouwen in buurtgenoten, politie en brandweer/veiligheidsregio is gedurende deze periode 
niet afgenomen. Hier zijn geen verschillen tussen mensen met en zonder schade waar te 
nemen. 
 
De statistische analyses bevestigen deze visuele inspectie (zie bijlage). In de statistische 
modellen is verandering over tijd gemodelleerd met een zogenaamd conditional growth model. 
Daarbij is gecontroleerd voor sexe, leeftijd en opleidingsniveau en is een wegingsfactor gebruikt 
(voor details zie Postmes et al., 2018). De modellen bevestigen dat er sprake is van een 
significante daling van vertrouwen over tijd voor de direct betrokken instanties, maar niet voor 
lokale overheden of voor buren, politie en brandweer/veiligheidsregio. Het vertrouwen neemt 
met name af voor mensen die geen schade hebben (dit kan deels komen omdat mensen met 
schade al erg weinig vertrouwen hadden). Ook laten de analyses zien dat mensen die de 
beving hebben gevoeld, onafhankelijk van de andere invloeden, een extra deuk krijgen in het 
vertrouwen in direct betrokken instanties. 
 
Kortom: in tegenstelling tot vertrouwen in bijvoorbeeld lokale overheden neemt het vertrouwen 
in verantwoordelijke instanties en in de rijksoverheid sterk af in de loop der tijd. Die afname is 
nog iets sterker voor diegenen die de beving voelden.  
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Figuur 3.1: Vertrouwen in direct betrokken instanties: NAM, CVW, NCG, Rijksoverheid

 
Figuur 3.2: Vertrouwen in lokale overheden: gemeente en provincie 
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Figuur 3.3: Vertrouwen in buren, politie en brandweer/veiligheidsregio

 

Rechtvaardigheid 

Waargenomen rechtvaardigheid werd net als in eerder onderzoek (Juni 2016) gemeten met vier 
vragen. Daarbij maakten we onderscheid tussen rechtvaardigheid van de verdeling van lasten 
en lusten (het niveau van gaswinning en de hoogte van schadevergoedingen) en de 
rechtvaardigheid van procedures (de besluitvorming over gaswinning en de regelingen rondom 
schadevergoeding). De gemiddelde rechtvaardigheid is laag, op alle items. De verschillende 
aspecten van onrecht correleren bovendien hoog. De vier items zijn daarom samengevoegd tot 
één schaal. 
 
De resultaten laten zien dat waargenomen rechtvaardigheid is gedaald ten opzichte van juni 
2016. Er is bovendien een klein verschil tussen mensen zonder schade of met enkelvoudige 
schade: mensen met enkelvoudige schade vinden het in juni 2016 een fractie rechtvaardiger, 
maar dat verschil is in januari 2018 niet meer significant. Er is bovendien een verschil met 
mensen met meervoudige schade: zij vinden het nog net iets minder rechtvaardig dan de 
mensen zonder schade of met één keer schade. Aanvullende analyses (zie bijlage) laten zien 
dat ook het voelen van de aardbeving een heel klein effect heeft: een hogere DYFI score gaat 
gepaard met een lichte afname van rechtvaardigheid. 
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Figuur 3.4: Waargenomen rechtvaardigheid 
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Hoofdstuk 4: Onveiligheid en risicoperceptie 
Ervaren veiligheid en risicoperceptie zijn nauw verwante kernvariabelen, die ook in eerdere 
metingen zijn opgenomen. Ervaren veiligheid is gemeten op een schaal van 1 tot en met 5: 
hogere scores geven aan dat mensen zich veiliger voelen. Waargenomen risico wordt op 
eenzelfde schaal gemeten, waarbij hogere scores een groter waargenomen kans aangeven.  

Ervaren veiligheid 

In eerdere rapporten is vastgesteld dat mensen zich onveiliger voelen naarmate ze meer 
schade hebben. Uit de metingen bleek bovendien dat de ervaren veiligheid in de eerste helft 
van 2016 - tussen meting 1 en meting 2 - licht is gestegen en daarna onveranderd is gebleven 
tot meting 5 in november 2017. 
 
In Figuur 4.1 wordt de verandering in ervaren veiligheid van de respondenten weergegeven, 
waarbij ook de meting na Zeerijp is toegevoegd. De figuur laat zien dat de ervaren veiligheid 
van respondenten na de beving van Zeerijp is gedaald naar een niveau dat significant lager is 
dan in alle eerdere metingen. Deze daling is sterker bij mensen met enkelvoudige en 
meervoudige schade dan bij mensen zonder schade.  
 
Uit nadere analyses (zie Bijlage A) blijkt naast het hebben van schade ook het voelen van de 
beving (DYFI) van invloed is op de daling van de veiligheidsgevoelens van de respondenten. 
Hoe sterker de respondent de beving voelde, hoe sterker de daling in veiligheidsbeleving. 
Daarbij blijkt dat de invloed van het voelen van de beving op de afname van ervaren veiligheid 
onafhankelijk is van de impact van het hebben van schade. Met andere woorden: de mate 
waarin mensen de beving hebben gevoeld leidt tot verminderde veiligheid, ongeacht of ze 
schade hebben gehad of niet.  
 
Figuur 4.1: Ervaren veiligheid 
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We vroegen de respondenten aan te geven of hen tijdens of na de beving iets is opgevallen wat 
de veiligheid van henzelf en/of anderen zou vergroten. Op deze vraag zei 79% van de mensen 
die deze vraag heeft ingevuld (n=1.724) dat er niets is dat hun veiligheid zou vergroten of dat ze 
niet wisten wat dat zou zijn. Hier moet enige voorzichtigheid geboden worden, want 9% van de 
respondenten gaf een antwoord dat geen antwoord gaf op de vraag, of gaf aan dat ze de vraag 
niet goed begrepen. Figuur 4.2 laat zien wat de mensen die wel antwoord gaven noemden. 
Deze figuur laat zien dat voornamelijk het controleren en/of versterken van woningen genoemd 
wordt. Daarnaast noemen respondenten het stoppen met of minderen van de gaswinning. Ook 
geeft een aantal respondenten aan dat zij vinden dat er lang genoeg gewacht is en dat er nu 
actie moet worden ondernomen door de verantwoordelijke instanties. Dit wordt geïllustreerd 
door onderstaande citaten:  
 

“Verschrikkelijk snel alle huizen gaan controleren. Mijn huis staat nog wel een tijdje, ik geloof 
nog niet dat mijn huis instort bij een volgende beving, maar mijn huis wordt er echt niet beter 
op, dus extra controle graag.”  
 
“Het eindelijk eens verstevigen van de woningen.”  

 
De andere categorieën, naast de reeds besproken drie, behelzen (in volgorde van de 
categorieën in Figuur 4.2):  
 

● Eerlijke informatie/voorlichting (zoals informatiepunten of informatie over opvangplekken) 
● Overig (bijv. snellere reactie van de media, tiltmeters, saamhorigheid) 
● Weg gaan uit het gebied of in een ander huis wonen (zoals subsidies om te kunnen 

vertrekken of zelf naar een andere woonplaats verhuizen) 
● Zelf iets doen (zoals nagaan in welke ruimtes mensen slapen of een ICE nummer, 

oftewel een duidelijk aanwijsbare contactpersoon voor noodgevallen, aanmaken in de 
eigen telefoon) 

● De houding van de overheid (zoals Den Haag die het probleem serieuzer moet nemen 
of die de NCG in staat moet stellen om beter werk te doen) 

● Overstappen naar duurzame energievormen (zoals het energieneutraal maken van 
huizen) 

● Het serieus worden genomen (zoals dat mensen de problemen niet onderschatten) 
● Het voorkomen van een ramp (zoals een rampenplan maken of het verstevigen van 

dijken) 
● Een goede afhandeling van bestaande problemen (zoals reeds bestaande schade 

afhandelen) 
● Financiële oplossingen (zoals vergoeding voor de waardedaling van het huis) 
● Deskundigheid (zoals de NAM die goede adviezen moet geven aan het SODM of een 

eenduidig beleid wat betreft schade/versterking) 
● Meer aandacht voor kwetsbare groepen (zoals mensen in bejaardentehuizen) 

 
Vervolgens vroegen we respondenten wie volgens hen het beste de veiligheid kan vergroten. 
48% van de respondenten gaf aan dat zij niet wisten wie dit kan doen of dat niemand dit kan 
doen. Van de respondenten die wel een instantie, organisatie of persoon noemden noemde 
27% de regering. 9% noemde de NAM en 4% noemde dat bewoners van Groningen of zijzelf dit 
konden doen. 
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Figuur 4.2: Genoemde veiligheidsmaatregelen (in %, n=1.724)

  

Waargenomen risico 

Waargenomen risico is in de afgelopen jaren verschillende keren gemeten. In meting 4 en in de 
meting na de beving van Zeerijp is daarbij gebruik gemaakt van een schaal met tien items, 
terwijl in metingen 1, 3 en 5 een korte versie van de schaal is gebruikt, bestaande uit drie van 
deze tien items. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de ontwikkelingen in 
waargenomen risico in de periode voor en na Zeerijp, is gekozen voor een vergelijking op basis 
van de korte versie van de schaal.  

In eerdere rapportages van Gronings Perspectief is duidelijk geworden dat het waargenomen 
risico sterk samenhangt met schade: hoe meer schade, hoe meer risico men ervaart. De 
veranderingen over de tijd laten eenzelfde beeld zien als de veranderingen in ervaren veiligheid: 
tussen februari 2016 en december 2016 is het waargenomen risico iets afgenomen, terwijl in de 
periode december 2016 tot november 2017 weinig veranderingen zijn vastgesteld.  

Figuur 4.3 toont de veranderingen in waargenomen risico over de tijd, waarbij de meting na 
Zeerijp is toegevoegd. Het waargenomen risico blijkt na de beving in Zeerijp significant te zijn 
gestegen ten opzichte van de meting in november 2017. Voor mensen met enkelvoudige en 
meervoudige schade is het waargenomen risico toegenomen tot een niveau dat hoger is dan in 
alle eerdere metingen.  

Naast het hebben van schade blijkt ook het voelen van de beving bij te dragen aan het de 
toename van het waargenomen risico. Naarmate mensen de beving van Zeerijp sterker hebben 
gevoeld, rapporteren zij een hoger waargenomen risico.  
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Figuur 4.3 Waargenomen risico
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Hoofdstuk 5: Verbondenheid, emoties, kinderen en 
media 
Evenals in eerdere metingen zijn ook in de vragenlijst na de beving van Zeerijp vragen gesteld 
over de verbondenheid met buren en over emoties (boosheid, hoop en machteloosheid). 
Daarnaast zijn in deze meting vragen gesteld over de gerapporteerde reacties van kinderen op 
de aardbeving en de reactie van respondenten op de berichtgeving over de beving in de media. 
Deze thema’s komen in dit hoofdstuk aan de orde. 

Voor zowel verbondenheid als voor boosheid, hoop en machteloosheid geldt dat deze 
concepten in de meting na Zeerijp op een iets andere wijze zijn gevraagd dan in eerdere 
metingen. De vragen in de meting na Zeerijp hebben betrekking op een kortere periode en 
verwijzen specifiek naar gevoelens op het moment van de beving. Om die reden kan geen 
rechtstreekse vergelijking worden gemaakt tussen de metingen voor en de meting na Zeerijp. 
Wél kan in de analyses gecorrigeerd worden voor de scores in eerdere metingen. Op die 
manier kan de impact van schade en het voelen van de beving (DYFI) op de verbondenheid, 
boosheid, hoop en machteloosheid worden vastgesteld, rekening houdend met de al eerder 
gemeten waarden op deze concepten. We rapporteren in dit hoofdstuk deze gecorrigeerde 
gemiddelden en de bijbehorende 95% betrouwbaarheidsintervallen. De tabellen behorende bij 
deze modelmatige analyses zijn opgenomen in de bijlage.  

Verbondenheid 

In de eerdere metingen stelden we vast dat het gevoel van verbondenheid met de buurt een 
belangrijke factor is in de weerbaarheid van respondenten tegen de negatieve gevolgen van de 
aardbevingen voor de gezondheid. Verbondenheid met mensen uit de directe omgeving 
fungeert als buffer tegen gezondheidsproblemen. Zo vormen sociale netwerken voor velen een 
belangrijke bron van informatie en steun. Andersom blijkt uit de interviews dat de bevingen een 
gemeenschap ook onder druk kunnen zetten.  

Figuur 5.1 toont de verbondenheid na de meting van Zeerijp, gecorrigeerd voor verbondenheid 
tijdens eerdere metingen. Daarbij blijkt dat mensen met meervoudige schade zich meer 
verbonden voelen met de buurt dan mensen zonder schade. Uit nadere analyses blijkt 
bovendien dat het voelen van de beving (DYFI) een klein effect heeft op verbondenheid: 
mensen die de beving gevoeld hebben rapporteren gemiddeld genomen een iets hogere 
verbondenheid met de buurt. Dit effect staat niet op zichzelf maar hangt samen met het effect 
van meervoudige schade. Zoals we hierboven hebben laten zien hebben mensen met 
meervoudige schade een grotere kans om de beving gevoeld te hebben, los van de 
veronderstelde PGA waarde op hun locatie. Hierdoor is sprake van enige overlap in de relatie 
die beiden hebben met verbondenheid.  
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Figuur 5.1: Verbondenheid na Zeerijp, gecorrigeerd voor verbondenheid in eerdere metingen 

 

Boosheid 

Uit eerdere metingen van Gronings Perspectief blijkt dat de boosheid van respondenten varieert 
over de tijd. Voor alle metingen geldt dat respondenten met meervoudige schade een hogere 
mate van boosheid ervaren dan respondenten zonder schade of respondenten met 
enkelvoudige schade.  
 
Figuur 5.2 toont de boosheid van respondenten na de beving van Zeerijp, waarbij gecorrigeerd 
is voor de gemeten boosheid in eerdere metingen. Ook hier blijkt dat mensen met meervoudige 
schade bozer zijn dan respondenten zonder schade en respondenten met enkelvoudige 
schade. Een deel van dit effect is toe te schrijven aan het voelen van de beving (DYFI): de 
boosheid van mensen neemt toe naarmate ze de beving van Zeerijp sterker hebben gevoeld. 
Het effect van het voelen van de beving hangt deels samen met het hebben van meervoudige 
schade. 
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Figuur 5.2: Boosheid na Zeerijp, gecorrigeerd voor boosheid in eerdere metingen 

 

Machteloosheid 

Machteloosheid is in twee vragenlijsten gemeten, namelijk in november 2017 en in de meting na 
de beving van Zeerijp. Ook hier geldt dat deze metingen niet zonder meer vergelijkbaar zijn, 
gezien de verschillen in de vraagstelling. Wel wordt bij het analyseren van de gevoelens van 
machteloosheid na Zeerijp gecorrigeerd voor de gevoelens van machteloosheid zoals gemeten 
in november 2017. 

In de meting van november 2017 is vastgesteld dat respondenten zonder schade en met één 
keer schade zich doorgaans minder machteloos voelen dan respondenten met meervoudige 
schade. Figuur 5.3 toont de machteloosheid van respondenten na de beving van Zeerijp, 
waarbij is gecorrigeerd voor deze eerder gemeten waardes. Ook hier zien we dat respondenten 
met enkelvoudige en meervoudige schade zich machtelozer voelen dan mensen zonder 
schade. Evenals bij boosheid, geldt ook hier dat de gevoelens van machteloosheid toenemen 
naarmate mensen de beving van Zeerijp sterker hebben gevoeld (DYFI). Het effect van het 
voelen effect van de beving is daarbij geen volledig op zichzelf staand effect, maar hangt samen 
met het hebben van schade.  
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Figuur 5.3: Machteloosheid na Zeerijp, gecorrigeerd voor machteloosheid in november 2017 

 

Hoop 

Evenals boosheid is ook hoop in vrijwel alle metingen van Gronings Perspectief meegenomen. 
Hoewel de gevoelens van hoop daarbij een grillig verloop laten zien, zijn zowel respondenten 
met schade als respondenten zonder schade zich door de tijd heen minder hoopvol gaan 
voelen.  
 
Figuur 5.4 toont de gevoelens van hoop van respondenten na de beving van Zeerijp, 
gecorrigeerd voor hoop in eerdere metingen. Daaruit blijkt dat de verschillen in gevoelens van 
hoop tussen respondenten sterk samenhangt met schade: mensen met meervoudige schade 
voelen zich minder hoopvol dan mensen zonder schade en mensen met enkelvoudige schade. 
In tegenstelling tot wat we zagen bij boosheid en machteloosheid heeft het meemaken van de 
beving (DYFI) geen effect op hoop.  
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Figuur 5.4: Hoop na Zeerijp, gecorrigeerd voor hoop in eerdere metingen 

 

Reactie van kinderen 

Hieronder rapporteren we de antwoorden van de respondenten die inhoudelijk hebben 
aangegeven dat hun kinderen reageerden op de aardbeving. Dit is een relatief kleine groep 
(n=93) omdat veel mensen aangeven geen kinderen te hebben, dat hun kinderen de beving niet 
gevoeld hebben (doordat zij bijv. buiten aan het spelen waren) of dat hun kinderen niet hebben 
gereageerd (we weten hierbij niet of dat komt omdat hun kinderen de aardbeving überhaupt niet 
gevoeld hebben of omdat ze het wel gevoeld hebben maar niet gereageerd hebben). Figuur 5.5 
laat de frequenties van de reacties zien. We rapporteren hier enkele voorbeelden.  
 
Het antwoord dat veruit het meest gegeven wordt is dat kinderen angstig of bezorgd 
reageerden op de aardbeving: 
 

“Is erg geschrokken.” 
 
“Onze zoon zat alleen in de kamer en is erg geschrokken, zag de muur bewegen, schilderijen 
kwamen scheef te hangen en is een paar dagen zwaar onder de indruk gebleven.”  

 
Een andere groep geeft juist aan dat de reactie van hun kinderen wel meeviel, of dat hun 
kinderen de aardbeving slechts constateerden (aangeduid als ‘kennisneming’) en verder niet 
reageerden: 
 

“Schouderophalend kennis van genomen.”  
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Daarnaast waren er kinderen die na de aardbeving hun ouders om informatie vroegen, zoals 
bijvoorbeeld: 
 

“Onze kinderen zijn 4 en 6 jaar oud. Onze dochter van 6 vroeg hoe dit mogelijk is en of het 
gevaarlijk is. We hebben dit zo goed mogelijk proberen uit te leggen.” 

 
Een aantal kinderen reageerde emotioneel zoals onderstaand citaat illustreert: 
 

“1 kind kwam huilend thuis van school, 1 kind was erg verontwaardigd wat er gebeurd was 
(een aardbeving!!!!) 1 kind was minder uitgesproken”  

 
Een aantal respondenten geeft aan dat hun kinderen niet zozeer angstig of emotioneel 
reageren, maar er wel graag over willen praten en er wel mee bezig zijn: 
 

“Mijn zoon was alleen thuis, was niet angstig maar vertelde het gelijk toen ik even later thuis 
kwam.”  
 
“Waren er erg mee bezig.” 

 
Ook was een aantal kinderen bewust bezig met mogelijke schade en veiligheid:  
 

“Zijn wij veilig? kan ons huis ook instorten? waarom stoppen ze niet met aardgas uit de 
bodem halen?” 

 
Sommige van deze reacties duurden meerdere dagen. Zoals we in een eerder citaat al konden 
lezen vertelde een van de respondenten dat zijn/haar zoon een paar dagen onder de indruk is 
gebleven. Ook deze grootouder vertelt:  
 

“Mijn kleinkinderen hoorden/zagen het serviesgoed op tafel bewegen en rinkelen. Dat vonden 
ze wel een beetje beangstigend, want een paar uur later hadden ze het er nog over.” 

 
De overige reacties gingen over boosheid (“Hebben er niets van gemerkt. Achteraf 1 boze 
dochter dat dit nog steeds kan gebeuren en 1 beetje bezorgd ging thuis op schade jacht”), 
medelijden met anderen (“Erg voor de mensen die het betreft, nav item in Jeugdjournaal”), een 
fysieke reactie zoals plotseling opstaan uit de stoel, of de wens om te verhuizen (“De jongste 
zei: mam! We moeten verhuizen. Ze is bang dat het hier ook gaat gebeuren”).  
 
Samenvattend is de meest voorkomende reactie bezorgdheid. Daarnaast zien we 
uiteenlopende reacties, van vinden dat het wel meevalt, tot emotioneel zijn of erover willen 
praten.  
 
Figuur 5.5: Gerapporteerde reacties van kinderen (in %, n=93) 
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Berichtgeving in media 

In de meting na de beving van Zeerijp hebben we respondenten gevraagd hoe zij de 
berichtgeving in de media over de beving hebben ervaren. 1.750 respondenten hebben 
geantwoord op deze open vraag. De reacties van deze respondenten is weergegeven in Figuur 
5.6. 
 
Een deel van de respondenten heeft de berichtgeving als positief ervaren. Zo geeft 19% van de 
respondenten aan dat ze de berichtgeving adequaat, duidelijk, objectief of informatief vonden.  
 

“Goed en duidelijk..”  
 
“Geven de situatie en de problematiek juist weer”  
 
“Meestal zeer objectief en betrokken.” 

 
Daarnaast merkt een deel (16%) van de respondenten op dat ze blij zijn met de aandacht die 
landelijke media aan de beving besteedden omdat het hen een gevoel van erkenning geeft.  
 

“Het wordt langzaam iets serieuzer gezien door de media uit ‘t Westen” 
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“Het doet je goed dat het ook in landelijk nieuws was “  
 
“Goed dat heel Nederland er meer oog voor krijgt” 
 
“Prettig om te merken dat de nationale media deze kwestie serieus hebben opgepakt” 

 
Naast deze positieve reacties uiten respondenten ook verschillende negatieve reacties, zowel 
over de inhoud als over de impact van de berichtgeving. Een deel van de respondenten (19%) 
merkt op dat er weliswaar veel aandacht is in de media voor de beving, maar dat de 
nieuwswaarde snel afneemt en dat het niet leidt tot concrete verbeteringen. De berichtgeving 
heeft volgens hen dan ook te weinig effect.  
 

“Na elke grote beving is er aandacht wat weer wegebt naar verloop van tijd. Problemen zijn er 
om opgelost te worden, er aldoor over blijven praten lost niks op.”  
 
“Met enige scepsis. Er wordt weer veel gezegd en geschreven, maar vermoedelijk zullen 
daden wel weer uitblijven.”  
 
“We zijn maar het hoge noorden, gelukkig wonen er niet veel.....zo worden we gezien op de 
plekken die moeten beslissen wat er moet gebeuren....”  
 
“Als altijd. Na een grote beving veel in het nieuws. Er wordt van alles beloofd. Maar na een 
tijdje wordt de aandacht minder en blijft alles zoals het was.” 

 
Een andere veel voorkomende negatieve reactie van respondenten is de in hun ogen 
onduidelijke, tegenstrijdige of eenzijdige berichtgeving (17%). Een deel van deze respondenten 
merkt op dat ze vinden dat de problematiek rond de bevingen door de media lijkt te worden 
onderschat. Enkele respondenten hebben de berichten als stigmatiserend en kwetsend ervaren. 
Ook wordt door enkelen opgemerkt dat er vanuit de landelijke media te weinig aandacht was 
voor de beving. 
 

“Onduidelijk, locatie en kracht waren niet direct helder.”  
 
“Zeer slecht. De landelijke media doet al niet meer de moeite om het getroffen gebied te 
bezoeken. Serieus genomen worden we niet in het Noorden!”  
 
“Ik voel me belazerd: er worden nog veel te veel leugens en onwaarheden verspreid, Rutte 
voorop met zijn waardeloze niet-empathische reacties, gevolgd door de nos die zeer 
gekleurde berichtgeving verzorgt.”  
 
“Vaak niet ter zake en tendentieus.”  
 
“Naar mijn beoordeling te weinig aandacht vanuit de landelijke media. Het hoge water van de 
rivieren krijgt meer aandacht.”  
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Waar sommige respondenten vinden dat er in de landelijke media te weinig aandacht was voor 
de beving in Zeerijp, vinden anderen dat er juist te veel aandacht voor was (7%). Ze noemen de 
berichtgeving ‘sensatiegericht’, ‘overtrokken’ of ‘een hype’. Bij een deel van deze respondenten 
lijkt de ergernis hierover te worden versterkt door het idee dat de aandacht slechts van korte 
duur is en niet leidt tot actie (zie eerder) 
 

“Als een hype. Weer werden in landelijke kranten de eerdere versies van de geschiedenis 
verhaald en vernieuwd. Volgende week is er ander nieuws en is Groningen weer vergeten tot 
de volgende beving.”  
 
“Overdreven en sensatiebelust.”  
 
“Te veel en te opgeklopt.”  
 
“Door de media (tv, radio, en de krant ) wordt dit erg en voortdurend opgerakeld en 
overdreven. Al die berichtgeving veroorzaakt doorlopend paniek.”  

 
Voor een deel van de respondenten (13%) wekt de berichtgeving in de media emoties op. Met 
name boosheid, machteloosheid en een geschrokken reactie worden door respondenten veel 
genoemd. Een kleiner deel van de respondenten (4%) ervaart een gevoel van gelatenheid bij 
het lezen en zien van alle berichten.  
 

“Ik vind het heel erg voor de mensen die hele grote schade hebben, word er best wel 
emotioneel en boos door.”  
 
“In de berichtgeving werd nogmaals duidelijk wat het met de mensen (en ook met onze 
kinderen) doet. Ik voel boosheid en onmacht in deze.”  
 
“Om moedeloos van te worden. Al jaren staan er elke dag stukken over de bevingen in de 
krant en er wordt niets structureel opgelost.”  
 
“Ik laat het maar over mij heen komen er veranderd er toch niet van.”  
 
“Je went er aan.” 

 
Tot slot merkt een klein deel van de respondenten op dat ze de berichtgeving niet hebben 
gevolgd (5%). Een aantal hiervan zegt de berichtgeving bewust te hebben vermeden: 
 

“Niet gevolgd, wil het niet weten.”  
 
“Wilde en kon ze niet lezen.” 
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Figuur 5.6: Reacties op berichtgeving in de media (in %, n=1.750) 

 
Alle reacties op de vraag over impact van de mediaberichtgeving overziend blijkt de houding 
van respondenten over de media-aandacht ambivalent. Mensen zijn over het algemeen blij dat 
er aandacht voor is omdat het ze een gevoel van erkenning geeft. De media-aandacht zorgt 
echter ook voor een gevoel van frustratie, omdat de aandacht snel wegebt en respondenten er 
weinig vertrouwen in hebben dat de media-aandacht effect heeft op de besluitvorming. De 
mooie beloftes die kort na een beving in de media worden gedaan, zullen niet worden 
waargemaakt, zo verwachten deze respondenten. Dat maakt een deel van de mensen boos en 
moedeloos. 
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Hoofdstuk 6: Geestelijke gezondheid en acute stress 
In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen over geestelijke gezondheid en acute stress, 
zoals gemeten na de beving van Zeerijp.  

Geestelijke gezondheid 

Geestelijke gezondheid is gemeten met de MHI5-schaal, die ook in de eerdere metingen van 
Gronings Perspectief is gebruikt. Echter, in tegenstelling tot de reguliere MHI-schaal gaan de 
items (net als de ervaren emoties hierboven) specifiek over de gemoedstoestand van 
respondenten op het moment van en kort na de beving van Zeerijp. De antwoorden zijn 
hierdoor onvergelijkbaar met de reguliere MHI5-schaal, zoals deze in de eerdere metingen is 
gebruikt. We rapporteren het gemiddelde van de MHI5-items dan ook niet op de gebruikelijke 
100-punt-schaal, maar op de 5-punt-schaal van de oorspronkelijke items. Het gebruikte model 
is op die manier vergelijkbaar met dat van de andere emoties. 

Figuur 6.1 toont de geestelijk gesteldheid van respondenten na de beving van Zeerijp, 
uitgesplitst naar respondenten zonder schade, respondenten met eenmalige schade en 
respondenten met meervoudige schade. Daarbij is gecontroleerd voor de geestelijke 
gezondheid zoals gemeten in eerdere metingen. In lijn met wat is vastgesteld in de eerdere 
metingen rapporteren met name mensen met meervoudige schade dat ze geestelijk minder 
gezond zijn.  

 
Figuur 6.1: Geestelijke gezondheid na Zeerijp, gecorrigeerd voor gezondheid in eerdere 
metingen 
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Naast schade blijkt ook het voelen van de beving van Zeerijp (DYFI) een sterk effect te hebben 
op de geestelijke gezondheid. Hoewel dit effect deels samenvalt met het effect van 
meervoudige schade, draagt het voelen van de beving ook los van de schade bij aan een lagere 
geestelijke gezondheid. Met andere woorden: mensen die de beving gevoeld hebben 
rapporteren een slechtere geestelijke gezondheid dan mensen die de beving niet gevoeld 
hebben, ongeacht de schade die zij hebben aan hun woning.  

Acute stress 

Een variabele die naar aanleiding van de beving van Zeerijp voor het eerst gemeten is, is een 
variant van de “Acute Stress Disorder Scale” (ASDS, Bryant et al., 2000). Deze schaal beoogt 
om vier aspecten te meten die kunnen optreden na stressvolle gebeurtenissen: dissociatie, 
herbelevingen, vermijding en opwinding (arousal). We selecteerden, op basis van een 
secundaire psychometrische analyse van eerdere studies, vier items die gezamenlijk een 
redelijk compleet beeld geven van deze schaal.  
 
Op basis van de scores op de ASDS blijken maar weinig mensen na de beving van Zeerijp veel 
stress te hebben: 10% van de respondenten scoort boven het middelpunt van de schaal en 
heeft daarmee redelijk veel last van stressgevoelens. 45% van de respondenten geeft aan 
geheel geen stress te hebben.  
 
Figuur 6.2 toont de stressgevoelens van de respondenten na de beving van Zeerijp, uitgesplitst 
naar schade en gecorrigeerd voor de scores op geestelijke gezondheid in eerdere metingen.  3

Het ervaren van gevoelens van acute stress blijkt sterk samen te hangen met het hebben van 
schade: hoe meer schade mensen hebben, hoe sterker hun stressgevoelens. Ook het voelen 
van de beving (DYFI) blijkt bij te dragen aan stressgevoelens. Evenals bij geestelijk gezondheid 
valt dit effect ten dele samen met schade, maar ook hier geldt dat het voelen van de beving ook 
los van de geleden schade invloed heeft op gevoelens van acute stress. 
 

Invloed op gemoedstoestand 

Aan het begin van de vragenlijst werd de impact van de beving van Zeerijp op de 
gemoedstoestand gemeten met een enkele vraag, namelijk: “Hoe groot was de invloed van de 
gebeurtenis op uw gemoedstoestand”, waarbij respondenten konden kiezen uit vijf 
antwoordopties van ‘helemaal geen invloed’ tot ‘erg veel invloed’. Figuur 6.3 toont de 
gemiddelde scores van de respondenten op deze schaal, uitgesplitst naar respondenten zonder 
schade, respondenten met enkelvoudige schade en respondenten met meervoudige schade. 
De scores zijn gecorrigeerd voor de scores op geestelijke gezondheid in eerdere metingen.  

Bij mensen met schade blijkt de beving van Zeerijp aanzienlijk meer invloed te hebben op hun 
gemoedstoestand dan bij mensen zonder schade. Uit nadere analyses blijkt bovendien dat het 
voelen van de beving (DYFI) bijdraagt aan de impact van de beving op de gemoedstoestand 
van respondenten. Naarmate respondenten de beving sterker hebben gevoeld, heeft de beving 
meer invloed op hun gemoedstoestand.  

3 Omdat de verdeling scheef is, hebben we de verschillen getoetst met een zogenaamd GLM 
model met een poisson verdeling. 

38 



Figuur 6.2: Acute stress na Zeerijp, gecorrigeerd voor geestelijke gezondheid in eerdere 
metingen 
 

  
 

Figuur 6.3: De invloed van de aardbeving op de gemoedstoestand: een hogere score betekent 
een grotere invloed  
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Redenen voor de invloed van de beving op de gemoedstoestand 

Van de 455 mensen die aangeven dat de beving van Zeerijp (erg) veel invloed had op hun 
gemoedstoestand is nagegaan wat zij hebben geantwoord op de open vraag waarom de beving 
hun gemoedstoestand heeft beïnvloed. Een deel van deze respondenten (38%) refereert daarbij 
aan hun beleving van de beving. Ze noemen daarbij onder meer de zwaarte van de beving, de 
frequentie van de bevingen en het besef dat er ondanks het terugbrengen van de gaswinning 
bevingen blijven komen. 
 

“Het wordt steeds heftiger.” 
 
“De zoveelste aardbeving in Groningen.”  
 
“Het begint zo langzamerhand duidelijk te worden dat we hier nog lang last van zullen houden, 
of de gaswinning nu stopt of niet.” 
 
“Dat er toch weer een aardbeving heeft plaatsgevonden, bang voor nieuwe schade en de 
moeilijke, langdurige behandeling daarvan” 

 
Daarnaast noemt een deel van de respondenten dat hun gemoedstoestand is beïnvloed door 
de emoties die ze ervaren na de beving. Het gaat daarbij met name om boosheid (35%), angst 
(34%) en machteloosheid (18%).  
 

“Ik word steeds bozer, voel me steeds machtelozer. Ik word ook agressiever. Zou iets willen 
doen, een daad stellen.”  
 
“Eerst had ik nog wat hoop, maar die hoop is nu helemaal verdwenen. Een uitzichtloze 
toestand.” 
 
“Ik was van slag: boos, verontwaardigd, ontredderd. Voelde me trillerig en ook de volgende 
dag nog moe en down.”  
 
“Eerst werd ik boos, vervolgens dringt het besef door dat de eerstvolgende grote beving ons 
kan treffen. Dat maakt je opnieuw angstig.” 

 
Ook mensen die de beving niet zelf gevoeld hebben rapporteren dergelijke emoties: 
 

“Ondanks zelf gelukkig geen beleving of schade, voel je toch de onmacht en frustratie die 
andere mensen doormaken en dan het ongewis van wanneer ben je zelf aan de beurt.”  

 
Een deel (8%) van de respondenten die aangeven dat de beving (erg) veel invloed had op hun 
gemoedstoestand, verwijzen daarbij naar de lichamelijk klachten die de beving bij hen teweeg 
bracht, waaronder trillen, slechts slapen en gevoelens van stress. 
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“Twee dagen na de aardbeving schrijf ik dit terwijl ik tril, twee nachten amper geslapen, deel 
mijn slaaptabletten nu met anderen om ze een beetje nachtrust te verschaffen na de beving 
en met de angst.”  
 
“Mijn maag draaide zich om.”  

 
Tot slot merkt een aantal mensen (8%) op dat hun gemoedstoestand is beïnvloed door de 
zorgen die ze door de beving ervaren. Het gaat daarbij zowel om zorgen over te toekomst van 
hun huis en/of woonomgeving als om zorgen over hun veiligheid en de veiligheid van hun 
naasten.  
 

“Ik weet niet of mijn huis veilig genoeg is voor de bevingen en dus kan ik ook mijn kinderen 
niet gerust stellen.” 
 
“Mijn huis staat al vijf jaar te koop, de kans dat ik het nu kan verkopen is vrijwel nihil.”  

 
Samengevat lijkt de beving in Zeerijp vooral impact te hebben op de gemoedstoestand van              
mensen, omdat de beving ze doet beseffen dat er zich bevingen zullen blijven voordoen. Het               
maakt ze boos, angstig en machteloos. Ook geven sommige respondenten aan dat hun             
gemoedstoestand beïnvloed wordt door de zorgen die ze hebben over de toekomst van hun              
huis, woonomgeving en naasten. 
 
Figuur 6.3: Redenen voor invloed van beving op gemoedstoestand (in %, n=455) 
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Hoofdstuk 7: Behoeftes van bewoners 
Respondenten zijn ook gevraagd aan te geven welke behoeftes ze na de aardbeving van 
Zeerijp hebben. Hierbij gingen we in op: 
 

● de behoefte van de respondenten zelf om bepaalde acties te ondernemen of bepaalde 
dingen te doen.  

● wat respondenten aangeven nodig te hebben van organisaties en instanties alsmede 
van anderen.  

 
Onderstaand lichten we deze reacties toe, ze zijn gebaseerd op open vragen die hierover aan 
respondenten zijn gesteld.  

Behoefte aan eigen actie 

Na een aardbeving hebben mensen soms de behoefte om bepaalde acties te ondernemen of 
iets te doen. We vroegen respondenten wat zij gedaan hebben en/of graag wilden doen na de 
aardbeving. Een overzicht van antwoorden is weergegeven in figuur 7.1 
 
Ruim een derde (36%) van de respondenten die deze vraag heeft ingevuld geeft aan dat zij na 
de aardbeving de behoefte hadden om hun huis te inspecteren op nieuwe schade. Naast 
schade inspecteren wordt ook schade melden door een deel van de respondenten genoemd 
(7%). Een greep uit al deze reacties: 
 

“In en rond het huis gecheckt of alles nog heel was.” 
 
“Huis gecontroleerd en na een paar dagen weer omdat scheuren tot dagen na tevoorschijn 
kunnen komen, ze beginnen “klein” maar na een tijdje door de spanningsopbouw groter 
worden en duidelijk zichtbaar.” 

 
Een deel van de respondenten gaf aan dat ze na de beving behoefte hadden aan contact met 
anderen (29%), om op die manier emoties en ervaringen te delen en/of te controleren of alles in 
orde was met anderen. 
 

“Alleen napraten in het dorp.” 
 
“Ik heb gelijk vrienden gebeld en contact mee gezocht om te vragen of alles in orde is. 
Familie belde ook gelijk of alles in orde is en ik weer schade aan het huis heb.” 

 
Er is tevens een groot deel (24%) dat aangeeft niets te hebben gedaan c.q. geen behoefte te 
hebben gehad om iets te doen. Voor een deel zijn dit respondenten die de aardbeving niet 
gevoeld hebben. Toch zijn er ook mensen die de aardbeving wel voelden en nergens behoefte 
aan hadden. Deze antwoorden gaan vaak gepaard met een zekere gelatenheid of wantrouwen 
in instanties. Daarnaast zijn er mensen die nog niets hebben gedaan omdat zij daar geen tijd 
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voor hebben gehad of omdat zij er tegenop zien. Een enkeling antwoordt ‘niets’ omdat de 
aardbeving niet veel met ze heeft gedaan. 
 

“Niks, heeft geen zin” 
 
“Neen want ik weet niet goed wat ik er mee zal bereiken, aangezien er door de overheid geen 
adequate maatregelen zijn genomen en de ervaringen van te veel mensen veelal negatief 
zijn. Voor zover de schade van eerdere bevingen is hersteld, ontstaat er opnieuw 
bevingsschade. Er is geen zicht op dat de aardbodem in het gebied waar de gaswinning heeft 
plaatsgevonden binnen enkele jaren wel weer tot rust komt!” 
 
“Nog niet gedaan, maar zal wel moeten. We zijn het spuugzat. Hebben ook druk met werk 
enz.”  
 
“Niks bijzonders, leven gaat gewoon door.” 

 
Het huis inspecteren, contact zoeken met anderen of niets doen zijn hiermee veruit de meest 
voorkomende reacties. Er is daarnaast een grote verscheidenheid aan activiteiten die minder 
vaak genoemd zijn, zoals informatie zoeken (bijvoorbeeld over de beving) of actievoeren 
(bijvoorbeeld meelopen met de fakkeltocht). 
 
Figuur 7.1: Behoefte aan eigen acties (in %, n=1.462) 

 

Behoefte aan actie van organisaties en instanties 

Ook stelden we bewoners de vraag welke behoeften zij hebben jegens instanties. We vroegen 
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hen de volgende vraag te beantwoorden: 'Na een aardbeving hebben mensen soms de 
behoefte dat officiële instanties iets voor hen doen (instanties zoals NCG, gemeente, provincie, 
CVW, Veiligheidsregio, de NAM of het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Kunt u 
kort beschrijven waar u behoefte aan had na de aardbeving en welke instantie dat volgens u 
moet doen?'. 
 
Van de 1.668 mensen die deze vraag hebben beantwoord geeft 50% aan dat zij nergens 
behoefte aan hadden of dat deze vraag niet van toepassing was. Dit percentage is logischerwijs 
hoger onder de mensen die de beving niet hebben waargenomen (55%) dan onder mensen die 
de beving wel hebben waargenomen (37%).  
 
In Figuur 7.2 is een overzicht te zien van de overige antwoorden die door de respondenten 
worden genoemd. De meest geuite behoefte gaat over de houding van overheid en instanties: 
26% van de personen die de vraag over behoefte aan acties van officiële instanties hebben 
ingevuld noemt op de een of andere wijze de houding van de overheid en instanties. Daarbij 
komen twee gerelateerde thema's aan bod. Ten eerste noemen respondenten hier dat zij 
behoefte hebben aan het erkennen van het probleem door deze instanties of dat zij een 
gepaste reactie van hen willen. Ten tweede geven respondenten aan dat zij de behoefte 
hebben dat deze instanties actie ondernemen: zij geven aan dat er genoeg gepraat is en dat er 
nu echt iets gedaan moet worden. Enkele citaten van de respondenten die dit illustreren: 
 

“Behoefte aan een invoelende reactie van de NAM.” 
 
“Overheid moet de zaak zo spoedig mogelijk oplossen” 
 
“De staat der Nederlanden is nu aan zet.” 

 
Daarnaast noemen respondenten vaak dat zij behoefte hebben aan een goede afhandeling van 
hun schade- of versterkingsprocedure (10%). Ook hier komt de behoefte om snelle actie naar 
voren.  
 

“Onafgehandelde schade nu eens afwikkelen.”  
 
“Mijn schade dossier afhandelen.” 
 
“Ik heb behoefte aan snelle afhandeling van de schade. Ik heb behoefte en aan compensatie 
voor de gedaalde prijs van de woning. Ik heb behoefte aan compensatie voor het gedoe en 
de steeds terugkerende ellende. Het Ministerie van EZ en klimaat moet hiervoor de 
verantwoordelijkheid nemen en zelf maar dealen over de kosten met de NAM. De provincie 
Groningen zou het voortouw moeten krijgen in de uitvoering van dit alles.” 

 
Een categorie die - naast een actieve en betrokken houding van overheid en instanties en een 
snelle schade-afhandeling -  veel genoemd wordt is moedeloosheid (9%). Deze categorie geeft 
in feite geen antwoord op de vraag die we stelden: in wezen geven deze respondenten het 
antwoord dat ze er geen behoefte hebben dat instanties iets voor ze doen. Maar ze zeggen niet 
slechts ‘nee’: ze geven duidelijk aan dat ze er geen vertrouwen in hebben dat de instanties iets 

44 



voor ze kunnen of zullen doen. Enkele voorbeelden: 
 

“Heeft toch geen zin.” 
 
“Wat heeft het voor zin te laten weten wat ik wil. De overheid en de nam interesseert het toch 
geen donder wat ons overkomt. Geld is belangrijker dan mensenleed!” 
 
“Geen illusie dat iemand iets voor mij zal doen.” 

 
Een deel van de respondenten (6%) geeft aan behoefte te hebben aan een regeling voor 
bewoners. Het gaat daarbij om regelingen die hen persoonlijk of het gebied als geheel verder 
kunnen helpen, waaronder financiële tegemoetkomingen voor bijvoorbeeld de waardedaling van 
huizen. 
 

“Het hele gebied een financiële oppepper geven.” 
 
“Compensatie van waardevermindering huis door de overheid.” 

 
Overige veelgenoemde behoeftes zijn de behoefte aan begrip van anderen (4%), behoefte aan 
informatie kort na een beving (3%), behoefte aan het stoppen of verminderen van gaswinning 
(3%), behoefte aan een inspectie van de veiligheid en/of schade van hun eigen huis  (2%) en 
behoefte aan meer veiligheid (1%). Enkele respondenten geven aan dat zij behoefte hadden om 
te protesteren tegen de gaswinning.  
 
Ook vroegen we de respondenten welke instantie dit voor hen moet doen. Deze vraag is door 
1.667 respondenten ingevuld. Ruim de helft van hen (51%) heeft aangeven dat zij a) niet weten 
welke instantie iets kan doen of b) dat zij denken dat geen instantie het kan doen. Daarnaast 
geeft nog eens 25% expliciet aan dat zij niet verwachten dat er een instantie is die dit 
daadwerkelijk gaat doen.  
 
Figuur 7.3 laat zien dat overige respondenten voornamelijk ‘bekende’ bestaande partijen 
noemen. De regering wordt door 17% van de respondenten genoemd en staat daarmee 
duidelijk bovenaan als partij die volgens de respondenten iets voor hen kan doen. Ook de NAM 
wordt veel genoemd (8%), gevolgd door het ministerie van EZK (5%). Ook noemen 
respondenten de eigen gemeente genoemd (5%), het CVW (4%), de NCG (2%), de 
Veiligheidsregio (1%). Enkele respondenten noemen belangenpartijen zoals de GBB, 
Shell/ExxonMobil en het SODM. 
 
Een kleine groep respondenten noemt niet een bestaande instantie, maar geeft aan dat zij de 
behoefte hebben aan een nieuwe instantie (1%). Zo zegt een respondent het volgende: 
 

“Ik denk dat het fijn zou zijn als er 1 instantie komt waar je alles kan melden. Nu heb je een 
loket voor de bevingen, een loket voor bodemdaling enz enz. Gewoon 1 loket die het gezeur 
aangaat met al die andere instanties.” 
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Samengevat blijkt dat, hoewel het vertrouwen in de landelijke overheid en betrokken instanties 
laag is (zie ook hoofdstuk 3), mensen wel behoefte hebben aan een actieve en invoelende 
houding van juist deze partijen. Bij een deel van de respondent gaat het gebrek aan vertrouwen 
gepaard met een gelatenheid of moedeloosheid, waarbij ze de hoop op actie vanuit de overheid 
of betrokken instanties lijken te hebben opgegeven.  
 
Figuur 7.2: Behoefte aan acties van officiële instanties (in %, n=1.668)
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Figuur 7.3: Instanties die actie zouden moeten ondernemen (in %, n=1.667)

 

 

Behoefte aan actie van anderen  

We vroegen aan respondenten ook of ze behoefte hadden aan acties van personen in hun 
omgeving. De vraag is daarbij als volgt geformuleerd: “Na een aardbeving willen mensen soms 
ook dat andere personen in hun omgeving iets voor hen doen (bijvoorbeeld ervaringen of 
emoties delen, praktische hulp bieden, of andere dingen). Kunt u kort beschrijven waar u 
behoefte aan had na de aardbeving?” 1.621 respondenten hebben deze open vraag 
beantwoord. 
 
De analyse laat zien dat een meerderheid van deze respondenten (70%) aangeeft niets van 
hen nodig te hebben. 20% geeft aan behoefte te hebben aan het delen van ervaringen en 
emoties. Zo noemen mensen dat ze behoefte hadden aan dingen als ‘even een praatje maken 
met de buren’ of ‘mijn partner bellen om het er even over te hebben’. 
 
Bij nadere inspectie van de resultaten is er een opvallend verschil tussen degenen die de 
beving hebben waargenomen en degenen die hem niet hebben waargenomen. Ook de afstand 
tot het epicentrum maakt een verschil. De mensen die de beving voelden en die zich dichtbij het 
epicentrum bevonden rapporteren in veel grotere getale dat ze ervaringen en emoties wilden 
delen. 
 
275 respondenten gaven ook aan wie dit precies voor ze kon betekenen. 34% van deze 
mensen noemt familie en vrienden. 24% noemt anderen uit de regio, zoals bijvoorbeeld buren 
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of ‘mede Groningers’. 12% noemt, veelal met deze bewoording, dat zij behoefte hebben aan 
contact met ‘lotgenoten’. Daarnaast noemt 10% overheid en gemeente, en nog eens 7% andere 
instanties. 5% noemt collega’s (omdat zij bijvoorbeeld op het werk waren op het moment van de 
beving) of kennissen. 4% geeft aan dat er geen mensen zijn die hen kunnen helpen. Nog eens 
4% geeft aan dat zij iets nodig hebben van de rest van het land (bijv. begrip van mensen die 
niet in Groningen wonen).  
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