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Inleiding

Op 22 mei 2019 om 05:49 uur vond een aardbeving plaats in het Groningenveld. Het epicentrum lag onder
het dorp Westerwijtwerd. Omdat de beving ’s ochtends vroeg plaatsvond sliepen veel Groningers nog. Een
deel werd, zoals uit dit rapport blijkt, door de beving op een nare manier wakker geschud.

De beving was, gemeten naar de magnitude van 3.4 op de schaal van Richter, een van de vier sterkste
aardbevingen in het Groningenveld (zie van Elk en Doornhof, 2019, die hier de kanttekening maken dat
er bij het bepalen van iedere magnitude een onzekerheidsmarge bestaat). Maar de magnitude is slechts
één maat voor de intensiteit van de beving: ze wordt bepaald door de hoeveelheid energie die vrijkomt bij
het epicentrum van de beving, op vele kilometers onder het aardoppervlak. Wat de intensiteit is van een
beving op de aardkorst, vele kilometers daarboven bij het hypocentrum (de plek boven het epicentrum) en
in de regio eromheen, is een ander verhaal. Op basis van de intensiteit aan het aardoppervlak, gemeten
door het KNMI, was de beving van Westerwijtwerd aanzienlijk minder krachtig dan de beving van Zeerijp
van 8 januari 2018 die dezelfde magnitude had, maar de beving van Westerwijtwerd duurde wel langer
(https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2019/05/22/groningen-getroffen-door-34-beving-analyse-volgt). Over
de intensiteit en de impact die door bewoners werd ervaren gaat dit rapport.

In de dagen en weken na de beving blijkt dat de beving veel lichte schade aan woningen heeft toegebracht. De
dag erna, 35 uur na de beving, zijn de respondenten van het Groninger panel benaderd met een verzoek om
een korte vragenlijst in te vullen. In totaal kwamen 4803 reacties binnen. Dit rapport bevat een eerste analyse
van de resultaten. Het onderzoek had meerdere doelen. Op korte termijn kunnen we met dit onderzoek
inzicht bieden in:

• De intensiteit van de beving die door bewoners is waargenomen, op verschillende locaties in de provincie,
in relatie tot de door het KNMI geregistreerde intensiteit.

• De behoeftes, wensen en verwachtingen van bewoners ten aanzien van medebewoners en instanties, naar
aanleiding van de beving.

• De impact van de beving op de ervaren veiligheid.

Dit is een eerste rapportage. Na de zomer volgt een meer uitgebreide analyse. In die rapportage volgt een
meer gedetailleerde analyse van de consequenties van de beving voor onder meer het welzijn van bewoners.

Achtergrondinformatie: intensiteit van de beving

Op en rond het Groningenveld staan inmiddels honderden meetinstrumenten die allemaal verschillende
aspecten van de impact van bevingen meten. Waarom is het dan ook nog van belang om aan mensen te
vragen wat ze waarnemen tijdens de beving? Men zou immers kunnen denken dat al die meetapparatuur veel
accurater is dan menselijke waarneming.

Een reden om dit te doen is dat, zoals ook uit eerder onderzoek direct na de beving van Zeerijp op 8 januari
2018 bleek, het goed is om het optreden van aardbevingen niet louter als een technisch vraagstuk te zien. De
impact van de bevingen in Groningen is ook van menselijke en maatschappelijke aard. Een fysieke meting

∗De legenda van Figuur 1 is gecorrigeerd op 8/8/2019
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van de trillingen is dan ook niet beter of meer valide dan een subjectieve meting op basis van menselijke
waarneming. Ze is ook niet minder informatief, uiteraard. Het zijn twee indicatoren die beide relevant zijn.

Een vergelijking met geluidsoverlast kan dit het meest duidelijk maken. Geluidsintensiteit wordt gemeten in
decibels. Maar zodra er mensen in het spel zijn, is het aantal decibels tóch niet meer de enige relevante maat
voor de geluidsintensiteit. De reden is dat hard geluid soms ergerlijk is en tot overlast leidt. Dan is het al
snel “te hard”: gewekt worden door de sloopwerkzaamheden van een bouwbedrijf roept ergernis op. Maar
soms is geluid met hetzelfde aantal decibels plezierig. Gewekt worden door het lawaai van fluitende vogels
kan een verrijkende ervaring zijn (zie o.a. Andringa en Lanser, 2013).

Om die reden is het, in geval van de bevingen, ook van belang om bewoners te vragen: “wat merkte u precies
van de beving” en “hoe heeft dit u beïnvloed”? Dit kan bijvoorbeeld beter inzicht geven in de redenen dat
mensen, na het meemaken van een beving, last hebben van slapeloosheid.

Een tweede reden om dit te doen is dat menselijke waarneming die van meetapparatuur kan aanvullen en
corrigeren. Zoals algemeen bekend waren er al ruime tijd voordat het KNMI de eerste beving in Groningen
registreerde al verhalen van bewoners over trillingen. De relevantie van bewonerservaringen werd destijds niet
op waarde geschat. En toen de bevingen voor het eerst werden geregistreerd, werden berichten van bewoners
die duidden op een hevigere intensiteit en reikwijdte nog lange tijd genegeerd (Onderzoeksraad voor Veiligheid,
2015). In ons rapport naar aanleiding van de beving van Zeerijp constateerden wij dat die beving in Bedum en
Winsum (aan de westkant van het Groningenveld) door relatief veel mensen was gevoeld (Postmes e.a., 2018).
Op basis van de beschikbare kennis over de bodembeweging op die locaties was dit moeilijk verklaarbaar. Inmid-
dels is duidelijk geworden dat sommige meetstations in die omgeving verkeerd waren afgesteld (https://www.
knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/veelgestelde-vragen-afwijking-versnellingsmeters-groningen). Juist
aan de westkant van het veld maakte dat enig verschil. Deze recente ervaring laat zien dat menselijke
waarneming van belang is omdat ze gemiddeld genomen accuraat is en dus waardevolle informatie kan
bevatten. Er is geen aanleiding om menselijke waarneming anders te waarderen dan fysieke metingen.

Als er verschillen zijn tussen de menselijke ervaring van de intensiteit en de door het KNMI geschatte
intensiteit van de grondbeweging, kan dat ook een natuurlijke oorzaak hebben. Normaal gesproken zou men
verwachten dat de intensiteit van een beving afneemt naarmate men verder van het epicentrum verwijderd
is. Maar onderzoek naar de gemeten intensiteit van de bevingen laat zien dat de gemeten intensiteit verder
van het epicentrum nogal variabel is (den Bezemer en van Elk, 2018). Sommige meetstations meten een
lagere intensiteit dan verwacht, enkele meetstations meten een hogere intensiteit. Dit werd na de beving
van Zeerijp en na de beving van Westerwijtwerd waargenomen (van Elk en Doornhof, 2019; den Bezemer en
van Elk, 2018). Hoe is dit te verklaren? van Elk en Doornhof, 2019 schrijven hierover: "the amplitudes [of the
Westerwijtwerd earthquake] decay rapidly with distance although the effect of simultaneous arrivals of direct
and critically refracted/reflected waves leads to an increase in amplitudes at some locations between 12 and
20 km from the epicentre"(p. 16). In het Nederlands uitgelegd: de intensiteit van de beving neemt verder van
het epicentrum snel af, maar aan het aardoppervlak kan er een samenspel optreden van de directe schokgolf
van de beving zelf en van golven die in de ondergrond worden weerkaatst en afgebogen. Door dit samenspel
kan de intensiteit op sommige plaatsen geringer zijn dan je zou verwachten en op sommige plaatsten groter.
Dit fenomeen treedt op op plaatsen waar de intensiteit van de beving veel minder is dan rond het epicentrum
(in geval van de beving van Westerwijtwerd rond de 1% van g en minder) maar aangezien mensen een beving
van deze intensiteit goed waarnemen zijn dit voor bewoners belangrijke verschijnselen om goed te begrijpen.

Achtergrondinformatie: veiligheid

Na de beving van Zeerijp was de ervaren veiligheid van bewoners lager dan in eerdere metingen. Ook het
waargenomen risico was hoger, als gevolg van de beving. Deze verandering was het sterkst bij bewoners met
enkelvoudige en meervoudige schade (Postmes e.a., 2018). Na de beving van Zeerijp toonden daaropvolgende
metingen aan dat de waargenomen veiligheid langzaam weer toenam naar het “normale” niveau. Normaal
betekent in dit verband overigens dat mensen met (meervoudige) schade zich nog steeds fors minder veilig
voelen (Stroebe e.a., 2019). In dit rapport laten we o.a. zien wat de beving van Westerwijtwerd met de
ervaren veiligheid van bewoners heeft gedaan.
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Achtergrondinformatie: behoeftes van bewoners

De belangrijkste reden om kort na de beving een tussenrapport uit te brengen is dat we graag zo snel mogelijk
willen terugkoppelen wat, op basis van wat bewoners meemaakten en aangaven, de eventuele voorzieningen
zijn die getroffen kunnen worden ter voorbereiding van een volgende beving. Direct na de beving van Zeerijp
op 8 januari 2018 hadden bewoners de behoefte om hun woning te inspecteren op schade en ook de behoefte
om contact te hebben over hun ervaringen met anderen. De behoefte aan contact is groter wanneer bewoners
de beving gevoeld hebben en naarmate bewoners dichter bij het epicentrum wonen (Postmes e.a., 2018).

Bewoners gaven destijds tevens aan dat er een grote behoefte was aan erkenning van het probleem en een
passende reactie van met name de regering. Maar sindsdien is er veel veranderd, onder meer door het
besluit om de gaswinning op termijn tot nul te reduceren, door de oprichting van de Tijdelijke Commissie
Mijnbouwschade Groningen die de schadeafhandeling vlot moest trekken en door de andere versterkingsaanpak.
Het leek ons dus verstandig om de behoeftebepaling ook in dit tussenrapport uit te lichten.

Methode

De respondenten van het Groninger Panel zijn op 23 mei 2019 om 16:49 uur benaderd met het verzoek een
korte vragenlijst in te vullen. Er kwamen diezelfde dag al 1717 reacties binnen, zo’n 40% van het totaal
aantal respondenten. De dag erna kwamen nog eens 824 (19%) reacties binnen. De vragenlijst werd op 3 juni
gesloten. In totaal kwamen 4803 reacties binnen.

In dit voorlopige rapport rapporteren we de resultaten op enkele vragen:

1. Respondenten gaven aan of ze thuis waren tijdens de beving of niet. Degenen die niet thuis waren
vroegen wij om hun locatie zo exact mogelijk te beschrijven (een adres of postcode, bijvoorbeeld). Deze
data zijn ge-geocodeerd. Op die manier kon de exacte locatie van 4742 respondenten op het moment
van de beving worden vastgesteld.

2. Respondenten gaven ook aan of ze sliepen, wakker waren of wakker werden door de beving. De beving
vond zoals gezegd kort voor 6 uur ’s ochtends plaats. Op dat moment was 13% van de respondenten
wakker, 65% sliep door en 15% werd wakker van de beving. Dat er nog veel mensen sliepen op dit
tijdstip betekent dus dat de beving is gevoeld door minder mensen dan overdag het geval zou zijn
geweest.

3. Ook vulden respondenten een licht aangepaste versie in van de “did you feel it” vragenlijst van het US
Geological Survey (DYFI, zie onder meer Wald, Quitoriano, Worden, Hopper en Dewey, 2012). Deze
vragenlijst 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 uit deze schaal
(het volledig instorten van gebouwen) niet relevant waren voor deze beving.

Met de scores van de vragenlijst kan een inschatting worden gemaakt van de macroseismische intensiteit
van de beving (zie o.a. Grünthal, 1998; Musson, Grünthal en Stucchi, 2010). Hiermee bedoelt men
de intensiteit van aardbevingen op basis van de waarneembare gevolgen van een aardbeving van een
beving voor mensen, omgeving en gebouwen. We gebruiken in dit onderzoek de methode van het
US Geological Survey om de scores op de vragenlijst om te rekenen tot een score voor intensiteit (de
“Community Decimal Intensity” of CDI: Dengler en Dewey, 1998). Deze intensiteitsschattingen op basis
van menselijke waarneming zijn verrassend nauwkeurig (Atkinson en Wald, 2007; Postmes e.a., 2018).

De CDI wordt zodanig berekend dat de gemiddelden van de CDI voor een groep mensen op een bepaalde
locatie een indicatie geeft voor de macroseismische intensiteit op een “modified Mercalli scale”. De
schaal is vergelijkbaar met de Europese Macroseismische schaal die een zeer gedetailleerde omschrijving
geeft van de merkbare gevolgen bij bevingen van verschillende intensiteit (Grünthal, 1998):

I. Niet gevoeld. De aardbeving wordt niet gevoeld, zelfs niet onder de meest gunstige omstandig-
heden.

3



II. Nauwelijks gevoeld. De aardbeving wordt gevoeld in geïsoleerde gevallen (minder dan 1%)
van de mensen die in rusttoestand zijn en zich in een bijzonder ontvankelijke positie bevinden
binnenshuis.

III. Zwak. De aardbeving wordt binnenshuis door enkelen (0-20%) gevoeld. Mensen in rusttoestand
voelen een lichte deining of trilling.

IV. Algemeen gevoeld. De aardbeving wordt binnenshuis door velen (20-50%) gevoeld en buitenshuis
door weinigen. Een klein aantal mensen wordt wakker. Het niveau van trilling is niet beangstigend.
De trilling is mild. Waarnemers voelen een lichte trilling of schudden van het gebouw, de kamer,
het bed, de stoel, etc. Servies, glazen, ruiten en deuren rammelen. Hangende objecten zwaaien
heen en weer. Licht meubilair schudt zichtbaar in enkele gevallen. Houtwerk kraakt in enkele
gevallen.

V. Sterk. De aardbeving wordt binnenshuis door de meeste mensen (>50%) gevoeld, buitenshuis
door enkelen. Enkelen zijn bang en rennen naar buiten. Veel slapende mensen worden wakker.
Waarnemers voelen een sterk schudden of zwaaien van het hele gebouw, kamer of meubilair.
Hangende objecten zwaaien hevig heen en weer. Servies en glanzen rammelen. Ramen en deuren
zwaaien open of dicht. In enkele gevallen springen er ramen kapot. Dieren binnenshuis kunnen
onrustig zijn.

VI. Licht beschadigend. De aardbeving wordt binnenshuis door de meeste mensen gevoeld,
buitenshuis door velen. Enkele mensen verliezen hun evenwicht. Veel mensen zijn bang en rennen
naar buiten. Kleine objecten kunnen omvallen en meubilair kan verschuiven. In enkele gevallen
kan servies en glaswerk breken. (Huis)dieren kunnen bang zijn, ook als ze buiten verblijven.

VII. Beschadigend. De meeste mensen zijn bang en proberen naar buiten te rennen. Velen hebben
moeite om op de been te blijven, met name op verdiepingen boven de begane grond.

VIII. Zwaar beschadigend. Veel mensen hebben moeite om op de been te blijven, ook buitenshuis.

IX. Vernielend. Er is algehele paniek. Mensen kunnen met kracht op de grond worden gegooid.

Ons eerder onderzoek bevestigde de conclusie van het US Geological Survey: menselijke waarneming is,
doorgaans, “a surprisingly good measure of earthquake ground motion” (Atkinson en Wald, 2007). Dat
betekent niet dat de waarneming van ieder individu altijd klopt. Maar als veel mensen iets waarnemen,
zal een verschil tussen menselijke waarneming en fysieke meting een aanleiding kunnen zijn voor nader
onderzoek. Op termijn kan dit een waardevolle bijdrage leveren aan inzicht in de impact van de bevingen
en wellicht ook leiden tot een verbetering van bestaande modellen voor grondbeweging in Groningen.

4. In de onderstaande rapportage wordt de locatie van respondenten gekoppeld aan antwoorden op de
DYFI-vragenlijst en aan meetgegevens en de zogenaamde “shakemap” van het KNMI. Het KNMI maakt
voor grotere bevingen een berekening van de mate waarin de grond op verschillende locaties heeft
geschud. Zo’n shakemap wordt samengesteld op basis van daadwerkelijke grondversnellingen, gemeten
op stations in de buurt van het epicentrum van de beving. De exacte locaties van al die stations en
de data van de oorspronkelijke metingen zijn openbaar te vinden, zie http://rdsa.knmi.nl/opencms/
nl-rrsm/select-events/results/event-detail/index.html?eventid=knmi2019jxxm. De shakemap wordt
samengesteld door een schatting te maken (in wetenschappelijke termen een “predictie”) van de mate
waarin de grond heeft geschud op plaatsen waar geen meetstation staat, door middel van een “Ground
Motion Prediction Equation” (GMPE). Deze GMPE is speciaal ontwikkeld voor Groningen op basis van
geologische en geofysische kenmerken van de ondergrond en op basis van metingen van grondbeweging
bij eerdere aardbevingen in Groningen (zie o.a. Bommer e.a., 2017).

Wij gebruiken in dit rapport de voorspelde “peak ground acceleration” (PGA) op de locatie waar de
respondent zich bevond (zie onder meer https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/
shakemaps-voor-groningen, zie ook figuur 1). Het KNMI berekent op dit moment vier soorten grond-
beweging. In onze data zien we dat de PGA van al deze indicatoren het sterkst verband houdt met
menselijke waarneming. In een later rapport komen we hier in meer detail op terug.
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5. Daarnaast 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 vraag “Kunt u kort beschrijven
waaraan u behoefte had na de aardbeving bij Westerwijtwerd? Welke instantie moet daarin volgens u
iets doen?”

Bij codering van een deel van de antwoorden bleek dat veel bewoners geen behoeften hadden, bijvoorbeeld
omdat ze de beving niet hadden gevoeld (54%). Van de overigen gaf 38% antwoorden die betrekking
hebben op het algemene beleid en de systematiek van de aanpak in Groningen. We classificeerden deze
antwoorden als meer abstracte behoeftes: Zo wil men dat overheden hun verantwoordelijkheid nemen,
men wil nog sneller stoppen met gaswinning, men wil snellere schadeafhandeling/versterking, of men
wil één nieuwe instantie/ minder instanties/ minder commissies. Omdat we in dit tussenrapport in
eerste instantie geïnteresseerd zijn in de concrete behoeftes en wensen van bewoners, analyseren we met
name de resterende 8%.

Resultaten

Bevingsintensiteit en veiligheid

Een eerste beschrijving van de relatie tussen de gevoelde beving, de “peak ground acceleration” (PGA) en de
locatie van respondenten is in figuur 1 weergegeven. De visuele inspectie laat zien dat dichtbij het epicentrum
de beving door zeer veel mensen werd gevoeld. Buiten de regio waar de PGA kleiner is dan 0.25% van
zwaartekracht g (het witte deel van de kaart) hebben de meeste respondenten de beving niet gevoeld.

De relatie tussen de afstand tot het epicentrum en de door mensen gerapporteerde macroseismische intensiteit
(CDI) van de beving op basis van de “did you feel it”-vragenlijst is weergegeven in het linker paneel van
Figuur 2. De afstand tot het epicentrum in kilometer (x-as) en de intensiteit (y-as) is weergegeven in een
scatter plot. Iedere respondent is één stip. De groene lijn is de schatting voor dat verband op basis van
de waarnemingen. Het grijze gebied om de lijnen is de onzekerheid. Zoals te zien is, neemt de gemiddelde
intensiteit af van gemiddeld rond de 5 vlak bij het epicentrum tot rond de 2 op 15 km van het epicentrum.
Opvallend is dat de beving tot 40 km van het epicentrum door een enkeling wordt gevoeld. De maximaal
waargenomen intensiteit lag rond de VI. Een aanzienlijke groep heeft een intensiteit van V waargenomen. En
ook werd dichter bij het epicentrum de aardbeving binnenshuis door de meeste mensen (>50%) gevoeld en
werden (zoals in Tabel 1 te zien is) veel slapende mensen wakker.

Een vergelijkbare grafiek kan worden gemaakt voor de relatie tussen PGA-waarden en de macroseismische
intensiteit (Figuur 2, rechter paneel). Hier is de PGA (x-as) op een logaritmische schaal weergegeven. Met
zo’n transformatie zien we een zeer nauw verband tussen PGA en waargenomen intensiteit. Ook in het gebied
waar de PGA minder dan 1 was is de beving door velen gevoeld.

De relatie tussen kernvariabelen en afstand is weergegeven in Tabel 1. De tabel bevestigt dat dichtbij
het epicentrum zeer velen wakker werden van de beving, dat binnen een straal van 15 km een ruime
meerderheid de beving voelde. Verder dan 30 km van het epicentrum voelde slechts een enkeling de beving.
De ervaren veiligheid is op twee manieren berekend. De kolom ervaren veiligheid bevat het gemiddelde van
de gerapporteerde veiligheidsscores. In de kolom met “veiligheid gecorrigeerd” zijn deze waarden gecorrigeerd
voor het aantal mensen dat (meervoudige) schade heeft. Met de veiligheidscijfers in deze kolom zijn betere
vergelijkingen te maken tussen gebieden waar weinig schade is en gebieden met meer schade.

De laatste regel van de tabel laat zien dat in de hele provincie groningen zo’n 19% van de bewoners is gewekt
door de beving. Van hen die wakker waren en/of gewekt zijn, heeft 47% de trilling zelf gevoeld. Hierbij
merken we overigens op dat het percentage dat de beving voelde minder nauwkeurig is dan wanneer de beving
overdag had plaatsgevonden: veel mensen zijn vermoedelijk door de beving heen geslapen. Omgekeerd zijn de
mensen die wakker schrokken niet altijd zeker wat de oorzaak daarvan was. In de meer uitgebreide analyse
van de impact van de beving kunnen we hier in meer detail naar kijken.

5



Appingedam

Assen

Bedum

Beilen

Bellingwolde

Delfzijl

Groningen

Haren

Hoogezand

Leek

Leens Loppersum

Marum

Slochteren

Stadskanaal

Ten Boer

Ter Apel

Uithuizen

Veendam

Winschoten

Winsum

Zuidhorn

Eemshaven

0 5 10 km

Peak Ground Acceleration PGA 
(in % van g)

0.25 tot 1
1 tot 2
2 tot 3
3 tot 4
4 tot 5

Beving gevoeld

Niet
Wel

Figuur 1: Epicentrum, grondbeweging PGA (>0.25 % van g) en locatie van respondenten die de beving
voelden (blauw) of niet (groen)
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Figuur 2: Relatie tussen afstand tot het epicentrum (linker grafiek), PGA (rechter grafiek) en macroseismische
intensiteit van de beving

Afstand n Wakker
of gewekt

%
gewekt

N
gevoeld

%
gevoeld

Ervaren
veiligheid CI Veiligheid

gecorrigeerd CI

0-5 194 157 0.77 149 0.94 3.21 3.08-3.35 3.45 3.32-3.58
5-10 551 291 0.45 238 0.79 3.39 3.31-3.48 3.57 3.49-3.65
10-15 958 377 0.30 259 0.65 3.61 3.55-3.67 3.63 3.57-3.69
15-20 773 185 0.12 68 0.31 3.70 3.63-3.77 3.66 3.59-3.72
20-25 388 71 0.08 19 0.19 3.75 3.64-3.85 3.71 3.61-3.8
25-30 524 73 0.06 20 0.18 3.91 3.82-3.99 3.66 3.57-3.74
30-35 459 59 0.04 7 0.07 3.95 3.85-4.04 3.64 3.54-3.73
35-40 122 16 0.04 1 0.04 4.13 3.95-4.3 3.80 3.63-3.97
>40 773 108 0.02 7 0.03 4.19 4.11-4.26 3.89 3.82-3.97
Totaal 4742 1337 0.19 768 0.47

Tabel 1: Kernstatistieken voor respondenten naar afstand tot het epicentrum

PGA n Wakker
of gewekt

%
gewekt

N
gevoeld

%
gevoeld

Ervaren
veiligheid CI Veiligheid

gecorrigeerd CI

0 2793 432 0.05 87 0.12 3.96 3.92-4 3.74 3.7-3.79
0 - 0,5 1025 377 0.26 229 0.57 3.44 3.38-3.5 3.56 3.5-3.61
0,5 - 1 651 327 0.43 268 0.78 3.63 3.55-3.7 3.64 3.57-3.71
1 - 2 152 100 0.60 88 0.86 3.22 3.06-3.37 3.45 3.31-3.6
>2 121 101 0.81 96 0.94 3.38 3.21-3.56 3.57 3.41-3.74
Totaal 4742 1337 0.19 768 0.47

Tabel 2: Kernstatistieken voor respondenten naar PGA op de woon- of verblijfslocatie
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Gemeente n Wakker
of gewekt

%
gewekt

N
gevoeld

%
gevoeld

M dist.
epicen-
trum

M PGA Veiligheid
gecorrigeerd CI

Appingedam 250 104 0.24 57 0.53 14.06 0 3.39 3.27-3.5
Delfzijl 336 90 0.12 25 0.22 19.01 0 3.43 3.33-3.53
Groningen 858 321 0.32 258 0.71 12.40 1 3.80 3.73-3.87
Het Hogeland 568 258 0.36 192 0.69 10.23 1 3.64 3.56-3.72
Loppersum 223 143 0.56 122 0.85 6.96 1 3.39 3.26-3.52
Midden-Groningen 560 153 0.17 73 0.39 17.83 0 3.57 3.49-3.65
Oldambt 415 61 0.06 13 0.13 31.22 0 3.66 3.56-3.75
Pekela 102 16 0.02 1 0.05 34.86 0 3.63 3.44-3.82
Stadskanaal 275 37 0.02 2 0.03 39.90 0 3.97 3.85-4.1
Veendam 161 25 0.06 5 0.14 28.64 0 3.58 3.43-3.73
Westerkwartier 592 69 0.05 16 0.14 25.46 0 3.82 3.73-3.9
Westerwolde 398 58 0.01 4 0.04 38.80 0 4.08 3.98-4.18

Tabel 3: Kernstatistieken voor respondenten naar gemeente
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Tabel 2 geeft de zelfde kernvariabelen weer, uitgesplitst voor respondenten die aan verschillende maten van
PGA zijn blootgesteld. Tabel 3 geeft tenslotte de kernvariabelen weer voor verschillende gemeenten. Uit die
tabel valt op te maken dat bewoners van de gemeente Loppersum het sterkst getroffen zijn, gevolgd door de
bewoners van de gemeente Het Hogeland en de gemeente Groningen. In al deze gemeenten werd de beving
door een ruime meerderheid van bewoners gevoeld.

Uit de tabellen is op te maken dat, ook na correctie voor het al dan niet hebben voor schade, de beving een
forse invloed had op de ervaren veiligheid. Aanvullende analyses laten zien dat veiligheid sterk samenhangt
met het hebben van schade. Veiligheid neemt tevens af bij mensen die de beving sterk hebben gevoeld.

Behoeftes en wensen

Het is interessant om te kijken naar het percentage respondenten dat naar aanleiding van de beving aangaf
wensen of behoeftes te hebben. Onder mensen die de beving niet voelden had 59% geen wensen. Onder hen
die de beving wél voelden was dit slechts 37%. Iets soortgelijks zien we voor bewoners die voorafgaand aan de
beving van Westerwijtwerd al dan niet schade hadden. Onder mensen zonder schade heeft 65% geen wensen
maar van de mensen met meervoudige schade heeft slechts 35% geen wensen.

De tabellen laten tevens zien dat de genoemde wensen en behoeften voor het grootste deel zaken zijn die vrij
algemeen zijn en niet acuut: het gaat bijvoorbeeld om dingen die op langere termijn beter moeten worden
geregeld. Maar van alle genoemde wensen zijn 17% wél concrete zaken die direct na een beving aandacht
behoeven. Het zijn deze concrete behoeften die we in deze flitsrapportage nader toelichten.

Behoeftes en wensen Abstract Concreet Geen Total
Beving gevoeld

Niet 299 (34.0%) 58 ( 6.6%) 523 (59.4%) 880 (100.0%)
Wel 382 (49.8%) 103 (13.4%) 282 (36.8%) 767 (100.0%)

Total 681 (41.3%) 161 ( 9.8%) 805 (48.9%) 1647 (100.0%)
Tabel 4: Concrete en abstracte wensen, uitgesplitst naar of men de
beving voelde

Behoeftes en wensen Abstract Concreet Geen Total
Schade
Geen 718 (29.2%) 145 ( 5.9%) 1596 (64.9%) 2459 (100.0%)

Eén keer 337 (43.3%) 68 ( 8.7%) 373 (47.9%) 778 (100.0%)
Meervoudig 739 (53.4%) 161 (11.6%) 485 (35.0%) 1385 (100.0%)

Total 1794 (38.8%) 374 ( 8.1%) 2454 (53.1%) 4622 (100.0%)
Tabel 5: Concrete en abstracte wensen, uitgesplitst naar schadeca-
tegorie

De analyse van de inhoud van de concrete behoeften die mensen na de beving hebben laat zien dat het
grootste deel van de wensen betrekking heeft op een andere communicatie en bejegening direct na de beving
(40%). Het is interessant en relevant om de inhoud van deze wensen nader te onderzoeken.

Een deel van de behoeften heeft betrekking op betere feitelijke uitleg over wat is gebeurd, direct na de
beving. Een deel geeft ook aan gelijk al meer duidelijkheid te willen over de consequenties: waar is schade te
verwachten en hoe herken je deze schade? Interessant is dat bewoners eigenlijk niet goed weten wie voor goede
communicatie verantwoordelijk is, maar uit de diverse reacties rijst in ieder geval wél een duidelijk beeld
van wat voor soort informatie men verwacht. Opvallend is verder dat niemand het KNMI noemt, wellicht
omdat de mensen die hun weg weten te vinden naar de voorlichting van het KNMI al goed geïnformeerd zijn.
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Hieronder laten we een aantal voorbeelden zien van reacties op de vraag “Kunt u kort beschrijven waaraan u
behoefte had na de aardbeving bij Westerwijtwerd? Welke instantie moet daarin volgens u iets doen?”.

• “Gemeente en provincie kunnen meer doen aan informatievoorziening na een grotere beving zoals die
van Westerwijtwerd. Nu moet alle informatie komen vanuit media (DvhN en RTV Noord), maar niets
gehoord van de overheidsinstanties. Hoe weet je waar je je kunt melden als je voor de eerste keer schade
hebt en een bevestiging dat er een beving heeft plaatsgevonden en wat je kunt doen bij een grotere
beving.”

• “Heldere informatie over aard, kracht, grondversnelling etc. Feiten op tafel.”

• “Informatie over oorzaak en gevolgen. En informatie over afhandeling van eventuele schades. Denk dat
gemeentes daar voor verantwoordelijk zijn.”

• “Een uitleg door Staatstoezicht op de Mijnen wat is er gebeurd, waarom en waardoor, en wat de
prognose is over de veiligheid in de regio.”

• “Duidelijk informeren wat het getroffen gebied is geweest. Taak van het Rijk, de provincie en de
gemeente.”

• “Ik had behoefte aan algemene informatie, om de beving goed te kunnen duiden. Ik denk dan aan
gemeente. Dat is sinds 1 januari de stad Groningen. Daar verwacht ik dan weer niet zo veel van. Eerder
misschien de NCG of de provincie, een instantie die nu ook betrokken is.”

• “Beter aangeven in welke straal er bepaalde soorten schade te vinden zijn en waar je op moet letten of
schades nieuw zijn.”

• “De schade bij huizen in de stad Groningen. Daar is bij mijn weten weinig informatie over.”

Freq %
Berichtgeving en bejegening 163 40.45
Herstel schade, vergoeding en compensatie 96 23.82
Bijstand en hulp 53 13.15
Inspectie woning 31 7.69
Versterking woning 9 2.23
Anders 51 12.66
Tabel 6: Concrete wensen, uitgesplitst naar antwoordcategorie

Een redelijk grote groep verwacht naar aanleiding van de beving snel herstel van schade en compensatie
(24%). Opvallend is dat het schadeherstel volgens veel deelnemers ter hand genomen moet worden door alle
instanties gezamenlijk. Ook opvallend is dat meerdere deelnemers vinden dat compensatie op zijn plaats is.

• “De schade-experts onmiddellijk aan het werk.”

• “Schadeherstel en preventie door alle instanties.”

• “Actie door gemeente en overheden. Zorg dat mensen die schade hebben z.s.m. geholpen worden.”

• “Dat de overheid alle gebouwen gaat controleren op aardbevingsschade. Vele mensen geven schade al
niet meer op omdat er toch niets van terecht komt.”

• “De overheid moet mensen compenseren, in geval van schade vergoeden, in geval van geen schade toch
tegemoet komen met geld ter compensatie van zorgen.”

• “Behoefte dat per geval goed bekeken gaat worden wat nodig is en dat er ruim gecompenseerd gaat
worden voor schade. Niet alleen aan huizen, maar ook aan de mensen (psychisch). Alle betrokken
instanties moeten iets doen.”

Een kleine groep respondenten heeft behoefte aan concrete bijstand en hulp (13%). Vaak gaat het daarbij om
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een luisterend oor. Er zijn meestal geen heel concrete wensen om hulp en bijstand, maar men vind het tóch
fijn als er een plek is waar men zijn verhaal kan doen of met eventuele vragen terecht kan. Een kleine groep
vindt het nodig dat er professionele begeleiding is voor bewoners die het moeilijk hebben.

• “Bijpraten tijdens een dorpsbijeenkomst.”

• “Een plek waar je je verhaal kwijt kunt. Inloop in het gemeentehuis of dorpshuis. NCG zou de
coördinerende instantie zijn, tot nu toe niets van gemerkt.”

• “Een loket instellen waar je al je vragen kwijt kunt.”

• “De gemeente moet openstaan voor haar inwoners, zij kan doorverwijzen.”

• “Ik vind dat de gemeentes meer moeten doen om de mensen gerust te stellen en laten zien dat ze er
voor de bewoners zijn.”

• “Ik zag op Twitter een bericht van een woningbouwvereniging (ik heb ook een huurhuis, maar van een
andere woningbouwvereniging) dat huurders contact met hen op konden nemen met vragen/om zorgen
te uiten/melden van schade. Vond ik een erg mooi gebaar van de desbetreffende woningbouwvereniging.”

• “Ik heb een fijn sociaal netwerk, waarmee ik zo nodig mijn zorgen kan delen. Verder ben ik in staat om
de boel op een rijtje te houden. Maar ik weet van mensen uit mijn omgeving die hier moeite mee hebben
en houden, en er zelf niet uitkomen of aan kapot gaan. Voor die mensen hoop ik op het beschikbaar
zijn van professionele hulp en begeleiding. Dit moet in mijn ogen door de overheid worden geregeld
d.m.v. korte lijnen zoals gemeente en Wij-teams in de wijk. Ook de huisarts, fysio, consultatiebureau
en overige zorgaanbieders kunnen hierin signaleren en hulp bieden.”

Zo’n 8% heeft behoefte aan een directe inspectie van de woning. Deze respondenten hebben vaak twijfels over
de veiligheid van hun pand. Enkele voorbeelden:

• “Ik ben wel benieuwd wat m’n huis aan kan m.b.t. bevingen en ga er van uit dat de woningstichting dit
onderzoekt.”

• “Je zou willen dat je huis snel geïnspecteerd wordt door een deskundige.”

• “Dat er een expert bij ons langs komt voor een grondige controle.”

• “Controleurs die bouwkundig bekijken, de minister moet dit regelen.”

Slechts 2% geeft spontaan aan behoefte te hebben aan versterking van woningen.

• “Snelle versterking van woningen en gebouwen.”

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van deze eerste analyse van de impact van de beving van Westerwijtwerd concluderen we dat de
beving dichtbij het epicentrum een macroseismische intensiteit had van maximaal 5. Dat betekent dat de
beving, volgens de omschrijving van de Europese Macroseismische schaal (Grünthal, 1998) geclassificeerd kan
worden als "sterk". De criteria daarvoor zijn dat de aardbeving binnenshuis door de meeste mensen (>50%)
wordt gevoeld, buitenshuis door enkelen. Enkelen zijn bang en rennen naar buiten. Veel slapende mensen
worden wakker. Men voelt het gebouw, kamer of meubilair sterk schudden of zwaaien. Hangende objecten
zwaaien hevig heen en weer. Servies en glazen rammelen. Ramen en deuren zwaaien open of dicht. In enkele
gevallen springen er ramen kapot. Dieren binnenshuis kunnen onrustig zijn.

Uit de resultaten blijkt tevens dat de macroseismische intensiteit iets verder van het epicentrum door de
meesten als minder hevig werd waargenomen. Daarbij is de vraag in hoeverre de waarnemingen nauwkeurig
zijn geweest. De meeste mensen sliepen tijdens de beving. Een deel werd wakker (dichtbij het epicentrum
een ruime meerderheid). Het is niet duidelijk in hoeverre deze mensen die wakker werden de beving goed
hebben waargenomen. Immers: de beving duurde volgens de metingen van het KNMI ongeveer drie seconden
en iemand die net wakker wordt is doorgaans niet gelijk in staat om alle binnenkomende prikkels goed te
verwerken en duiden. In het vervolgonderzoek kijken we in meer detail naar de ervaringen van bewoners.
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De tweede constatering is dat bewoners die de beving hevig voelden, zich daardoor iets minder veilig voelen.
Voor de ervaren veiligheid blijft het van grote invloed of men in het verleden al schade had of niet. Maar
door de beving krijgt de ervaren veiligheid wel een deuk.

Tenslotte is het hoofddoel om te inventariseren of bewoners naar aanleiding van de beving concrete behoeften
hadden. Het aantal bewoners dat concrete behoeften heeft is vrij klein. Onder bewoners met meervoudige
schade en onder hen die de beving goed voelden zijn er relatief meer concrete behoeften. We verwachten dan
ook dat bij een hevigere beving, waar deze door een nog grotere groep gevoeld zal zijn en de ervaren impact
dus groter is, het aantal bewoners met concrete vragen en behoeften toeneemt.

De belangrijkste behoefte is betere communicatie over de beving zelf en over haar gevolgen. Ook willen
sommige bewoners beter worden geïnformeerd over waarop ze moeten letten bij schadeinspectie en hoe ze
schade moeten melden. Opvallend is dat men een zeer verschillend idee heeft wie deze informatie moet geven.
De gemeente en provincie worden vaker genoemd, maar ook diverse andere instanties.

Opvallend is bovendien dat een kleinere groep bewoners aangeeft behoefte te hebben aan een goed gesprek.
Men heeft de behoefte om bij elkaar te komen en ervaringen te delen. Hier zien sommige respondenten een
rol voor de gemeente en andere instanties om dit mogelijk te maken. Op zich is dit een begrijpelijke en
veel voorkomende reactie: een schokkende gebeurtenis verwerkt men graag samen (Rimé, 2009; Rimé, Páez,
Basabe en Martınez, 2010). Ook na de beving van Zeerijp (8 jan. 2018) gaf 29% van de respondenten aan
dat ze na de beving behoefte hadden om emoties en ervaringen te delen en/of te controleren of alles in orde
was met anderen. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor bijvoorbeeld de gemeente om het gesprek aan te
gaan met bezorgde bewoners.

Tenslotte viel ons op dat er relatief veel reacties zijn waarin mensen aangeven dat ze een meer proactieve
houding van woningbouwverenigingen op prijs stellen. Opmerkingen over de rol van de woningbouwvereniging
vinden we terug zowel op gebied van schadeafhandeling, veiligheid als communicatie.

De tweede behoefte is een snelle schadeafhandeling. Daarbij valt op dat veel bewoners aangeven dat ze graag
willen dat een deskundig persoon een kijkje komt nemen. Met name na een hevige beving lijkt ons dat een
begrijpelijke (en voor instanties relevante) wens. Los van de eventuele schade zijn veel mensen óók op zoek
naar een antwoord op de vraag: hoe veilig woon ik hier? De ruimhartige vergoeding van schade waar men,
ook zonder inspectie, aanspraak op kan maken voorziet helaas niet in die behoefte.

Onze eerste aanbeveling is dat betrokken instanties gezamenlijk afspraken maken over en een protocol opstellen
voor communicatie met bewoners direct na een beving. Instanties die relevante informatie kunnen verstrekken
zijn in ieder geval de Veiligheidsregio, Gemeenten, TCMG en KNMI. Het Staatstoezicht op de Mijnen geniet
veel vertrouwen en het lijkt ons verstandig om hen ook hierbij te betrekken. Dat protocol zou enerzijds
moeten voorzien in goede voorlichting over zaken die op het moment van communicatie bekend zijn: wat
is er precies gebeurd, wat kunnen bewoners doen, etc. Anderzijds moet het protocol voorzien in een goede
persoonlijke bejegening. Opvallend na de beving van Westerwijtwerd was dat de TCMG veel telefoontjes
ontving over zaken die niet strikt schadegerelateerd waren. Bij een toekomstige beving zou het duidelijk
moeten zijn bij wie bewoners terecht kunnen met hun zorgen en vragen. De verantwoordelijke instantie
zou toegerust moeten zijn om concrete vragen om te zetten in concrete antwoorden en om bewoners een
handelingsperspectief (met passende oplossingen op een redelijke termijn) te bieden.

Instanties moeten onderling afstemmen welke instantie hierin het voortouw neemt. Op dit moment is daar
vanuit het oogpunt van bewoners te weinig duidelijkheid over. De rol van de woningcorporaties in de
communicatie over de bevingsproblematiek verdient hierbij aandacht.

Onze tweede aanbeveling is om een voorziening te treffen om de veiligheid van woningen te inspecteren direct
na een beving. Op dit moment is er de mogelijkheid om een acuut onveilige situatie te melden. Maar er
zijn bewoners die weliswaar geen acuut onveilige situatie waarnemen, maar die er na de beving toch niet
gerust op zijn dat hun woning veilig genoeg is. Een bewoner verwoordt het gevoel zo: "Het huis is uit zijn
verband geschud over de jaren. Bij welke aardbeving kan ons huis het niet meer aan?"Dergelijke mensen
die zich niet acuut onveilig voelen, maar die wel ernstige zorgen hebben over de fysieke veiligheid van hun
woning, zijn in de toekomst het best geholpen als het mogelijk is om woningen op korte termijn visueel te
inspecteren. Tijdens zo’n persoonlijk contact tussen instanties en bewoner zullen er ook veel vragen rijzen
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over het deugdelijk en snel afhandelen van schade. Tegelijk zullen bewoners er begrip voor hebben dat
niet iedereen tegelijk aan de beurt is. Het lijkt ons goed als instanties zich voorbereiden op triagering van
hulpvragen naar mate van ernst, in voorbereiding op een toekomstige nog heftigere beving.
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