
Dag Allen. 

Aangezien de bevingen mij behoorlijk bezighouden en de gemeente Midden-Groningen hier 

ook beleid voor maakt, wil ik toch graag mijn zorgen uiten over hetgeen er in de media naar 

buiten komt. Vandaar dat ik deze brief heb geschreven, welke ik op advies van een raadslid 

naar het college en alle fractievoorzitters stuur. Ik hoop dat het enige stof tot nadenken 

geeft. 

Geacht college.

Via de media komen er vele berichten naar buiten met betrekking tot het 
schadeherstel in verband met de bevingen. Hierin komt naar voren dat de gemeente 
Midden-Groningen erg inzet op het behoud van de huidige uitstraling. Dit houdt in 
dat men zo veel mogelijk oude karakteristieke gebouwen wil behouden. Prima, maar 
dit heeft een keerzijde.

Als bewoner van een karakteristieke agrarische bebouwing heb ik ook veel op met 
de uitstraling van de Woldstreek en de aanwezige bebouwing. We hebben dit pand 
gekocht om het in oude stijl op te knappen. Echter, na 2 jaar van intensieve 
onderzoeken en vele overlegmomenten met het CVW zijn we tot de conclusie 
gekomen dat versterken geen optie is. 

De gebouwen in Groningen zijn berekend en gebouwd op (wind)belasting aan de 
bovenzijde, niet op bewegingen aan de onderzijde. De schade welke ontstaat door 
bodembeweging is daarom ook voor een groot gedeelte aan de onderzijde (onder de 
grond) en voor een gedeelte aan de bovenzijde. De schade aan de bovenzijde is 
zichtbaar en wordt hersteld door het CVW of aanverwante organisaties.

De schade aan de constructie onder de grond wordt echter niet hersteld. Hierdoor 
wordt de constructie steeds meer verzwakt. Ook bij ons was het de bedoeling om te 
gaan versterken. In de woning zou een stalen portaal geplaatst worden, waaraan de 
verdiepingsvloer gekoppeld zou worden. Daarnaast zou de voorgevel, welke 
onderhand steeds meer voorover gaat hellen aan de constructie gekoppeld worden. 
Voor de veiligheid een goede optie, niet voor de langere termijn.

Indien er op 4 m hoogte een verstijving van het gebouw plaatsvindt, terwijl de 
fundering beweegt, zullen er wederom scheuren ontstaan. Daardoor zal de 
constructie (onder- en bovengronds) steeds verder aftakelen. Dit is besproken met 
de constructeurs van Arcadis en deze constructeurs konden dit niet ontkennen. Hun 
doel is echter veiligheid, schade is voor hun niet prioriteit.

Voor ons was dit echter geen optie. Indien de voorgestelde versterking zou worden 
uitgevoerd, moesten wij:

 Voor langere termijn ons huis uit.

 Zouden we een (weggewerkte) stalen constructie in ons huis hebben.



 Zouden alle plafonds eruit moeten voor verstijving, of de gehele 
bovenverdieping.

 Zouden we tot in lengte van jaren blijven zitten met schadeherstel met 
bijbehorende overlast. 

 Zouden we over stel 20 jaar een gebouw hebben, welke weliswaar “veilig” is, 
maar waarvan de constructie dusdanig beschadigd is, dat het gebouw af is.

 Zouden we de komende stel 20 jaren nog steeds de psychische last ervaren 
van de (schade door) bevingen.

Hier zijn we niet mee akkoord gegaan. In mijn optiek is de enige goede optie 
bevingsbestendige nieuwbouw. Met pijn in het hart weliswaar, we hebben 11 jaar 
geleden niet voor niets gekozen voor een oud karakteristiek pand.

Het probleem waar we echter nu tegenaan lopen is dat de gemeente de 
karakteristieke panden zo veel mogelijk in stand wil houden en er eventueel nog een 
aantal monumentaal wil maken. Het komt er dus op neer dat indien we 
overeenstemming hebben met het CVW, de gemeente ons tegen wil houden. 

Ik begrijp dat de gemeente de uitstraling van de Woldstreek in stand wil houden. Ik 
hoop wel dat de gemeente zich terdege beseft dat dit tevens in kan houden:

 Jarenlang psychische overlast voor de bewoners. 

 Over 20 jaar wellicht toch nog grootschalige sloop / nieuwbouw doordat de 
constructie van de huizen verzwakt is.

 Nu een immense operatie met de nodige overlast en wellicht over 20 jaar 
weer.

Een kanttekening daarbij is, dat over 20 jaar de gaswinning gestopt is, evenals de 
inkomsten voor de overheid. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de overheid niet 
gemakkelijk bereid zal zijn om de portemonnee te trekken. Er heeft immers al, op 
verzoek van de lokale overheden, een grootscheepse versterkingsoperatie 
plaatsgevonden, welke miljarden gekost heeft. Hopelijk heeft de gemeente dit 
juridisch goed vastgelegd. Het lijkt me niet meer dan redelijk dat, indien de 
gebouwen over 20 jaar wel dusdanig beschadigd zijn dat ze vervangen moeten 
worden, de (lokale) overheid nogmaals voor de kosten staat.

Aan de andere kant kan de gemeente ook de uitdaging zien. Gebouwen komen en 
gaan, dit gebeurt al eeuwen, met verschillende uitstralingen. Groningen zal er over 
25 jaar anders uitzien. Teveel gebouwen kunnen de grondbeweging niet aan. In 25 
jaar tijd zullen er dus veel gebouwen vervangen worden, waarbij de gemeente 
invloed kan uitoefenen. Het zou mooi zijn om er op die manier een eenheid in te 
krijgen. De gaswinning met bijbehorende bevingen is een groot deel van onze 
(toekomstige) geschiedenis. Om dit inzichtelijk te maken met een bepaalde 



bouwstijl, of dit nu klassiek, modern of iets anders is zou een fantastische uitdaging 
zijn. 

Wat de gemeente nu wil, alles in stand houden en er een “Ellert en Brammert” 
gebied van maken, is in mijn ogen ongelofelijk jammer en immens kortzichtig.

Hopelijk staat de gemeente ervoor open om de ingeslagen weg nog eens goed te 
bekijken. Wellicht zou dit in het kader van de participatiewetgeving kunnen in 
samenwerking met de bewoners.

Met vriendelijke groet,

Laurens Schilder.


