
DIEPE BODEMDALING EN SCHADE AAN GEBOUWEN

ADVIES TNO-TUD AAN IMG



Het IMG zou graag geadviseerd worden over de effecten van de diepe bodemdaling en -

stijging die optreedt door de mijnbouwactiviteiten uit het Groningenveld en de gasopslag 

Norg.

Het IMG zou van TNO en TU Delft graag advies ontvangen over welke bodemdaling en -

stijging plaatsvindt boven en in de nabijheid van het Groningenveld en de gasopslag Norg 

en of deze bodemdaling direct tot het ontstaan of het verergeren van schade aan 

gebouwen kan leiden.

Als TNO en TU Delft deze vraag bevestigend beantwoorden, dan wil het Instituut ook 

geadviseerd worden over welke methode een deskundige zou moeten hanteren om in een 

individueel geval te beoordelen of een gebrek/schade in een gebouw is of kan zijn 

veroorzaakt of verergerd door deze vorm van bodembeweging.

VRAAGSTELLING
ADVIES VAN TNO / TU DELFT
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Op basis van de studie wordt geconcludeerd dat

diepe bodemdaling in de gasopslag Norg en het Groningenveld

niet leidt of heeft geleid tot schade aan gebouwen.

CONCLUSIE
ADVIES VAN TNO / TU DELFT



1. Literatuuronderzoek naar criteria voor schade aan gebouwen

2. Bepaling van bodemdaling en –stijging in verleden, heden en toekomst

3. Analyse van satellietdata van bodemdaling en –stijging

4. Modelberekeningen aan typische gebouwen onder invloed van

bodemdaling en -stijging

BOUWSTENEN VAN HET ADVIES
ADVIES VAN TNO / TU DELFT



EFFECTEN OP GEBOUWEN
1: LITERATUURONDERZOEK
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EFFECTEN OP GEBOUWEN BIJ BODEMDALING
1: LITERATUURONDERZOEK
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GRENSWAARDEN VOOR SCHADE AAN GEBOUWEN
1: LITERATUURONDERZOEK



WAT GEBEURT ER?
2: BODEMDALING EN -STIJGING



GASOPSLAG NORG EN GRONINGENVELD
2: BODEMDALING EN -STIJGING 



NORG (1995)
2: BODEMDALING EN -STIJGING



RESULTATEN GASOPSLAG NORG EN GRONINGENVELD
2: BODEMDALING EN –STIJGING
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WAARNEMINGEN
3: ANALYSE SATELLIETDATA
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3: ANALYSE SATELLIETDATA
VERVORMINGEN NORG 2015-2019



Analytisch geomodel is 

conservatief, aan de veilige kant

Model levert grotere 

vervormingen dan de meetdata

Krommingen uit

satellietmetingen kleiner dan

uit het analytische geomodel

3: ANALYSE SATELLIETDATA
VERGELIJKING WAARNEMINGEN EN ANALYTISCH MODEL



4: MODELBEREKENINGEN 

- Literatuur: grenswaarden voor krommingen en rekken, algemeen

- Nu: voor daadwerkelijk opgetreden krommingen en rekken bepalen of schade kan 

ontstaan, en marges bepalen

- Omkering bewijslast: vraagt om extra zekerheid als aanvulling op algemene literatuur

- Voor specifieke Groningse situatie

WAAROM?



4: MODELBEREKENINGEN

- Grond en gebouw gemodelleerd

- Drie-laags: diepe ondergrond, ondiepe ondergrond, gevels

- Krommingen en rekken aan maaiveld gekalibreerd aan analytisch geomodel en 

waarnemingen

- Vervolgens opgelegd aan de gevels die kunnen scheuren

OPZET



4: MODELBEREKENINGEN

- Drie gevels

Ongunstige aannames:

- Huis op meest ongunstige plek (precies boven het midden van de dalingskom)

- Alle grondvervorming wordt volledig doorgegeven aan het gebouw; in werkelijkheid 

slechts een deel (indicatie 25%) van horizontale grondvervorming overgedragen; 

daarom variaties, naast 100% ook 75%, 50%, 25% en 0% overdracht

- Rekenen tot zichtbare schade, scheurwijdte 0.1 mm

OPZET



4: MODELBEREKENINGEN

- Conclusie: géén scheurvorming, voor alle onderzochte casussen.

- Vervolgens: marges/reserve bepaald 

totdat wél scheurvorming optreedt, hoe 

ver moeten we de opgetreden 

bodemvervorming fictief ‘vergroten’ om 

wél scheurvorming te krijgen

RESULTATEN



4: MODELBEREKENINGEN

- Conclusie: er is een marge van een factor 5,5 tot 110 voor de onderzochte casussen

- Voor de realistische 25% overdracht is de marge een factor 16 of hoger (1600%)

RESULTATEN



4: MODELBEREKENINGEN

- Invloed grond-gebouw-interface

- Cyclische belasting (herhaalde daling/stijging bij Norg)

- Variaties metselwerkeigenschappen

- Variatie funderingstype (stroken)

- Invloed van voorschade (reeds aanwezige scheuren)

Conclusie: 

- Géén scheurvorming bij de werkelijk opgetreden bodemvervorming

- Nog steeds ruime marges gevonden: 

factor 9 bij voorschade en realistische overdracht

RESULTATEN, VARIATIESTUDIES


