
VIIA: Groningen aardbevingsbestendig 
  
In 1959 vond de Nederlandse Aardolie Maatschappij een enorm gasveld in de Nederlandse 
provincie Groningen. Met de aardgaswinning die sindsdien in het gebied plaatsvindt, 
voorziet Nederland zichzelf van aardgas. Helaas veroorzaakt de gaswinning verzakkingen in 
de grond, met als gevolg: aardschokken, schade aan gebouwen en spanning bij inwoners. 
VIIA is in het leven geroepen om verdere schade te beperken en onrust waar mogelijk weg 
te nemen. De organisatie is een samenwerkingsverband tussen Royal HaskoningDHV en 
het VolkerWessel-bedrijf Visser & Smit Bouw.  
 
De traditionele aanpak zou twintig jaar duren 
VIIA inspecteert, analyseert en verstevigt publieke gebouwen in het aardbevingsgebied, met 
als doel Groningen aardbevingsbestendig te maken. Tot voor kort werden de meetgegevens 
van panden handmatig ingevoerd in een rekenmodel, waarna een expert beoordeelde welke 
verstevigingsmaatregelen noodzakelijk waren. Met deze arbeidsintensieve werkwijze zou 
Groningen in 2038 nog niet aardbevingsbestendig zijn. Inmiddels werken ruim 300 
professionals in 20 organisaties met de nieuwe tool van VIIA en Freshheads. Eric Wiebes 
schrijft de tool zelfs voor als standaardtool voor het aardbevingsbestendig maken van 
panden in Groningen.  
 
Groningen sneller aardbevingsbestendig 
Daarom schakelde VIIA hulptroepen in. Freshheads - een agency in het zuiden van 
Nederland - bleek de juiste partij om Noord-Nederland bij dit probleem te helpen, omdat de 
behoeften van eindgebruikers bij hen altijd het uitgangspunt vormen in plaats van de 
oplossing zelf. De vraag aan Freshheads: hoe kunnen we het inspecteren en verstevigen 
van panden versnellen, zonder daarbij de belanghebbenden uit het oog te verliezen? Want 
tot nu toe werden de bewoners pas geïnformeerd als het hele controleproces was 
doorlopen, wat voor onduidelijkheid en onrust zorgde. Daarnaast moest de automatisering 
van het proces in geen geval  ten koste gaan van de betrokkenheid van specialisten. 
 
Doelgroep: kennis en draagvlak 
Veiligheid is een basisbehoefte. Het is dus ook niet gek dat de gaswinning in Groningen een 
maatschappelijk beladen en politiek gevoelig onderwerp is, waar vrijwel de gehele 
Nederlandse bevolking een mening over heeft. Maar de échte doelgroep van deze oplossing 
zijn de bewoners van de panden, en alle specialisten die het aardbevingsbestendig maken 
van Groningen mede mogelijk maken; inspecteurs, bouwkundig ingenieurs, bouwkundig 
adviseurs, aannemers en kostenramers.  
 
Werkwijze: klein beginnen heeft groot effect 
Design is meer dan een eindproduct; het is een proces. En dat geldt misschien wel extra als 
je met dat eindproduct een maatschappelijke verandering teweeg wil brengen. Daarom 
bracht Freshheads het hele proces van inspecteren en analyseren van gebouwen in kaart. 
Wat gebeurt er wanneer, en waarom? Wie zijn erbij betrokken? Welke (onverwachte) zaken 
hangen nog meer met het proces samen? Het bureau liep mee met ingenieurs en 
doorgrondde de behoeften van belanghebbenden. Klein en grondig beginnen, is het geheim 



geweest van deze aanpak. Want Groningen aardbevingsbestendig maken, is té belangrijk 
om overhaast te willen doen. Alle belanghebbenden werden nauw bij het project betrokken.  
 
Het resultaat: digitaal vakmanschap met maatschappelijke impact 
VIIA en Freshheads ontwikkelden samen de GMC Webtool. Deze werkt als volgt: nadat 
inspecteurs een uitgebreide gebouwinspectie hebben gedaan, genereert de tool een 
waarheidsgetrouw en webbased 3D-model van het gebouw, waarna ingenieurs een 
seismische analyse uitvoeren en op bouwdeelniveau de prestatie-eisen voor versterking 
vaststellen. Vervolgens wordt realtime de juiste maatregel gekozen om specifieke delen van 
een gebouw te versterken. De impact van zo’n maatregel én de kosten per m² zijn direct 
zichtbaar. Het advies wordt met met de pandeigenaar besproken en vormt de basis voor de 
aannemer om aan de slag te gaan met het aardbevingsbestendig maken van het pand. En 
misschien wel het belangrijkste: de tool bevat persoonlijke online dossiers, speciaal voor de 
bewoners. Dit dossier maakt elke relevante stap in het proces direct voor hen inzichtelijk en 
biedt de mogelijkheid persoonlijke wensen toe te voegen. 
 
Inmiddels werken ruim 300 professionals in 20 organisaties met de nieuwe tool, waardoor 
het handmatige proces nu grotendeels geautomatiseerd is en er geen informatie meer 
verloren gaat tijdens kennisoverdrachten tussen specialisten. De GMC Webtool is dé 
standaard geworden voor verstevigingen in Groningen en wordt volop doorontwikkeld, zodat 
het sein ‘Groningen Veilig’ snel dichterbij komt! 
 
Techniek: ingenieus voor ingenieurs 
De tool staat als een huis. Alle betrokken specialisaties en bijbehorende standaarden zijn 
slim gekoppeld aan de GMC Webtool, waardoor de omgeving één centraal punt vormt in de 
branche. Alles komt er samen, zoals gestandaardiseerde versterkingsmaatregelen, 
materiaaleigenschappen, een beslisboom voor funderingsmaatregelen, een indeling van 
maatregelen op Technisch Gereedheidsniveau en een automatische convertor van 
IFC-bestanden (de 3D-modellen van ingenieurs) naar een formaat geschikt voor de GMC 
Webtool. 
 
 

Eric Wiebes, de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat,  
schreef in 2018 een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de GMC Webtool 

voorschrijft als één van de drie standaardtools bij het preventief 
aardbevingsbestendig maken van panden in Groningen. 

 
 

 


