
            

           
         
       

   

            
                
             

        
          

      

   

 

           
        

   
     

Donderdag 8 november 2018 

Kenniscongres Veilig Wonen!
Over leefbaarheid en techniek in Groningen 

Georganiseerd door: Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen en Kennisplatform Bouwen en Versterken 

Experts & bewoners 

Meer dan 200 experts en bewoners kwamen bij elkaar om kennis 
en ideeën uit te wisselen over de gebeurtenissen rondom 
de gaswinning en daaraan gerelateerde aardbevingen. 

Netwerken 
Om het netwerken zoveel mogelijk te stimuleren werd er, naast de 
gesprekken tussen lezingen door, ook samen gegeten. 

Warm ontvangst 

Aan het eind van de middag werden de eerste gasten ontvangen met 
een hapje en een drankje. De zon scheen door de glazen pui van de hal 
van BuildinG (gevestigd op het Zernike in Groningen) en zorgde voor een 
warm welkom. Na de ontvangst waren verschillende kennissessies 
onder leiding van dagvoorzitter Rika Pot (oud burgemeester Ten Boer 
en Appingedam en waarnemend burgemeester Oldambt). 



          
        

          
         

    

                     
                    

                 

   

          
               

           
              

              
              

                   
           

   

Thema's 
Thema's als erfgoed & regelgeving, (on)rust & impact voor bewoners, 
versterkingsmethoden en toekomstige aanpak & kansen kwamen aan 
bod. De lezingen werden onder andere verzorgd door Veiligheidsregio 
Groningen, de GGD, MVDH Cultuur- en Architectuurhistorie, Libau, BuildinG, 
Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 

Stil staan bij erfgoed 

Levendige aftrap Theodor Kockelkoren 
Theodor Kockelkoren (Inspecteur Generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen) zorgde 
voor een levendige aftrap van het congres. Hij sprak over de waarde van kennis en 
het feit dat de schadeafhandeling op snelheid moet komen, hij benadrukte: 
“Daarnaast zijn er ook burgers voor wie het echt teveel gevraagd is om rapporten, 
stukken, brieven en procedures goed te begrijpen. Laat staan om zelf op het juiste 
moment de juiste repliek te geven. Hulp voor deze burgers is daarom essentieel. Het 
zou mooi zijn als – in aanvulling op de rol en het werk van de NCG – de gemeentes 
steun en ruimte krijgen om hun burgers op deze wijze te helpen.” 

Marieke van der Heide en Merijn Wienk (erfgoedadviseurs) gaven een korte introductie over de karakteristieken van het Groninger Erfgoed. Ook 
werd uitgebreid stil gestaan bij de betekenis van het culturele erfgoed voor de lokale gemeenschap, als gezamenlijke identiteitsdrager en 
belangrijk anker voor de leefbaarheid en het imago van de dorpen en steden in het aardbevingsgebied. 



           
         

       
 

         
           

         
     

             
        

            
               

   

 

 

    

          
             

          
         

     

   Samenwerking veiligheid Groningen 
Vanuit Veiligheidsregio Groningen (VRG) werd er door Melanie Bakema en 
Michiel Roesink uitgelegd wat de rol van VRG is op het gebied van 
aardbevingen. Ze vertelden over de 3-daagse aardbevingsoefening en de 
'Aardbevingenwijzer'. De wijzer wordt ingezet op basisscholen om zo 
aandacht te geven voor de aardbevingen. 

Aardbevingsbestendig bouwen 
Rudi Roijakkers (directeur ABT Wassenaar) gaf aan dat er momenteel voor snelle en 
eenvoudige bouwmaatregelen wordt gekozen bij schadeherstel en verstevigingswerk 
aan gebouwen. Hij pleit voor een combinatie van een kordate, zorgvuldige en 
goedkope aanpak. "Dat is een opgave waar de politiek zich de komende tijd over moet 
buigen" aldus Roijakkers. 

Zachte bodem en oude gebouwen Versnelling versterkingsaanpak 
Professor Ihsan Bal (Hanzehogeschool) ging in op de moeilijkheden Jelle Pama (BuildinG) besprak dat bij de huidige aanpak het 20 
die bij versterking komen kijken. In Loppersum zijn de meeste jaar duurt voordat 11.000 woningen zijn versterkt. Hij noemde 
schademeldingen gerapporteerd. Dit komt door de zachte bodem en de verschillende mogelijkheden om deze versterkingen te 
kwetsbare bouwstructuur van de huizen. versnellen. 



  

         
         
          
              

        

    

             
             

             
                

           
    

   

     
        

        
           

        
        

          
           

      
   

Opvallende conclusies rol wetenschap Impact gaswinning gezondheid 
Tom Postmes (wetenschappelijk directeur Kennisplatform Katherine Stroebe (RUG) reflecteerde op de resultaten van Gronings 
Leefbaar en Kansrijk Groningen) belichtte de rol van Perspectief: een samenwerking tussen de RUG, GGD & Sociaal 
wetenschap en kennis. Hij gaf aan dat wetenschappers Planbureau Groningen. Haar advies is om gezondheid en veiligheid in 
onderzoek graag vertaald zien naar beleid. In zijn optiek is dit samenhang aan te pakken. Jan Broer (GGD) ging in op de activiteiten van 
niet verstandig omdat resultaten veranderlijk zijn of elkaar de GGD over de gezondheidsgevolgen van de aardbevingen. 
tegenspreken. Daarnaast hebben bewoners te weinig stem in 
het onderzoek, de interpretatie en de vertaling van resultaten. 
Tot slot benadrukte hij dat de overheid het onderzoek graag als 
beleidsinstrument gebruikt. Daardoor hebben onderzoekers te 
maken met overtrokken verwachtingen. 

Slotdebat: Kennis omzetten in actie 
Dagvoorzitter Rika Pot eindigde het programma met het leiden van ‘de ontknoping’, 
waarbij gevraagd werd aan panelleden (v.l.n.r. Rolf Koops, Tom Postmes, Susan Top en 
Inge Zwerver) hoe kennis omgezet kan worden in actie. Inge Zwerver van Groninger 
Dorpen benadrukte dat er nog veel te doen is en er behoefte is aan een aantal 
herkenbare en open lokale ‘kennisknooppunten’ waar alle partijen en bewoners kunnen 
binnenlopen en vragen kunnen stellen. 



  

  

         
              

             
         

                     
 

   
     

   
  

Over het kenniscongres 
Dit kenniscongres werd in gezamenlijkheid georganiseerd door het Kennisplatform 
Leefbaar en Kansrijk Groningen en het Kennisplatform Bouwen en Versterken. 
Daarnaast was ook het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) aanwezig. Op 26 
september 2019 volgt het tweede openbaar toegankelijke kenniscongres. 

Meer informatie Website platform 
Leefbaar en Kansrijk Groningen 

Website platform 
Bouwen en Versterken 

"Een geslaagde dag. Veel bezoekers bleven tot het einde om een borrel te drinken. Dit zegt veel over de gemoedelijke sfeer" 
- Organisatie 

https://www.kennisplatformleefbaar.nl/
https://www.building.nl/kennis/kennisplatform-bouwen-en-versterken
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