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Rustige avond plots spannend

REPORTAGE AARDBEVINGEN IN STAD

Een rustige informatieavond over de aardbevingen in Stad werd plotseling
spannend toen er een klokkenluider opstond. Richard Zijlstra maakte zich be-
kend als oud-onderzoeker voor de NAM en uitte flinke kritiek op het bedrijf.
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GRONINGEN ,,Schrik niet, ik heb on-
derzoek gedaan bij de NAM naar de
aardbevingsgevoeligheid van ge-
bouwen in de provincie Groningen.
Ik ben vertrokken omdat ik me niet
kon verenigingen met de manier
van werken.’’ De ongeveer tweehon-
derd bezoekers van de informatiea-
vond in de Euroborg over aardbevin-
gen kijken donderdagavond ver-
baasd op. Wat is dit ineens?

De man die deze woorden spreekt,
maakt zich bekend als Richard Zijl-
stra. Hij zegt zich ernstig zorgen te
maken over de veiligheid in de pro-
vincie. Volgens hem is de NAM maar
met één ding bezig en dat is zo min
mogelijk geld uitgeven aan de scha-
de die de aardbevingen veroorzaken.
,,Mijn angst is dat er binnenkort, zeg
in maart ergens ofzo, een school in-
stort. In Bedum bijvoorbeeld. Dat
klinkt heel grof maar dat is wel wat ik
verwacht.’’

De NAM kon gisteravond niet zo
snel bevestigen of Zijlstra inderdaad
voor het bedrijf heeft gewerkt. ,,We
nemen sowieso afstand van deze
uitspraken’’, reageert NAM-woord-
voerder Sander van Rootselaar. ,,Na-
tuurlijk is veiligheid voor ons be-
langrijk. Daarom doen we ook in-
specties bij scholen. We hebben spe-
ciale aandacht voor kwetsbare
gebouwen als scholen en ziekenhui-
zen. Daarbij lijkt dit een aanval op de
integriteit van de NAM. Dat is kwa-
lijk. Wij zijn integer bezig.’’

Zijlstra uit niet alleen kritiek op de
NAM. Volgens hem weet ook de over-
heid veel te weinig van aardbevin-
gen. ,,Ik ben voor mijn opleiding in

Griekenland geweest. Daar komen
veel meer aardbevingen voor. Ne-
derland zou veel beter moeten luis-
teren naar de expertise in dat land.
In Nederland weten we net zo veel
over aardbevingen als de Grieken
over dijken. Er is hier in Nederland
veel te weinig over bekend. Maar po-
litici zijn te eigenwijs, ze willen niet
luisteren.’’

De ontboezemingen van Zijlstra
vormen een heftige afsluiting van

een verder rustig verlopen avond.
Tuurlijk, de aanwezige Stadjers zijn
bezorgd nu maar eens extra goed
bleek dat ook de stad Groningen last
van aardbevingen kan hebben. Er
zijn dan ook best wat vragen over de
mogelijke schade en waardevermin-
dering die het gevolg kunnen zijn.
Maar tot verhitte discussies komt
het niet.

De informatiebijeenkomst is een
initiatief van makelaardij John
Schokker, bouwbedrijf De Boer, ad-
vocatenkantoor De Haan, schadebe-
drijf HBS Expertises en de stichting
Waardevermindering door Aardbe-
vingen Groningen (WAG). ,,Omdat

de overheid en de NAM zelf niks voor
de stad Groningen organiseren,
doen wij het wel’’, zei advocaat Win-
fryd de Haan.

De bedrijven en de WAG proberen
de NAM via de rechter aansprakelijk
te stellen voor waardevermindering
van woningen en andere gebouwen.
Bewoners kunnen zich voor hon-
derd euro bij het initiatief aanslui-
ten. Als de actie succes heeft, krijgt
advocatenkantoor De Haan een deel
van de vergoedingen die de NAM
dan moet betalen.
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