
Vragen stichting bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen 
 
1. Er van uitgaande dat het KNMI “slechts” het medium is dat meetgegevens publiceert, is de vraag in 
hoeverre deze instantie bijdraagt aan het kennisniveau van de groep.  
2. Waarom duurt het zo lang voor er meetgegevens gepubliceerd worden. Vb. de meetgegevens uit 
het Heiligerleeveld (Nouryon)  
3. De resultaten die wel worden gepubliceerd, zijn slecht vind- c.q. leesbaar voor geïnteresseerden. 
Kan dit beter of is het mogelijk voor omwonenden om zich te abonneren op bijv. een nieuwsbrief die 
frequent de nieuwe meetgegevens toont? 
 
Antwoord:  

1. Het KNMI is het onderzoeksinstituut op het gebied van seismologie en akoestiek en heeft de 
wettelijke taak om de Nederlandse bevolking voor te lichten over de seismische activiteit in en 
rondom Nederland. Het KNMI verricht metingen, publiceert deze en doet onderzoek naar 
sterkte, impact en oorzaak van trillingen in de ondergrond, , zoals in de presentatie is 
aangegeven   

2. De KNMI meetgegevens worden in real-time verwerkt en zijn direct ter beschikking van 
iedereen via de website (zie https://www.knmi.nl/nederland-
nu/seismologie/aardbevingen of voor specialisten de dataportal 
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/dataset/seismische-en-akoestische-data-tools ). 
Ook de meetgegevens van het nieuwe netwerk rond Heiligerlee zijn snel beschikbaar (zie 
bijvoorbeeld https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations/live-seismogrammen). 
Speciale studies die gebruik maken van de meetgegevens kunnen wat langer duren, zeker bij 
kleine events. Hiervoor geldt vaak dat extra informatie over de ondergrond van belang kan zijn 
bij de interpretatie. 

3. Het KNMI verstuurt direct nadat een beving boven magnitude 1,5 is geregistreerd een tweet 
via @knmi. Hierop volgt een tweet van het KNMI met geverifieerde informatie (reviewed). Een 
beving boven magnitude 1,5 verschijnt ook op de KNMI-radarkaart op de homepage van 
knmi.nl. Verder staan alle recente bevingen op https://www.knmi.nl/nederland-
nu/seismologie/aardbevingen en worden  resultaten  gepubliceerd in de vorm van 
technische rapporten, die inderdaad lastig te volgen zijn voor niet specialisten. Vaak wordt bij 
publicatie een algemene uitleg gegeven op de KNMI website.  

 
Vragen aan KNMI van dhr Gräper   
 
1 Welk beargumenteerd antwoord kan het KNMI geven waaruit onomstotelijk 
en gegarandeerd blijkt dat de aardbevingen rond Veendam niet door de 
zoutwinning door Nedmag en/of Nouryon worden veroorzaakt? 
 
2. Is het KNMI bereid dit antwoord schriftelijk vast te leggen en vervolgens per 
email te zenden aan de indiener van deze vraag? 
 
Antwoord: 

1 In onze technische rapporten over de bevingen bij Winschoten en Veendam is uitvoerig de 
analyse van de bevingen beschreven, inclusief de onzekerheden. ( 
http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR373.pdf en 
http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR368.pdf 
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