
Vragen aan TU Delft 

1. Er is onvoldoende bekend van lopende onderzoeken die direct of indirect met het onderhavige 
onderwerp te maken hebben. Kunt u daar inzicht in verschaffen? 
2. Welke onderzoeken zijn of worden er door u uitgevoerd en zijn hiervan alle gegevens c.q. resultaten 
openbaar/beschikbaar. 
3. Van een schaderapport over een groot aantal gebouwen is het bestaan bekend, echter is het een 
dermate lijvige productie dat het voor ‘leken’ niet of nauwelijks leesbaar is. Zou het mogelijk zijn om 
dergelijke studies samen te vatten in een conclusie in ‘Jip en Janneke taal’? 
4. In aanvulling op vraag 1: In hoeverre is TU Delft betrokken bij onderzoeken die mogelijk 
zijn/worden gemaakt in het kader van KEM of andere projecten? M.a.w. wat mogen we in de nabije 
toekomst verwachten?
 
Beantwoording door TU Delft

1. Er is onvoldoende bekend van lopende onderzoeken die direct of indirect met het onderhavige 
onderwerp te maken hebben. Kunt u daar inzicht in verschaffen? 
 
Deze vraag is in algemene zin voor een universiteit eigenlijk niet goed te beantwoorden. 
Binnen een instelling voor wetenschappelijk onderzoek als TU Delft lopen vele onderzoeken, 
die op onderdelen relevant kunnen zijn voor de effecten van mijnbouw op gebouwen, op de 
gebouwde omgeving en op de waterhuishouding. Die onderzoeken beslaan een zeer breed 
terrein, variërend van de eigenschappen van de gesteenten in de diepe ondergrond, de 
waterhuishouding, de draagkracht van de ondiepe bodem waarop gebouwen zijn 
gefundeerd, het gedrag en de sterkte van metselwerk, de constructieve veiligheid van 
gebouwen, schade aan gebouwen, technologie voor aardobservatie om bodemdaling te 
kunnen waarnemen. Hierbij zijn meerdere faculteiten en onderzoeksgroepen betrokken.
 
2. Welke onderzoeken zijn of worden er door u uitgevoerd en zijn hiervan alle gegevens c.q. resultaten 
openbaar/beschikbaar. 

TU Delft verricht onderzoek op basis van verschillende vormen van financiering: eerste 
geldstroom (eigen middelen, uit basisfinanciering OC&W), tweede geldstroom (publieke 
onderzoekfinanciering, te verwerven in competitie bij organisaties als NWO), derde 
geldstroom (contractonderzoek voor derden, externe opdrachtgevers). Resultaten van 
extern gefinancierd onderzoek zijn niet altijd direct openbaar. Maar voor TU Delft staat 
kennisontwikkeling en kennisoverdracht centraal. TU Delft heeft derhalve als stelregel dat 
ook bij extern gefinancierd onderzoek de ontwikkelde kennis overgedragen moet kunnen 
worden, door hierover altijd te publiceren. Dat geldt dus ook voor onderzoek naar veiligheid 
van gebouwen en naar schade aan gebouwen. In het verleden is door TU Delft veel 
onderzoek naar schade aan gebouwen uitgevoerd in het kader van ondergronds bouwen 
(o.m. voor Centrum Ondergronds Bouwen, Delft Cluster en Projectbureau Noordzuidlijn). 
Resultaten daarvan zijn gepubliceerd in rapporten, artikelen en proefschriften (o.m. De Vent, 
Giardina) en hebben zo bijgedragen aan praktijktoepassing. Dat is ook gebeurd met recente 
TU Delft-onderzoeken naar de constructieve veiligheid van metselwerk en 
metselwerkgebouwen onder aardbevingen, die zijn uitgevoerd om de rekenregels voor 
veiligheid te onderbouwen. Deze resultaten hebben bijgedragen aan de basis onder de NPR 
9998 (de norm voor het berekenen van de veiligheid van gebouwen onder aardbevingen). 



Ook het TU-Delft casus-gebaseerde onderzoek in opdracht van NCG naar mogelijke oorzaken 
van schade aan gebouwen, waaronder aardbevingstrillingen, verschilzettingen of andere 
bronnen van vervorming en beweging, is gepubliceerd.
 
3. Van een schaderapport over een groot aantal gebouwen is het bestaan bekend, echter is het een 
dermate lijvige productie dat het voor ‘leken’ niet of nauwelijks leesbaar is. Zou het mogelijk zijn om 
dergelijke studies samen te vatten in een conclusie in ‘Jip en Janneke taal’? 

Het desbetreffende rapport is op de website van NCG gepubliceerd, zie 
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/rapporten/2018/juli/11/rapport
-onderzoek-oorzaken-schade. 
Vele Groningse belanghebbenden en diverse deskundigen hebben van het rapport 
kennisgenomen. TU Delft heeft bij verscheidene bijeenkomsten uitleg en toelichting gegeven 
op de uitkomsten van het onderzoek. De belangrijkste bevindingen zijn in de samenvatting 
opgenomen. Maar als er behoefte bestaat aan een nadere toelichting, dan is TU Delft 
daartoe altijd bereid.

4. In aanvulling op vraag 1: In hoeverre is TU Delft betrokken bij onderzoeken die mogelijk 
zijn/worden gemaakt in het kader van KEM of andere projecten? M.a.w. wat mogen we in de nabije 
toekomst verwachten?
 
Het KEM-programma (Kennisprogramma Effecten Mijnbouw, zie website 
https://www.kemprogramma.nl/) wordt uitgevoerd onder regie van het Ministerie van EZK. 
Het onderzoeksprogramma van KEM omvat alle mijnbouwactiviteiten in de diepere 
ondergrond (>500 meter diepte) die onder de Nederlandse Mijnbouwwet vallen. Een 
wetenschappelijke commissie adviseert over de toekenning van projecten. Door de gekozen 
scope is de programmering van KEM is tot nu toe vooral gericht op kennisvragen over de 
ondergrond en vooral de ondiepe ondergrond. De effecten van mijnbouwactiviteiten op de 
gebouwde omgeving, op veiligheid van gebouwen en op het ontstaan van schade aan 
gebouwen spelen bij de KEM-projecten tot nu toe een minder grote rol. Mogelijk kan in de 
toekomst een deel van de KEM-projecten of andere door de overheid gefinancierde 
projecten ook gericht worden op de bovengrondse respons van gebouwen ten gevolge van 
mijnbouwactiviteiten. 

Los van het KEM programma zet TU Delft lopende onderzoeken naar het gedrag en de 
veiligheid van (met name metselwerk-) gebouwen onder aardbevingen voort.
 


