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Als de aarde trilt Meten Het KNMI brengt trillingen 24/7 in kaart met: 

Het KNMI verricht metingen en doet onderzoek naar sterkte, 
impact en oorzaak van trillingen in de ondergrond en atmosfeer. 
Doel: de samenleving informeren over de effecten van 
aardbevingen, explosies en vulkaanuitbarstingen. 
 
 
 

• GPS (vulkaanmonitoring) 
• Seismometers (beweging aan oppervlak) 

• Boorgat seismometers (beweging in de bodem) 

• Infrageluidsmeters (zeer laagfrequent geluid) 

De meters liggen in een netwerk over Nederland. In Nederland kennen we 2 soorten aardbevingen: 
In Groningen staan de meeste meters. 

Geïnduceerde bevingen 
Ontstaan door gaswinning. 
Aardgas zit in een poreuze zandsteenlaag. 
Als het gas eruit gehaald wordt krimpt de bodem, 
maar niet overal even sterk. Je krijgt dan aard- 
bevingen met trillingen aan het aardoppervlak  
als gevolg. Dit gebeurt met name in de  
provincie Groningen. 
 
 

Dataverwerking 
In De Bilt worden de 
data verzameld en  
vertaald naar impact  
voor de samenleving. 

tijd: 14.24:08 
sterkte: 2,1 
locatie: 53.367 

Het KNMI publiceert de meetgegevens online, 
en informeert belanghebbende partijen. 
 

Natuurlijke bevingen 
Ontstaan als breukdelen diep in  
de aarde langs elkaar schuiven.  
Hierdoor onstaan aardbevingen.  
Dit vindt vooral plaats in Limburg. 
 

Om de effecten van trillingen  
in kaart te brengen, wordt  
informatie van inwoners via  
enquêteformulieren verzameld. 

Internationale 
seismo-akoestische 
taken KNMI 
 

Bevingen door gaswinning 
Zwaarste:3,6 Huizinge 
2012 ORFEUS datacentrum 

uit Europese landen worden 
verzameld en international 
beschikbaar gesteld in De Bilt. 
 
 
 

Gasvelden 

3,6 

Natuurlijke bevingen KNMI, De Bilt 
Kernstopverdrag 
Om te controleren of er  
kernproeven plaatsvinden  
staan meetstations verspreid  
over de wereld (in oceaan, op   
aarde en in atmosfeer). 
Het KNMI controleert voor  
Nederland op naleving. 

Zwaarste: 5,8 
Roermond 
1992 

Breuklijnen 

Dit is een uitgave van ©KNMI 2016 
Zie ook: www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen Ook in Caribisch Nederland meet het KNMI seismische (vulkanische) activiteit. 



Geïnduceerde seismiciteit Nederland 

› Wat wordt er gemeten en wat is het doel van de metingen? 
– Bodemsnelheid door geofoons in boorgaten (diepte 50, 100, 150, 200m). Gebruikt om locatie 

(epicentrum) en sterkte (magnitude) te bepalen van kleine en grotere bevingen 

– Bodemversnelling door versnellingsmeters (accelerometers) aan het aardoppervlak. Data worden 
gebruikt om het effect van vooral grotere bevingen te bepalen. Is input voor de Hazard & Risk 
assessments en worden gebruikt voor de bepaling van mogelijke schade. 
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Netwerk ontwerp en instrumentatie 

Contouren geven het gebied aan waarin 
alle bevingen van M=1.0, 1.5 en 2.0 
gelokaliseerd kunnen worden.  

Verdeling sensoren met diepte.  
Vanaf 2014 is standaard een versnellingsmeter 
aan het oppervlak  toegevoegd. 
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Aardbevingen en de zoutwinning  
› Tot nu toe zijn bevingen bij twee zoutpilaren bij Winschoten en Veendam 

gedetecteerd en gelokaliseerd 
› Het eerste event bij Winschoten (19-11-2017) bestond uit een serie van 

minimaal 4 kleine aardbevingen, waarvan de grootste aan de zuidwestelijke 
flank van de Heiligerlee zoutpilaar is gelegen. 

› Het tweede event bestond uit 1 aardbeving bij Veendam (9-1-2019), waarvan de 
meest waarschijnlijke locatie aan de zuidelijke flank van de Zuidwending 
zoutpilaar is gelegen. 

› De aardbevingen die bij beide events zijn geregistreerd, zijn te onderscheiden 
van aardbevingen op reservoir niveau 

› De bevingen hebben plaatsgevonden aan de zuidrand van het Groningen 
meetnetwerk. Na de bevingen zijn extra meetstations rond Heiligerlee en bij 
Veendam/Zuidwending geplaatst, zodat de onzekerheid in de locatie van events 
in de regio wordt verkleind. 
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› Verschil ondiep event (Veendam 09-01-19, links) en diep (16-10-18, rechts) 
› Karakter van de geregistreerde golven is verschillend.  
› Beide events hebben een vergelijkbare magnitude (M 1.0, vs M 1.1) 
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Interpretatie Winschoten            (19-11-2017) beving 

a] onzekerheid in de locatie (95% betrouwbaarheid, kansverdeling) 
b] locatie mbv 3D techniek (witte cirkel), oorspr. locatie zwarte cirkel, caverne locaties in witte 
vierkanten  
c] verticale doorsnede van de ondergrond. Heiligerlee zoutpilaar in blauw 
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Interpretatie Veendam beving      (09-01-19) 

a] locatie van zoutcavernes (witte vierkanten) en gasopslag cavernes (blauw), zoutpilaar  
in rood. Contour  95% betrouwbaarheid 3D methode in wit, org. in zwart. Meest wrs locatie 
in wit (cirkel).  
b] verticale doorsnede van de ondergrond 
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