
 

De Kennis van nu in de klas 
Aardbevingen in Groningen 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Het winnen van gas uit de ondergrond 
kan leiden tot aardbevingen. Dat gebeurt 
ook in Oost Groningen. Gas is een 
belangrijke grondstof, maar de 
bijkomende schade aan huizen willen we 
liever niet. De Nederlandse 
aardoliemaatschappij (NAM) onderzoekt 
of er ook zonder schade gas kan worden 
gewonnen. Stikstofinjectie is misschien 
een oplossing. Door stikstof in lege 
gasvelden te pompen, blijft de druk in de 
bodem constant en zal de bodem minder 
snel verzakken, maar hoe realistisch is dit 
scenario? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Aardbeving, schaal van Richter, eigen 
omgeving, geografisch onderzoek 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de eindtermen 
voor VWO, Aardrijkskunde: 
-Domein C: Aarde fysische geografie  
-Domein E: Leefomgeving Nederland 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl is meer te vinden over 
aardbevingen en de gevolgen daarvan. 
Bijvoorbeeld deze Clipphanger die de 
vraag, ‘wat is een aardbeving?’ 
beantwoordt. 
 
Antwoorden 
1 Zandsteen 2 C 3 Ja, door een aardbeving 
kan het precaire evenwicht tussen zand 
en water tijdelijk verstoord worden 
waardoor drijfzand ontstaat. 4 A 5 C 6a De 
overheid is blijven boren ondanks de 
gevolgen b De NAM heeft lang ontkend dat 
de aardbevingen een gevolg zijn van de 
boringen. 
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Kijkvragen 
 
1 Aardgas wordt gewonnen uit een bepaald  
gesteente. Welk gesteente is het 
brongesteente van aardgas? 
 
2 De afgelopen 10 jaar is de bodemdaling 
maximaal maar 1,5 cm. Hoe kan zo’n kleine 
daling toch zulke grote gevolgen hebben? 
A De huizen zijn niet stevig genoeg. 
B De daling gaat niet overal even snel. 
C De daling gaat gepaard met 
aardschokken. 
 
3 Klopt de volgende bewering? ‘Door een 
aardbeving kan drijfzand ontstaan’. Licht 
je antwoord toe. 
 
4 Het minderen van de gaswinning zal 
tijdelijk en lokaal minder aardbevingen 
veroorzaken, maar de aardbevingen zullen 
niet stoppen. Waarom zullen er als het 
pompen stopt toch aardbevingen blijven 
plaatsvinden? 
A Daar waar al gas is weggepompt, is de 
bodem nog niet in evenwicht (equilibrium). 
B Nederland ligt nu eenmaal op de rand van 
twee aardplaten. 
C Aardbevingen vinden overal plaats dus 
ook in Groningen. 
 
5 Heeft het zin om chemicaliën de bodem in 
te pompen om daarmee de bodemdaling en 
aardbevingen te voorkomen? 
A Ja, daarmee stop je de daling. 
B Nee, de daling stopt daarmee niet. 
C Dat is nog onduidelijk, mogelijk 
veroorzaakt het juist aardbevingen.  
 

Verdiepingsvragen  

 

6 Groningers protesteren tegen de 
gevolgen van de gaswinning.  
a Waarom voelen zij zich opgelicht door de 
overheid? 
b Waarom voelen zij zich opgelicht door de 
NAM? 
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