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Kort nadat de kopij voor deze editie van Het Hogeland-Golden laand was goedgekeurd, vond de aardbeving in Westerwijtwerd plaats. De Hogeland-Golden laand brengt geen actueel nieuws, maar
sluit daar nu toch op aan. Heeft u ondersteuning nodig? Dan kunt u onder andere terecht bij Mensenwerk Hogeland en de GGD. Meer informatie en contactgegevens vindt u op deze pagina.

“Een veilig huis, een veilig thuis?” is de
titel van het onderzoek van dr. Elianne
Zijlstra. Zij onderzocht of kinderen die in
het Gronings gaswinningsgebied wonen,
daar last van hebben. Om hier een goed
beeld van te krijgen is er gepraat met
kinderen tussen de zes en twaalf jaar, van
verschillende achtergronden. Jongeren
tussen de 12 en 17 jaar deden mee aan
groepsgesprekken (focusgroepen). De
ouders van de kinderen hebben vragenlijsten ingevuld, en de onderzoekers
hebben gepraat met professionals. Dr.
Zijlstra was projectleider en voerde zelf
een aantal gesprekken met jongeren.

‘Ik word bang dat dan ongemerkt ineens je huis gaat instorten’ (7 jaar)
Wat is u het meest bijgebleven uit de
gesprekken met jongeren?
‘Wat mij echt opvalt is dat veel jongeren
de aardbevingen en de gevolgen daarvan
gewoon vinden. Ze zijn eraan gewend.
Terwijl ze intussen wel vertellen dat er
scheuren in hun plafond zitten of dat
de deur niet meer goed sluit en dat ze
bang zijn dat hun huis instort. Ik vind het
verontrustend dat kinderen en jongeren
dit gewoon vinden, dat het onderdeel van
hun leven is.’

En nu? Wat gaat er met dit onderzoek
gebeuren?
‘Dit onderzoek is gedaan in opdracht van
de NCG. Zij hebben er met zorg op gereageerd. Er is veel aandacht voor dit onderzoek en ik hoop dat het zal bijdragen aan
een veilige toekomst voor kinderen en
jongeren in het Gronings gaswinningsgebied.’
Wat zijn uw aanbevelingen?
‘In het onderzoek laten wij kinderen en
jongeren zelf aan het woord in de aanbevelingen. De aanbevelingen die ik er uit
wil lichten zijn:
•
Zorg dat kinderen en jongeren op
kunnen groeien in veilige huizen.
•
Stel mensen centraal in de afhandeling van de gaswinningsproblematiek.
•
Geef voorlichting over gaswinning en
afhandeling van de gaswinningsproblematiek.
•
Groningen is meer dan aardbevingen.
Laat dat zien!’

door gesprekken te voeren totdat er
geen nieuwe informatie meer naar
voren kwam. Welke conclusies heeft u
getrokken uit dit onderzoek?
‘We weten nu dat opgroeien in gaswinningsgebied invloed heeft op het welbevinden van kinderen en jongeren. Dit
geldt niet voor alle kinderen. Er zijn kinderen en jongeren die geen last hebben van
de gaswinningsproblematiek. Anderen
hebben klachten zoals angst, slaapproblemen, nachtmerries, concentratieproblemen, verdriet, boosheid en een gevoel
van onveiligheid.’

Wat kunnen ouders doen?
‘Praat met je kind. Luister naar wat hem
of haar bezighoudt. Ouders willen hun
kind soms niet belasten met informatie
over aardbevingen, schade en versterking. Dat is begrijpelijk. Maar kinderen
weten wel dat er iets is, en als daar niet
over gepraat wordt, gaan ze zelf van alles
bedenken. En die gedachten zijn soms
erger dan de werkelijkheid. Daarom is het
goed om er samen over te praten.’

‘Kinderen en jongeren laten ook zien dat
ze veerkrachtig zijn en zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Ze zijn
gewend aan de aardbevingen en laten
het niet hun leven bepalen. Ze zijn trots
op Groningen en vinden dat het om meer
gaat dan alleen aardbevingen.’

‘En ik heb ook een keer ge-

‘Ik denk dat ik wel hier zou blij-

vraagd van wat als het huis

ven wonen als mijn huis her-

instort, dan zegt ie ‘dan gooien

steld was’ (16 jaar)

we de matras naar beneden en

‘Uit de verhalen van kinderen, jongeren
en hun ouders spreekt vaak frustratie
over het proces van schadeherstel en
versterking. Kinderen en jongeren voelen
wantrouwen tegen de instanties die hierbij
betrokken zijn en tegen de overheid.’

dan springen we daar op’ (11
jaar)

Mensenwerk Hogeland: ook voor een luisterend oor
en praktische hulp bij aardbevingsproblematiek
Mensenwerk Hogeland biedt
in de gemeente Het Hogeland laagdrempelige ondersteuning voor alle inwoners.
Binnenkort komen er twee
mensen bij die zich gaan
richten op de aardbevingsproblematiek in de gemeente
Het Hogeland.
Marcel van Leeuwen,
regiomanager: ‘Aardbevingen veroorzaken niet alleen
schade aan gebouwen. Het
is inmiddels wel duidelijk dat
mensen veel last kunnen
hebben van alles wat er
gebeurt. Lang wachten op
schadeherstel, naar een wisselwoning moeten verhuizen,
je huis moeten verkopen. Het
zijn voorbeelden van wat er
op je af kan komen als je in
aardbevingsgebied woont.
Ook nu al ondersteunen wij
mensen die problemen hebben door de aardbevingen.
Wij bieden zowel praktische
hulp als een luisterend oor.’
De gemeente Het Hogeland wil er zijn voor haar

foto:Peter Russchen

Een veilig huis, een veilig thuis?

inwoners. En dat betekent
ook hulp voor mensen die
te maken hebben met de
aardbevingsproblematiek.
Nu, maar ook straks als de
versterkingsopgave op gang
komt.
‘Onze nieuwe medewerkers
gaan meedraaien in het
Sociaal Team. Zo komen
inwoners met een hulpvraag
snel bij de juiste persoon
terecht. Maar ze gaan ook
zelf de boer op. Stel dat een
deel van de huizen in een
straat gesloopt en herbouwd
moet worden. De bewoners
moeten dan tijdelijk ergens
anders wonen. Dat doet

Aardbevingen en kinderen
Woont u met uw kinderen in het aardbevingsgebied?
Uw kind heeft dan misschien ook te maken met de
gevolgen van aardbevingen. Kinderen kunnen daar last
van hebben. Ze zijn bijvoorbeeld bang, verdrietig of
boos.
Praten met uw kind
Misschien wilt u uw kind niet onnodig bang maken, en
praat u daarom niet over de problemen. Maar praten
over aardbevingsproblemen helpt kinderen om hun
zorgen te delen.
Waar kunt u terecht?
Komt u er zelf niet uit? U kunt terecht bij GGD Groningen. Bel 050 - 367 4991. Of app met 06 - 10 56 52 12.
Of kijk op www.ggd.groningen.nl

In uw onderzoek zijn geen grote
groepen kinderen onderzocht, het
onderzoek is juist de diepte ingegaan

iets met een buurt. Bij zo’n
situatie kunnen wij bewoners
ondersteunen bij het goedhouden van de onderlinge
contacten, bijvoorbeeld.’
De nieuwe medewerkers van
Mensenwerk zullen zich later
in het jaar in de Golden laand
voorstellen en vertellen over
hun werk.
Wilt u weten wat Mensenwerk Hogeland voor u kan
doen? Bel (0595) 745 090
of kijk op
www.mensenwerkhogeland.
nl

Schrijf u in voor de
digitale Golden laand!
Elke maand de Golden laand
via de mail? U kunt zich per
e-mail aanmelden via
redactie@hethogeland.nl,
onder vermelding van Het
Hogeland-Golden laand. De digitale Golden laand verschijnt
altijd de dag vóór publicatie in
de Ommelander Courant.
Naast deze maandelijkse pagina in de Ommelander Courant
publiceert de gemeente wekelijks het gemeentenieuws in de
Noorderkrant.
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‘De kennis die het versterken en verduurzamen van ons huis oplevert, wil ik graag delen’

Jeroen en Hildegard met hun team van Eigen Initiatief: v.l.n.r. Rene Wubs (architect), Jeroen, Hildegard, Bertil Sietsema (aannemer) en Michel van Driesum (Ncg).

Jeroen Korpershoek woont sinds 2000 met
zijn gezin in Uithuizen. In een beeldbepalend
pand. ‘Voor de koop hebben we het huis
bouwkundig laten inspecteren. Je koopt een
oud huis, dan wil je zeker weten dat de basis
goed is. En dat was zo, dus we zijn er met
een gerust hart gaan wonen.’

‘We zijn zelf op zoek gegaan naar
informatie, maar die bleek er nauwelijks te zijn’

Anno 2019 is de situatie heel anders: ‘Na de
beving van Huizinge ontdekten we schade
aan onze woning. Die is hersteld, maar er
ontstond nieuwe schade. Hildegard voelde zich niet meer veilig, ook omdat onze
kinderen hier nog woonden. We hebben het
CVW de vraag gesteld: is dit huis veilig? Zij
hadden geen antwoord. We zijn zelf informatie gaan zoeken, maar die bleek moeilijk
te vinden. Eigenlijk wist niemand hoe het
zat. Hildegard heeft toen samen met twee
dorpsgenoten een werkgroep opgericht,
Stark en Fier. Ze organiseerde bijeenkomsten voor inwoners en nodigde deskundigen

Contactinformatie
Gemeente Het Hogeland
Postbus 26, 9980 AA Uithuizen
Telefoon: 088 - 345 88 88
E-mail: gemeente@hethogeland.nl
Website: www.hethogeland.nl
WhatsApp: 06 - 1145 0530

uit. Om ervaringen en kennis te delen. Want
dit is natuurlijk niet alleen ons probleem. Dus
wat is er logischer dan kennis en ervaringen
delen om daar met zijn allen van te leren?’

dat er zoveel mogelijk natuurlijke materialen
worden gebruikt. Ook daarbij valt op dat er
wel kennis is, maar dat je overal zelf achteraan moet en alles zelf uit moet zoeken.’

‘In november 2015 deed meneer Alders,
toenmalig nationaal coördinator Groningen,
zijn dorpenronde en gaf duidelijkheid over
wat er moest gebeuren voor de versterking
in de regio. Al vielen monumenten, dus ook
ons huis, daar buiten. Vervolgens besloot minister Wiebes dat de gaswinning afgebouwd
zou worden en werd alles weer anders.’

‘Wij waren in het begin erg bezig met het
grotere geheel, de regio, ons dorp, de buurt.
Maar als alles moeizaam gaat en je gaat je
steeds meer zorgen maken, dan wordt je
blikveld weer kleiner. Je bent alleen nog met
jezelf bezig. Nu we aan de vooravond staan
van de versterking van ons huis, merk ik dat
ik toch weer wil delen met andere mensen.
Het zou toch geweldig zijn als de kennis die
hier verzameld wordt door een monument
te versterken, te verduurzamen en gasloos
te maken, voor iedereen beschikbaar komt?
Groningen kan echt een koploper worden in
nieuwe technologie en duurzaamheid. Als
we de handen ineen slaan en onze krachten
bundelen. Daar wil ik graag een aandeel in
leveren!’

‘Laten we de handen ineen slaan
en onze krachten bundelen’
‘Wij wilden grip krijgen op onze situatie en
hebben ons aangemeld voor “Heft in eigen
hand”. We waren net te laat, maar konden
het jaar erop wel meedoen met “Eigen initiatief”. Een pilot waarbij 100 huiseigenaren zelf
de regie krijgen over herstel en versterking
van hun woning. Duurt ook lang, maar je
kunt wel veel zelf bepalen. Zo willen wij dat
ons huis gasloos en duurzaam wordt, en

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Het Hogeland.
Het beeldmateriaal op deze pagina is eigendom
van de gemeente Het Hogeland, tenzij anders is
vermeld. Het auteursrecht op de teksten van de
interviews, artikelen en ingezonden stukken rust bij
de auteurs daarvan. Meningen van geïnterviewde

personen hoeven niet overeen te komen met die
van de gemeente Het Hogeland. Overname van
artikelen is alleen toegestaan na toestemming
van de redactie gemeente Het Hogeland.
De gemeente Het Hogeland is niet aansprakelijk
voor fouten en/of omissies op deze pagina.

Woont u in een monument,
een karakteristiek of een
beeldbepalend pand? En heeft
u te maken met schade aan of
versterking van uw pand?

Dan kan het Erfgoedloket helpen met
uw vragen over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid,
herbestemming en financiering.
Kijk voor meer informatie op
www.erfgoedloketgroningen.nl

Wilt u meer weten over
aardbevingsbestendig en
duurzaam bouwen?

Kijk dan eens op de website van
BuildinG, dé broedplaats voor
innovatieve bouw. BuildinG is voor en
door ondernemers en bewoners.
Kijk voor meer informatie op
www.building.nl
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