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Algemeen
Begin februari van dit jaar is de groene ver-
sie van de NPR9998 verschenen welke als een 
handleiding moet gaan dienen voor de beschou-
wing van de aardbevingsproblematiek in Noord-
Nederland. Deze richtlijn is bedoeld als handvat 
bij het ontwerp van nieuwe constructies en bij 
het beoordelen van bestaande bebouwing in de 
provincie Groningen. Toepassing van deze richt-
lijn heeft echter diverse praktische consequen-
ties die pas duidelijk inzichtelijk worden wan-
neer deze op grote schaal wordt toegepast. In dit 
artikel worden twee van deze praktische conse-
quenties toegelicht: De noodzaak tot seismisch 
sonderen en de beoordeling van het liquefactie-
risico.

De auteurs zijn in de rol van geotechnisch advi-
seur al circa twee jaar betrokken bij de aardbe-
vingsproblematiek in Groningen. Sinds een jaar 
wordt in opdracht van Arcadis een beschouwing 
uitgevoerd van het bouwkundig versterken van 
woningen en constructies die behoren bij de 
zogenaamde complexe schadegevallen uit de 
NAM-portefeuille “reguliere schadegevallen”. 
Doelstelling voor deze panden is om op zeer 
korte termijn constructieve versterkingen uit 
te voeren die maken dat het pand als aardbe-
vingsbestendig kan worden aangemerkt en dat 
de tijdelijke noodmaatregelen verwijderd kun-
nen worden. Een gevolg van de hieruit volgende 
tijdsdruk was dat NPR9998 en de voorloper hier-
op, de Handreiking van [TNO/Deltares 2014], op 
een directe en praktische wijze toegepast dien-
den te worden.

Tabel 1 - correlaties bepaling Vs waarden [Wair, De Jong & Shantz 2012]

Soil 
type

Study Geologic age
Numer 
of data 
pairs

r2 Vs (m/s)

All 
Soils

Hegazy & Mayne (1995) Quaternary 323 0.70 (10.1 log(qc) -11.4)1.67  
(100 fs/qc)0.3

Mayne (2006) Quaternary 161 0.82 118.8 log(fs) +18.5

Piratheepan (2002) Holocene 60 0.73 32.3 qc0.089 fs0.121 D0.215

Andrus et al. (2007) Holocene & 
Pleistocene 185 (H) 0.71

(P) 0.43 2.62 qt0.395 IC0.912 D0.124 SFa

Robertson (2009) Quaternary 1,035 - [(10(0.55Ic+1.68)) (qt - σv)/pa]0.5

Sand

Sykora & Stokoe (1983) - 256 0.61 134.1 + 0.0052 qc

Baldi et al. (1989) Holocene - - 17.48 qc0.13 σ,
v0.27

Hegazy & Mayne (1995) Quaternary 133 0.68 13.18 qc0.192 σ,
v0.179

Hegazy & Mayne (1995) Quaternary 92 0.57 12.02 qc0.319 fs-0.0466

Piratheepan (2002) Holocene 25 0.74 25.3 qc0.163 fs0.029 D0.155

Clay

Hegazy & Mayne (1995) Quaternary 406 0.89 14.13 qc0.359 e0-0.473

Hegazy & Mayne (1995) Quaternary 229 0.78 3.18 qc0.549 fs0.025

Mayne & Rix (1995) Quaternary 339 0.83 9.44 qc0.435 e0-0.532

Mayne & Rix (1995) Quaternary 481 0.74 1.75 qc0.627

Piratheepan (2002) Holocene 20 0.91 11.9 qc0.269 fs0.108 D0.127

Units: qc, qt, fs, σv, and σ,
v are measured in kilopascals (kPa), and depth (D) is measured in  

meters (m). pa = 100 kPa. aSF = 0.92 for Holocene and 1.12 for Pleistocene
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Toepassing van de NPR9998 heeft praktische consequenties die pas duidelijk 
worden wanneer deze op grote schaal wordt toegepast. Twee daarvan zijn 
worden in dit artikel nader behandeld.
De noodzaak tot seismisch sonderen blijkt door het gebruik van correlaties 
te kunnen worden beperkt, met de aanbeveling SCPT’s te verzamelen in een 
centrale database om zo gericht onderzoek naar de grondsoort afhankelijke 
Vs te verrichten.
Omdat de NPR9998 tot ingrijpende maatregelen, zowel constructief in de 

vorm van funderingsherstel als voor de bewoners in de vorm van langdurige 
uithuisplaatsing tijdens de werkzaamheden, leidt, wordt de alternatieve me-
thode Robertson voorgesteld voor de beoordeling van het liquefactie-risico. 
Deze minder conservatieve benadering onderkent het risico op cyclic softe-
ning en sluit beter aan op de grondslag in Groningen, het gebruik van CPT’s en 
het karakter van de geïnduceerde aardbevingen. Aanvullende proeven dienen 
bovendien het inzicht in de verschillen tussen tektonische en geïnduceerde 
aardbevingen te vergoten.

Samenvatting

De in dit artikel opgenomen onderwerpen vloei-
en derhalve voort uit complicaties die volgden 
op de implementatie van deze richtlijn bij een 
veertigtal te versterken panden. De opgenomen 
commentaren zijn het gevolg van een intensief 
toetsings- en ontwerptraject. In verband met 
de privacy zijn de exacte adressen van de be-
schouwde cases niet opgenomen.

Noodzaak tot seismisch sonderen
1.1.1 Algemeen
De NPR9998 schrijft voor dat bij een geavanceer-
de aanpak of gebouwen in CC3 ten minste een 
seismische sondering (SCPT) uitgevoerd dient 
te worden. Aanvullend wordt gesteld dat een in-

schatting van de Vs waarde (schuifgolfsnelheid) 
alleen voor een eerste berekening aangehouden 
mag worden en dat, indien de berekening gevoe-
lig is voor kleine afwijkingen in deze waarde, er 
alsnog een meting uitgevoerd dient te worden. 
Het uitvoeren van dit type sonderingen bij alle te 
beschouwen panden is echter een zeer kostbare 
onderneming, die mogelijk tot dubbele werk-
zaamheden leidt indien er meerdere partijen in 
een regio aan het werk zijn.

1.1.2 Beschikbare correlaties
Voor het bepalen van de Vs waarden zijn een 
groot aantal correlaties beschikbaar (Tabel 
1) welke toepassing vinden voor een enkele of 

meerdere typen grond. Om de validiteit van deze 
correlaties te controleren zijn voor de 31 locaties 
van het bouwkundig versterken waar SCPT’s zijn 
uitgevoerd vergelijkingen gemaakt tussen de 
gemeten waarden en de correlaties.

Belangrijk bij het vergelijken van deze corre-
laties zijn naast het verloop van de Vs waarden 
met de diepte ook de resulterende Vs;30 waar-
den (gewogen waarde over de eerste 30 meter 
gebruikt bij bepaling van de site respons). 

Ter illustratie zijn in Figuur 1 voor een zandig 
bodemprofiel in Meedhuizen de in Tabel 1 opge-
nomen correlaties uitgezet. De beschikbare cor-

Figuur 1 - Vergelijking correlaties Vs waarden met gemeten waarden.
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relaties voor kleilagen zijn in dit voorbeeld niet 
meegenomen. Wat opvalt, is dat de correlaties 
welke gelden voor alle bodemtypen een betere 
fit geven met het verloop dan de correlaties spe-
cifiek voor zandlagen. De reden hiervoor lijkt dat 
het siltige karakter van de zandlagen minder 
goed weergegeven wordt door de correlaties op-
gesteld voor schoon zand. In Figuur 2 zijn de af-
wijkingen tussen de gecorreleerde Vs;30 waar-
den en de gemeten waarden voor Meedhuizen 
opgenomen.

Op basis van de uitgevoerde vergelijkingen van 
de beschouwde locaties opgenomen in Figuur 
3 geeft de methode conform [Robertson 2009] 
de beste fit met de gemeten waarden, zowel qua 
Vs;30 waarde als in het verloop van de Vs over 
de diepte. Deze methode is daarbij gebaseerd op 
het meeste data pairs (1035 conform Tabel 1) en 
daarmee het best gevalideerd. De met Robert-
son berekende Vs;30 waarden versus de geme-
ten waarden zijn opgenomen in Figuur 3.

1.1.3 Tekortkoming Robertson correlatie, 
praktische toepassing en aanbevelingen
Op basis van de uitgevoerde vergelijkingen zijn 
5 locaties te onderscheiden waar de gemeten 
waarden onvoldoende aansluiten op de bere-
kende waarden (drie locaties met lokale af-
wijkingen in het verloop en twee welke in het 
geheel niet aansluiten). Wat een acceptabele af-
wijking is overigens niet eenduidig gedefinieerd. 
In [Delft Cluster 2003] worden voor ondiep zand 
Vs-waarden gevonden tussen 156 en 212 m/s, 
dus met 15% afwijking. De beoordeling of een 
correlatie wel of niet acceptabel is hangt met 
name af van de toepassing van de Vs waarde. 
In dit geval wordt de Vs-waarden gebruikt voor 
het bepalen van de site respons nodig voor het 
verschalen van het aardbevingssignaal door de 
toplagen om zo de juiste schuifgolfamplitude te 
bepalen aan het aardoppervlak. Tevens wordt 
uit de Vs waarde de schuifmodulus en demping 
ratio afgeleid. Deze parameters bepalen hoofd-
zakelijk het dynamisch grondgedrag en dragen 
hiermee bij in de bepaling van de eigenfrequen-
ties van de panden, de grote van de base shear 
kracht en uiteindelijk dus ook in de omvang van 
de versterking van de panden. Men zou dus kun-
nen voorstellen dat 15% afwijking toereikend is 
bij de bepaling van de versterkingsomvang om-
dat in de gekozen rekenmethodiek een zekere 
onzekerheid is verdisconteerd. Anderzijds kan 
15% afwijking op de verschaling van het aardbe-
vingsignaal in een te grote onzekerheid aan de 
belastingkant kunnen resulteren.

Het zal duidelijk zijn dat het gebruik van correla-

ties een volledige uitsluiting van de noodzaak tot 
het uitvoeren van SCPT’s niet kan bewerkstelli-
gen, maar dat het wel kan bijdragen aan het be-
perken van de totale omvang van het seismisch 
grondonderzoek. Het blijft noodzakelijk om, 
op basis van de geografische spreiding en ver-
schillen in bodemopbouw/-lagen, aanvullende 
SCPT’s uit te voeren. Het verdient hierbij de aan-
beveling om de afwijking (statistisch) te verklei-

nen door SCPT’s te verzamelen in bijvoorbeeld 
een centrale database. Hierdoor kan gerichter 
onderzoek worden uitgevoerd, waardoor een 
nauwkeuriger bepaling van de grondsoort af-
hankelijke Vs waarden plaats kan vinden.

Liquefactie risico conform npr9998
1.1.4 Algemeen 
Voor de beoordeling van het liquefactie-risico 

Figuur 2 - Afwijking correlaties Vs;30 waarden met gemeten waarden.

Figuur 3 - vergelijking Vs;30 correlatie versus meting. 
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verwijst de NPR9998 naar de in bijlage E be-
schreven methode afgeleid op grond van de EERI 
monografie MNO-12 van [Idriss & Boulanger 
2008], hierna aangeduid als I&B methode. Aan 
deze methode wordt regelmatig gerefereerd 
in internationale literatuur, maar het is niet de 
enige beschikbare methode voor het bepalen 
van het liquefactie risico. Dat er geen consensus 
bestaat over de meest representatieve methode 
blijkt bijvoorbeeld uit het reactiestuk op de voor-
noemde EERI MNO-12 door [Seed 2010] waarin 
zeer uitgebreid en inhoudelijk stevig wordt inge-
gaan op de omschreven methode. 

De reden dat zo vaak aan de I&B methode wordt 
gerefereerd is deels toe te schrijven aan een 
(onbedoelde) PR campagne. Het veelvuldig ge-
bruik van de methode op seminars en lezingen 
van het Earthquake Engineering Research Insti-
tute (EERI) heeft onterecht de indruk gewekt dat 
de I&B methode door het hen wordt onderschre-
ven als state of the art. 

Deze onterechte indruk is inmiddels door de 
ad hoc commissie van het EERI onderschreven 
[W.D. Liam. Finn. et al 2010] en heeft geleid tot 
een algehele verandering in de wijze waarop 
deze monografieën worden gereviewed en ge-
publiceerd. Gevolg is echter geweest dat de I&B 
methode vaak ten onrechte wordt gezien als 
geprefereerde methode terwijl er vooralsnog 
geen daadwerkelijke consensus bestaat over de 
juiste methode voor het bepalen van liquefactie 
risico’s. De I&B methode kan echter wel aange-
merkt worden als een van de meer conserva-
tieve benaderingen.

De in de NPR9998 opgenomen methode betreft 

een bewerkte versie van de I&B methode: en-
kele belangrijke parameters zijn aangepast of 
verwaarloosd. Zo worden onder andere het fines 
gehalte en het risico op cyclische degradatie van 
kleilagen (cyclic softening) niet meegenomen. 
Deze afwijkingen van de I&B methode zorgen 
zo voor zowel een overschatting (verwaarlozen 
invloed fines) als onderschatting (negeren mo-
gelijke cyclic softening van kleilagen) van de 
liquefactie-risico’s, waarbij de overschattingen/
conservatisme ons inziens duidelijk overheer-
sen.

De term cyclic softening wordt in [Idriss & Bou-
langer 2008] aangehaald en beschrijft het effect 
van een cyclische sterkte- en stijfheidsreduc-
tie van kleilagen in het geval dat de cyclische 
schuifspanningen de ongedraineerde schuif-
sterkte benaderen. Dit effect kan ertoe leiden 
dat funderingen kunnen bezwijken op een wijze 
die lijkt op liquefactie als gevolg van een reduc-
tie van de draagkracht. Een effect dat onder 
andere is opgetreden bij de tektonische aard-
bevingen in Chi-chi, Taiwan (1999), Michoacan, 
Mexico (1985), Kocaeli, Turkije (1999) en Bhuj, 
India (2001).

De siltige kleilagen met een vloeigrens van cir-
ca 30% en een plasticiteitsindex van circa 10%, 
welke veelvuldig worden aangetroffen in Gronin-
gen, liggen in het risicogebied waar cyclic sof-
tening op kan treden, zie Figuur 4. Op basis van 
voorlopige resultaten van, in samenwerking met 
Wiertsema uitgevoerde cyclische triaxiaalproe-
ven, lijkt dit fenomeen niet uit te sluiten op basis 
van de korte duur van de geïnduceerde aardbe-
vingen. De critical state line werd bij meerdere 
monsters al binnen enkele cycli bereikt. De oor-

zaak hiervan is naar verwachting toe te schrijven 
aan de relatief hoge PGA waarden in combinatie 
met de lage ongedraineerde schuifsterkte van 
deze ondiepe, normaal geconsolideerde siltige 
kleilagen.

1.1.5 Bezwaarpunten 
Er zijn belangrijke bezwaarpunten geformu-
leerd door Seed op de methode I&B, zowel van 
technische als procesmatige aard. Bij de aflei-
ding van de op CPT’s gebaseerde grens tussen 
wel en geen liquefactie is gebruik gemaakt van 
een “vereenvoudigde” rd waarde conform [Idriss 
1999] waardoor de Cyclische Stress Ratio (CSR) 
onterecht wordt overschat met 9 a15%. Ook 
wordt een onterechte cut-off van Kσ toegepast 
waardoor de CSR verder wordt overschat met 6 
a10%. Het derde punt van bezwaar betreft het 
toepassen van een, ten opzichte van de methode 
conform Moss et al, afwijkende fines correctie 
die alleen voor lage qc (lage CSR) waarden een 
goede vergelijking geeft maar bij hoge waarden 
(>10% fines) te veel afwijkt. Een belangrijk na-
deel van de fines correctie die gebaseerd is op 
het fines gehalte en niet op de CPT parameters 
(conusweerstand en wrijvingsgetal) is dat er 
altijd een boring naast de CPT noodzakelijk is. 
Op deze wijze wordt slechts een beperkt aantal 
gemiddelde waarden per laag gevonden als ge-
volg van de hoogte van de monstername, terwijl 
bij de bepaling conform methode Moss een veel 
groter aantal metingen wordt verricht, zodat de 
verschillen in pakking en gelaagdheid nauw-
keuriger kunnen worden afgeleid. Belangrijke 
kritiek richt zich verder ook op het onderzoek-
proces bij de bepaling van de I&B methode. De 
grenslijn tussen wel en geen liquefactie zou 
geen probabilistische basis kennen. Verder is er 
geen duidelijkheid over de selectie van de veld-
data en ontbreekt het aan transparantie in de 
bewerking van data en de daaruit volgende af-
leiding van correlaties waardoor er alleen kruis-
lingse vergelijking van resultaten mogelijk zijn. 
Idriss stelt daarbij (ten onrechte) dat bij een laag 
fines gehalte de correlaties voor de op SPT en 
CPT gebaseerde grenslijnen onderling uitwis-
selbaar zouden zijn, echter onderzoek van Moss 
et al. wijst uit dat de op CPT’s gebaseerde gren-
slijn 35% conservatiever is. 

Buiten de door [Seed 2010] gegeven bezwaren 
over de toegepaste magnitude afhankelijke rd-
factoren impliceert dit ook een nauw verband 
in de correlatie met de zogenaamde Magnitude 
Scaling Factor (MSF) factor bij het bepalen van 
de Cyclic Resistance Ratio CRR. Deze directe 
onderlinge afhankelijkheid heeft als gevolg dat 
de MSF factoren niet per methode onderling uit-
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Figuur 4 - kleilagen vatbaar voor risico op cyclic softening conform [Boulanger en Idriss 2004].
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wisselbaar zijn, omdat de correlaties zijn opge-
steld met de beoogde onderlinge verhoudingen 
tussen de parameters. De conclusie dat de I&B 
methode de meest conservatieve benadering is, 
zoals op te maken zou zijn uit Figuur 5, is daar-
mee niet terecht. De MSF factoren zijn methode 
afhankelijk en daarmee niet een op een met el-
kaar te vergelijken.

De hiervoor beschreven bezwaarpunten heb-
ben betrekking op de I&B methode 2008; de 
NPR9998 wijkt hier echter nog verder van af 
door een aantal aanvullende voorwaarden en 
beperkingen op te nemen voor de beoordeling 
van het liquefactie-risico. Deze voorwaarden en 
beperkingen hebben betrekking op de interpre-
tatie van mogelijke lagen die vatbaar zijn voor 
liquefactie. Dit vertaalt zich grofweg in het uit-
sluiten van lagen met een dikte minder dan 1m 
wanneer deze zijn ingesloten door kleilagen, het 
voorschrijven van een aangepaste rd-factor, het 
uitsluiten van liquefactie in lagen met een wrij-
vingsgetal groter dan 2% en het weglaten van 

Figuur 5 - Vergelijking MSF factoren conform [1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshop].

Figuur 6 - Vergelijking FS conform NPR9998 en I&B methode.

geotechniek _juli_2015.indd   20 29/05/15   11:36



PRAKTISCHE OVERWEGINGEN BIJ DE NPR9998

het fines gehalte. Waar het weglaten van lagen 
en het voorschrijven van de rd-factoren tot rela-
tief kleine toenames in de zettingen leidt, zijn de 
effecten van de 2% grens en het weglaten van de 
fines significant.

Het negeren van de zandlagen ingesloten tussen 
kleilagen is noodzakelijk om de schaduwinvloed 
van dieper of hoger gelegen lagen met lagere 
stijfheid op de gemeten conusweerstand uit de 
input te filteren. Deze grove wijze van classifi-
catie kan er echter toe leiden dat lagen worden 
uitgesloten in de beschouwing op basis van een 

verwachtte meetonnauwkeurigheid, hetgeen 
weer leidt tot een mogelijke onderschatting van 
de mogelijke liquefactie-risico’s. De voorge-
schreven aanpassing van de rd-factoren betreft 
een afwijking van de eerder aangehaalde onder-
linge parameterafhankelijkheid. 

De invloed van de opgenomen grens voor het 
wrijvingsgetal van 2% bij de classificatie van 
zand en silt lagen is tweeledig. Enerzijds wordt 
hiermee het bij de I&B methode omschreven 
risico van cyclic softening genegeerd en ander-
zijds wijkt dit af van de in de I&B opgenomen 

classificatie op basis van de Ic factoren conform 
[Robertson en Wride 1998] gestoeld op de co-
nusweerstand en het wrijvingsgetal. Gevolg 
hiervan is dat de methode conform de NPR9998 
een groter aantal lagen als liquefactie-gevoelig 
aanmerkt dan de I&B methode. Deze classifi-
catie heeft met name een grote invloed bij de 
sterk siltige kleilagen met een wrijvingsgetal 
variërend rond de 2%, zoals aangetroffen in Gro-
ningen. Het weglaten van de fines leidt tot een 
additioneel conservatisme, omdat de gunstige 
invloed hiervan in het tegengaan van liquefactie 
wordt genegeerd.

Het conservatisme veroorzaakt door deze voor-
waarden (exclusief cyclic softening) komt duide-
lijk naar voren wanneer een vergelijking wordt 
gemaakt tussen de FS bepaald conform de I&B 
methode en conform de NPR9998 zoals opgeno-
men in Figuur 6.
 
Voor de berekening van de zakking ten gevolge 
van verdichting schrijft de NPR9998 een metho-
de voor conform [Yoshimine 2006] zoals opgeno-
men in de I&B methode. Deze methode gaat uit 
van de initiële relatieve dichtheid welke derhalve 
als inputparameter bepaald moet worden. De 
ervaring leert dat deze initiële relatieve dicht-
heid gebaseerd wordt op de conusweerstand 
waardoor, afhankelijk van de door de adviseur 
gehanteerde correlatie, verschillen kunnen ont-
staan in de interpretatie. De I&B monografie 
geeft ook een methode die direct op basis van de 
conusweerstand de zettingen bepaalt middels 
een herschreven correlatie van [Yoshimine 2006] 
en zo deze mogelijke verschillen in interpreta-
tie van de initiële relatieve dichtheid omzeilt. De 
overwegingen voor het kiezen van de correlatie 
op basis van de relatieve dichtheid is ons voor-
alsnog onbekend. 

1.1.6 Praktische toepassing NPR
Omdat voor het bouwkundig versterken een 
groot aantal cases doorwerkt dient te worden 
heeft CRUX hiervoor gebruik gemaakt van het 
programma CLiq om op een snelle wijze de li-
quefactie-risico’s te kunnen berekenen. De re-
sulterende zettingen op 31 locaties, bij gebruik 
van de methode opgenomen in de NPR9998, 
leidde tot zettingen zoals opgenomen in Figuur 
7. Ter vergelijking zijn ook de zettingen opgeno-
men wanneer de I&B methode wordt toegepast 
zonder de additionele voorwaarden conform 
de NPR9998. Het significante effect van de 2% 
grens op het wrijvingsgetal en het weglaten van 
het fines gehalte komt duidelijk naar voren wan-
neer de beide methoden worden vergeleken. De 
grootste afwijkingen in zettingen conform I&B 

Figuur 7 - Vergelijking rekenkundige zettingen conform I&B methode en de NPR9998.

Figuur 8 - Dataset CPT waarden conform [Robertson 2009].
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worden hier veroorzaakt doordat sterk siltige 
kleilagen als gevolg van 2% grens op het wrij-
vingsgetal ten onrechte worden geclassificeerd 
als zeer slappe silt/ zandlagen. 

De praktische consequenties van het gebruik 
van deze conservatieve en ons inziens niet rea-
listische methode in de NPR9998 zijn verstrek-
kend, in zoverre zelfs dat het overgrote deel van 
de beschouwde panden op basis van het risico 
op liquefactie als afgeschreven zou dienen te 
worden beschouwd. Naar aanleiding van deze 
praktische consequenties van de voorwaarden 
in de NPR9998 en met het oog op de door Seed 
genoemde bezwaren pleiten de auteurs voor een 
alternatieve berekeningsmethode. 

1.1.7 Voorstel alternatief
In de jaren sinds de eerste uitgebreide dataset 
met SPT’s is opgesteld, is wereldwijd het ge-

Figuur 9 - Vergelijking MSF factoren I&B en Robertson .

Figuur 10 - Vergelijking FS factoren I&B, NPR9998 en Robertson.
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bruik van CPT’s sterk toegenomen. Resultaat 
van deze toenemende populariteit is dat er in-
middels een grote hoeveelheid data over lique-
factie is verzameld welke direct gerelateerd is 
aan deze waarden, zie Figuur 8. 

Met name de informatie verkregen uit de aard-
bevingen in Turkije en Taiwan in 1999 hebben tot 
een forse uitbreiding van de dataset geleidt en 
hebben er sindsdien aan bij gedragen dat meer-
dere methoden direct gerelateerd aan CPT’s zijn 
ontwikkeld. Een van deze direct op CPT geba-
seerde methoden betreft die van [Robertson 
2009], hierna aangeduid als methode Robertson. 

De voornaamste verschillen tussen beide me-
thoden zijn te vinden in de classificatie van de 
ondergrond en de te gebruiken MSF factoren. 
De Robertson methode onderschrijft daarnaast 
evenals de I&B methode het risico op cyclic sof-
tening.

Voor de classificatie van mogelijke liquefactie 
gevoelige lagen hanteert de methode Robertson 
een transitie zone in de Ic waarden waarmee het 
effect van de schaduwwerking bij opvolgende 
zand en kleilagen wordt ondervangen. In plaats 
van een bewerking van de input data (weglaten 
lagen bij wisselde klei en zandlagen) wordt de 
correctie op een nauwere bandbreedte toege-
past bij sterke wisseling in de Ic factor. In tegen-
stelling tot de I&B methode wordt bovendien de 
MSF factor verder niet begrensd bij magnitudes 

onder de 5,25. Uitgaande van een magnitude 5 
aardbeving, wat als uitgangspunt wordt gehan-
teerd voor Groningen conform [TNO/Deltares 
2014], wordt derhalve een hogere MSF factor 
voor Robertson gevonden (2,8) in vergelijking tot 
de MSF bij I&B (1,8) zoals te zien in Figuur 9. De 
rd waarden conform de methode Robertson zijn 
daarbij onafhankelijk van de magnitude conform 
[Seed& Idriss 1971]. 

Ter vergelijking van de verschillende methoden 
zijn de FS factoren conform Robertson (inclusief 
effect van cyclic softening), I&B en de NPR9998 
opgenomen in Figuur 10.

De zettingen voor de methode Robertson wor-
den berekend conform [Zhang et al 2002] wat 
een aanvulling betreft op de methode opgesteld 
door en gebaseerd op extensieve laboratorium 
testen van [Ishihara & Yoshimine 1992]. In de be-
rekening wordt tevens uitgegaan van het risico 
op cyclic softening door een volumerekreductie 
aan te houden bij een FS<2 met een maximum 
van 0,5% bij FS=0,84 in kleilagen. Robertson ad-
viseert daarnaast nog een verdere reductie in de 
vorm van een diepte afhankelijke volumerekre-
ductie als gevolg van boogwerking in niet verwe-
kende lagen en het verloop van de schuifspan-
ningsamplitude in de diepte. De rekenkundige 
zettingen van een volledige beschouwing con-
form Robertson in vergelijking met de I&B me-
thode zijn opgenomen in Figuur 11, de zettingen 
conform de NPR9998 zijn hierin niet opgenomen 

vanwege de grote verschillen met de zettingen 
conform Robertson.

1.1.8 Resume
Gesteld kan worden dat vanuit veiligheids-
overwegingen en onbekendheid met de mate-
rie, een conservatieve methode doorgaans de 
voorkeur verdiend. Het conservatisme volgend 
uit het (deels) toepassen van de I&B methode 
met aanvullende randvoorwaarden zorgt er 
echter voor dat een zeer groot deel van de op 
staal gefundeerde panden in Groningen op voor-
hand afgekeurd zou worden op basis van het 
liquefactie risico. Het hier geopperde bezwaar 
op de in de NPR9998 voorgeschreven methode 
heeft derhalve betrekking op het resulterende 
conservatisme dat tot ingrijpende maatregelen 
leidt, zowel constructief in de vorm van funde-
ringsherstel als voor de bewoners in de vorm 
van langdurige uithuisplaatsing tijdens de werk-
zaamheden. 

De auteurs zijn van mening dat de methode 
zoals omschreven door Robertson een minder 
conservatieve benadering betreft die bovendien 
het risico op cyclic softening onderkent en veel 
beter aansluit op de grondslag in Groningen, het 
gebruik van CPT’s en het karakter van de geïn-
duceerde aardbevingen (Hoge PGA, korte duur). 
Ondanks de noodzaak tot extra onderzoek naar 
het probleem van liquefactie (in de vorm van 
cyclische triaxiaal proeven) en de bestaande 
onzekerheid in relatie tot de PGA’s, worden zet-
tingen in de ordegrootte van meerdere decime-
ters, zoals gevonden bij hanteren van I&B / de 
NPR9998, niet reëel geacht bij de zeer kort du-
rende geïnduceerde aardbevingen. 

De aanvullende proeven dienen ook tot het ver-
goten van inzicht in de verschillen tussen tek-
tonische en geïnduceerde aardbevingen, met 
name in relatie tot de achterliggende datasets 
die ten grondslag liggen aan alle beschikbare 
methoden voor het bepalen van liquefactie. De 
hierin opgenomen correlaties met het al dan 
niet optreden van liquefactie zijn namelijk gere-
lateerd aan de magnitude van tektonische aard-
bevingen, welke doorgaans een veel langere 
duur kennen dan geïnduceerde aardbevingen. 
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