
Nieuwe stal wapenen tegen aardbevingen
Om stallen bestendig te maken tegen aardbevingen heeft Notebomers Bouwgroep een eigen concept ontwikkeld.

Eigenaar Dirk Notebomers noemt zich geen specialist op
het gebied van stallenbouw en aardbevingen, want die
bestaat volgens hem nog niet. Wel heeft hij ondertussen
veel ervaring met het bouwen van aardschokbestendige
stallen. Notebomers heeft zijn bedrijf in Lutjegast, even ten
westen van de stad Groningen. Verschillende van zijn
klanten zitten middenin het gebied, zoals melkveehouder
Jan Bos in Middelstum, ten noorden van Groningen. Bos
heeft een stal gebouwd voor 120 melkkoeien. De stal is 35
m breed en 50 m lang.

Eén massieve bak
Notebomers heeft de melkveehouder geadviseerd de
mestkelder zoveel mogelijk als één massieve bak te
maken. In eerste instantie zouden de melkstal en de
technische ruimten niet onderkelderd worden. Nu is de
stal volledig onderkelderd. De 2 m diepe kelder is ter

plaatse gestort. De keldervloer is 200 mm dik en bevat een wapeningsnet onder en boven in de vloer. De putmuren zijn 250 mm
dik en bevatten een enkel wapeningsnet waarvan de stekeinden in de buitenmuren worden gebruikt om de zijwanden te
verankeren.
Deze zijwanden van de stal zijn gemaakt van prefab beton van 140 mm dik. Ook deze wanden zijn gewapend met een enkel
wapeningsnet. Voor de stalen spanten is er bewust gekozen om ze niet de hele breedte van de stal te laten overspannen. Met
tussenkolommen ontstaat er volgens de aannemer een stabiel geheel. “Het gehele gebouw moet massief zijn, en met elkaar
verbonden, zodat het feitelijk één geheel vormt en meebeweegt bij een aardschok”, stelt Notebomers. 
Of de stallen die zo gebouwd zijn het onder alle
omstandigheden houden, is nog niet bekend. Wel hebben
ze al een aardschok van 3,5 op de schaal van Richter
overleefd. Tot op heden bestaan in Nederland geen
richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen. De
Eurocode 8, de norm die omschrijft hoe gebouwen
aardbevingsbestendig gemaakt kunnen worden, is in
Nederland niet ingevoerd.

Voorlopige richtlijn in 2014
Bovendien kunnen de regels, richtlijnen en rekenmodellen
uit deze Eurocode 8 hier, door de unieke positie van
Groningen, niet zomaar worden toegepast. Een NEN-
commissie werkt inmiddels aan het opstellen van een
Nederlandse aanvulling (Annex). Naar verwachting zal er in
de zomer van 2014 een voorlopige Nederlandse Praktijk
Richtlijn (NPR) beschikbaar komen. De definitieve
Nederlandse Richtlijn zal naar verwachting pas over enkele jaren beschikbaar zijn.
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