
Interview

Woont in: boerderij ‘t Noorn onder Krewerd
Sinds: vier generates
Status woning: onbewoonbaar
Bijzonderheden: woont sinds december 2016 in 
vervangend appartement

‘We huurden het tweekamer fatje van Woonzorg 
Nederland in 2014, omdat de claim bij de NAM 
rond was.  De NAM betaalde het vier maanden en 
trok toen plotseling de stekker eruit. Na een brief 
aan NCG Hans Alders werd het schade 
afhandelingstraject weer vlotgetrokken, in 2016 
hebben we een vaststellingsovereenkomst 
getekend. Onze boerderij wordt ‘in natura’ 
hersteld, het CVW is opdrachtgever. Wij worden 
financieel geheel ontzorgd, alle rekeningen worden
door de NAM rechtstreeks aan de aannemer 
betaald. Afgelopen januari zijn de werkzaamheden 
gestart. Uiteindelijk hebben we zelfs de 
voorgeschoten kosten van de fat teruggekregen, 
die we al die jaren uit eigen zak hadden betaald. 

Onze boerderij uit 1873 is gebouwd als kop - hals 
-romp, waarbij de hals is uitgebouwd tot een 
zogenoemd middenhuis. Op de hoek van kop, 
brandmuur en middenhuis is door de gasbevingen 
veel schade ontstaan. De scheuren zijn zo groot, 
dat krijg je niet zomaar meer dicht gesmeerd. Door
de beving bij Huizinge in 2012 is er 
instortngsgevaar ontstaan, maar dit werd in eerste
instante niet herkend. Pas in 2013 werd 
vastgesteld dat het middenhuis niet meer veilig 
was. Uiteindelijk werden er 63 stuten geplaatst. In
het oorspronkelijke herstelplan waren permanente 
stalen stuten op het terras ingetekend, maar dat 
heeft de welstandscommissie gelukkig afgekeurd. 
Tot en met augustus is er elke dag getmmerd om 
te herstellen en te versterken, het project is 
waarschijnlijk pas eind 2018 klaar. 

De schade wordt deugdelijk gerepareerd, door een
aannemer van onze keuze. Maar nu is de bouw 
stlgelegd wegens discussie over meerwerk, 
aanvullende schade taxate van o.a. de 
schoorsteen en herstel en versterking van de kop. 
Het is niet uit te sluiten dat ook wij nog bij de 
arbiter of de rechter terechtkomen. De achilleshiel 

van het schadeproces zijn de mensen die de 
schade opnemen en het schadeprotocol. Onder 
Groningers heet het CVW al smalend het ‘Centrum
van Willekeur’. 

Je moet veel druk uitoefenen, niets gaat vanzelf. Er
zijn bijeenkomsten en zoveel nieuws om te volgen.
Wij zijn wat ouder en hebben daar tjd voor, maar 
als je boer bent of je hebt een drukke baan, hoe 
doe je dat dan? We kennen mensen die in een 
gevaarlijke situate wonen maar dat niet melden uit
angst dat ze hun huis uit gezet worden na een 
schaderapportage aan de NAM.  Je kunt zomaar 
met lege handen komen te staan, als je niks weet 
maak je geen schijn van kans. 

Advies aan de minister: 
In 2013 beloofde de minister ruimhartg 
schadeherstel en versteviging. Mooi gezegd, maar 
er gebeurt weinig concreets. Er is een heel 
apparaat opgetuigd, dat wel. Met veel overhead en
bureaucrate. 

Mijn wens voor dit nieuwe kabinet? Laten ze zich 
gewoon eens aan de wet gaan houden. Wie iets 
kapot maakt, moet de schade herstellen. De 
gaswinning moet per direct terug, voor mijn part 
draaien ze vanavond de kraan al dicht. Elke kuub 
doet iets met de bodem en daarmee met onze 
leefomgeving. Genoeg is genoeg.’

Liefke Munneke – Bos (61)
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